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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Zondag 24 februari
11.00 - 16.00 uur KerKeveld

laan 

ROERMOND

dereisvanjelevenstarthier.nl

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Loes Poell:
“Na traumatische ervaring als kind, een
meer ‘haat- dan liefdeverhouding’ met 
tandartsen en er ook niet veel gezien...
De angst moeten overwinnen en bij tandarts
Spauwen terecht gekomen.
Hartelijke, vrolijke man, persoonlijke 
benadering en nu meer rust in m’n lijf!
Tweede bezoek vandaag (30-01) en.....
vullen zonder verdoving!! Na bezoek ‘n bosje
bloemen voor mezelf goed zo Loesje, haha!
Dit ga ik volhouden!”

Het kistkappen 2013 belooft 
weer een ouderwets feest te 
worden op de vrijdag voor vas-
telaovundj.

Oppe kist Houwe
Het kistkappen is een oude Neder-
weerter traditie welke uniek is in 
Limburg en de rest van Nederland.
In het verre verleden werd op de 
vrijdag voor Vastelaovundj in een 
dorpscafé een bijeenkomst ge-
houden ter voorbereiding van het
vastelaovundj gebeuren.
Men verwachte van de gasten dat 
deze allemaal een kistje en een 
houten lepel meebrachten om zo 
op het ritme van de muziek mee 
te “houwe”, zo ontstond de term 
”oppe kist houwe”.

Live band Vri-j Gemaekelik
Dit jaar zal De limburgse feest-
band Vri-j gemaekelik optredens 
verzorgen.
De feestband speelt dialect mu-
ziek en zal de bezoeker in de juiste 
feeststemming brengen.

Artiesten  
Naast de feestband Vri-j Gemae-
kelik  zal er een keur aan lokale 

In de Pinnenhof

Kistkappen 2013

artiesten optreden te weten KBP,
Maarten,  Anita Haex,  Geschikt 
en ongeschiktj,  Paul Koppen
en vrindje. Beer en Sjoes, en De
Joeksige vröllie.

Dit allemaal aangevuld door de ka-
pel Oze Hoempa en natuurlijk de 
organiserende Blaoskepel Klein 
mer Neugter.

Pinnenhof
Het kistkappen zal dit jaar gehou-
den worden in De Pinnenhof op

vrijdag 8 Februari 2013, en start 
om 20.00 uur.

Entree
Entree is gratis, maar.... breng je 
kist mee!! 
De kisten mogen een maximale af-
meting hebben van 30 x 30 x 30 cm.
De meegebrachte kisten moeten
door de “Kistemaeter passen” 
welke bij de ingang staat.

Kijk ook eens op www.kistkappe.nl 
en www.kleinmerneugter.nl.

Singer-songwriter Grayson Capps 
bij Guulke eten en drinken

“Take the poetry of Texas troubadour Townes Van Zandt, combine with 
Steve Earle’s edgy attitude and stir with a little cup of the bayou-blues of 
Howlin’ Wolf and you start to get a taste of Capps’ scrumptious gothic 
gumbo.”

Grayson Capps zingt de blues, 
speelt de country, predikt hel en 
verdoemenis, verkondigt hoop en 
liefde, is een rebel, een dichter, 
een straatmuzikant, een filosoof 
en zeer sympathiek. In zijn liedjes 
ontmoeten we dronkaards, lichte-
kooien, zwervers en vagebonds .
Zijn muziek is ruw en eerlijk en zijn 
teksten een mengeling van poëzie, 
whisky en humor. Zijn stem is even 
rauw als het leer van zijn versleten 
schoenen. 

Grayson Capps groeide op in 
Alabama, waar hij veelvuldig 
aanschoof bij zijn vader en diens 
muzikale vrienden met hun sterke 
verhalen , flessen slechte whisky, 
hun gitaren en de liedjes van 
Hank Williams, Woody Guthrie en 
Tom T. Hall. Het idealisme en de 
muziek van deze samenkomsten 
bepaalden zijn visie op de wereld 
en zijn muzikale voorkeuren. Hij 
verhuisde naar New Orleans en 

keerde na de orkaan Katrina
in 2005 terug naar zijn roots in 
Alabama. Maar niet nadat hij met
New Orleans Waltz een prachtige
ode aan deze stad naliet. Grayson 
Capps speelde een kleine rol in 
de film A Love Song For Bobby 
Long en maakte een prachtige 
titelsong. Hij heeft recentelijk zijn 
vijfde studio album afgeleverd met
zijn nieuwe begeleidingsband The
New Minstrels.

Na een eerste overweldigende 
kennismaking tijdens Moulin 
Blues en fraaie optredens daarna
in Ospel en Weert, is het nu de 
beurt aan Guulke eten en drinken 
om deze rasartiest te presenteren 
op zondag 24 maart a.s. vanaf 
15.30 uur. Hij wordt begeleid door 
gitarist Corky Hughes.

Guulke eten en drinken,
Geenestraat 2A, 6031 VM  Neder-
weert, 0495-634221

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

Vri-jdig 8 fibberwaârie
2013

Vanaaf 11:11 oor tot 12:00 oor

- 
- 
- U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie
- 
- 

- 
- 

per maand, hierna bent u eigenaar
- 

Een nieuwe cv ketel?
Maak nu gebruik van ons gunstige leaseplan.

Rijksweg Zuid 18C  •  6031 RL  Nederweert  •  Tel.0495-461461

installatieburo
Stockmans

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

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

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

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

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

Een nieuwe cv ketel?
Maak nu gebruik van ons gunstige leaseplan.

Rijksweg Zuid 18C  •  6031 RL  Nederweert  •  Tel.0495-461461Rijksweg Zuid 18C  •  6031 RL  Nederweert  •  Tel.0495-461461el.0495-461461Rijksweg Zuid 18C  •  6031 RL  Nederweert  •  T

installatieburo
Stockmans

U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie

Maak nu gebruik van ons gunstige leaseplan.

U bent na het afsluiten van het contract direct eigenaar van de installatie

Een nieuwe cv ketel?
Maak nu gebruik van ons gunstige leaseplan.

installatieburo
Stockmans



‘Voor het beste
glasvezeladvies nu 
supersnel naar uw 

Lijbrandt adviseur’

Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.

www.lijbrandt.nl        088 555 25 40

Ontvang een 
cadeaubon
t.w.v. € 40,-*
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Kom vóór 3 maart 2013 langs!

Experteam Nederweert
Burg. Vullerstraat 6
6031CD Nederweert

Jan Truyen Beeld & Geluid
Klaarstraat 9
6035 AA Ospel

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN
•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure

(ook voor reumatische en diabetische voet )
•	Permanente make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage
•	Hot Stonemassage
•	Ontharen

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)
• Acnebehandeling
• Microdermabrasie
• T-Away behandelen van o.a.

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

VREUGDE
Winter

Alles rondom is wit
Het laat zich niet temperen
door grauwe luchten
zwaar van bottenkoude nevel
Nee zelfs als de zon niet schijnt
blinken lokken fluisteren de wittinten

Dan vliegen met de lichtheid van blaadjes
de koolmeesjes pimpelmeesjes 
roodborstjes mussen merels
mijn dag binnen
Ze schijnen zon
Hoe kan ik ooit nog somber zijn?

Springlevend zijn hun 
warme lichaampjes 
in de vrieskou
Luidruchtig kwetteren ze 
tegen vetbollen en zaadjes
van hun bestaan

Ze kleuren ze trillen ze proeven de tuin
Hoe kan ik ooit nog somber zijn?

Karin Vossen 

Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

En gEVELbEkLEdIng

gebbelsweg 26

6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

Installatiebedrijf Wiel Coolen 
neemt nieuwe stap

Installatiebedrijf Wiel Coolen sluit zich aan bij de franchiseformule Bad in Beeld. 
Eigenaar Erik Coolen: ‘Door aan te sluiten bij Bad in Beeld kunnen wij onze klan-
ten nog beter van dienst zijn. En dat is iets wat bij ons hoog in het vaandel staat: 
altijd uitstekende service verlenen.’

Alles onder één dak 
De vakkundige 
installateurs van 
Installatiebedrijf 
Wiel Coolen ne-
men graag het 
werk uit handen 
wat betreft instal-
l a t i ewerk zaam-
heden. Maar zelf 
installeren is ook 
altijd een moge-
lijkheid. ‘In onze 
showroom tonen 
wij een uitgebreid 
assortiment van 
sanitair en tegels. 
Door de badka-
meropstel l ingen 
in diverse stijlen 
krijgt de consu-
ment een goed 
idee van alle mo-
gelijkheden, ’al-
dus Erik Coolen. 
Ook kunt u bij In-
stallatiebedrijf Wiel Coolen terecht voor advies over CV ketels, airco, ventilatie, loodgie-
terswerkzaamheden  en duurzame technieken.

Gratis magazine
Erik Coolen vindt het inspireren van klanten zeer belangrijk. Naast het 
inspireren in de showroom heeft de consument nu ook de mogelijkheid 
om thuis verder te inspireren met het magazine ‘Straal!’. Erik Coolen: 
’‘Straal!’ is een gratis magazine vol inspiratie, trends, tips en noviteiten. 
Het magazine inspireert en informeert over badkamers en sanitair. En is 
gratis op te halen in onze showroom.’

Op de foto ziet u in het midden eigenaar Erik Coolen met twee 
medewerkers Thea Moors en Ludo van Gemert.

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.Kinderdagverblijf “Drie Turf Hoog” 
ontvangt prins Nand en prinses Imke 

van basisschool “de Bongerd”

Op dinsdagmorgen 29 januari zijn prins NAND en prinses IMKE  van Basisschool de Bon-
gerd op bezoek geweest bij de 2- en 3 jarige peuters. In de  mooi versierde hal mochten 
de prins en prinses plaats nemen op grote stoelen. Ze vertelden over de  kleding en de 
hoofddeksels die ze op hun hoofd hadden. De steek van de prins was een echte bijzon-
derheid. De kinderen mochten aan de zachte fluwelen cape voelen en tevens werd uitleg 
gegeven over de twee kettingen welke zij droegen. De kinderen zaten  geboeid te luiste-
ren. Voor Nand en Imke was het niet de eerste keer dat zij het kinderdagverblijf  Drie Turf 
Hoog  bezochten, want ze zijn lange tijd vaste bezoeker van ons Kindercentrum geweest.
Na de uitleg was het natuurlijk  tijd voor hossen, ballonnen opblazen en door  serpenti-
nes blazen. Muziek schalde uit de speakers de sfeer zat er goed in…….
Tot slot kregen alle kinderen en de pedagogische medewerkers een prachtige onder-
scheiding  van de prins en prinses.
Prins en prinses hartelijke dank voor dit leuke bezoek!

D
on

de
rd

ag
14

februari

Voor meer informatie: 
c.peters@vorkmeer.nl

Clinic budoschool Shintai  & Basketbaltoernooi
Activiteiten groep 3-4-5  13.00 uur - 14.30 uur 
Activiteiten groep 6-7-8 15.00 uur - 16.30 uur 

Deelname 
gratis!

Weekblad voor Nederweert

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en seniorenverenigingen 
alsmede van de verschillende zorginstellingen, verwijzen wij u naar 
de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij de 
Stichting COCON.



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

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in februari Elke zaterdag, 
zondag en de 

feestdagen 
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur.  

U kunt onbeperkt genieten 
van Chinese, Kantonese 
en Japanse gerechten. 
Keuze uit 30 soorten. 

Voor slechts € 13,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS,

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 15,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Vis
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,00

Geenestraat 2A, 
6031 VM  Nederweert,

GUULKE AGENDA
Vastelaovundj 2013
* Zaterdag geopend tot 18.00 uur.
* Zondag en dinsdag gesloten.
* Maandag: geopend vanaf 12.00 uur met aangepaste kaart. 
* Woensdag normaal geopend.

Valentijnsdag donderdag 14 februari
Verras uw Valentijn met een 4, 5 of 6-gangen amusement. Vanaf € 19,95 p.p.
Een avond samen genieten van creatieve en kleinere culinaire gerechten.
Reserveer tijdig.

Amuse-avond vrijdag 1 maart
Wandeling door de nieuwe kaart. Ontvangst vanaf 18.30 uur, 6-gangen € 32,95 p.p.
Vooraf reserveren gewenst.

Singer-songwriter Grayson Capps – zondag 24 maart 
Aanvang: vanaf 15.30 uur. Voorverkoop is gestart. 
Kosten: € 20,00 p.p. inclusief dinerbuffet. Dagkassa € 7,50 excl. buffet.
Schrijf u tijdig in voor dit intieme optreden, want vol is vol.

Historische rondleiding met gids Alfons Bruekers
U kunt zich opgeven voor zondag 24 maart, 23 juni of 22 september.
Aanvang 10.30 uur. 
Kosten per deelnemer € 10,00 incl. koffie en vlaai.

Voor meer info: 
www.guulke.nl 
of bel 0495-634221

Geldig van 07/02 tot en met 09/02

Wij zijn gesloten van 12/2 tot en met 16/2 
LEKKER VERS:
Katenhaasjes..........................................................................................................100 gram € 1,45
Schwartzwalder oester.............................................................................100 gram € 1,35
Kalkoen braadstukje oven klaar ..................................................100 gram € 1,10

GEMAK VAN DE WEEK:
Gehaktbroodje ....................................................................................................... per stuk € 3,19

VLEESWAAR TOPPER:
100 gram boermetworst + 100 gram coburgerham.............samen € 3,99
Roompaté uit eigen worstmakerij..... 200 gram halen: 100 gram betalen!!
Tomaat mozzarella salade....................................................................150 gram € 1,99

..............................................................3 voor 
..............

......................................................4 voor 
.....................................................................2 voor 

...................................................................

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

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

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

Laatste ronde verbouwingsopruiming 
bij Pleunis Mode

Pleunis Mode gaat spectaculair verbouwen! De winkel in de Brugstraat te  Nederweert 
krijgt een totale make-over, helemaal van deze tijd. Pleunis Mode is al gestart met de 
verbouwing, daarom willen we de laatste restanten van onze  wintercollectie opruimen 
voor 1/3 van de prijs of minder.
Zoals altijd gaat de leukste kleding het eerste weg, dus wees op tijd. 
Deze actie loopt nog tot en met 9 februari.

De zomercollectie is inmiddels aan het binnen komen. Deze kunt u in een keurig afge-
schermd deel van onze winkel zien en natuurlijk passen. En u kunt meteen een impres-
sie krijgen van onze nieuwe uitstraling.

Vanaf 11 februari tot en met 19 februari zijn wij geheel gesloten. Dan worden de laatste 
en grootste delen van de verbouwing onder toeziend oog van onze binnenhuisarchitect 
doorgevoerd.

Op 20 februari heropenen wij met leuke acties, Lees hierover volgende week meer.
Volg ons ook op Facebook!

Tot ziens tijdens de verbouwingsuitverkoop! 
GEVRAAGD:

bezorgers voor het
Weekblad voor Nederweert 

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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding 
t/m 9 februari 
Prinsessenvlaai

€ 8,95
Kersen-yoghurt

€ 13,95
Voor carnaval:
Nonnevotten
Volgende week:
Abrikozenvlaai € 7,95
Koffievlaai € 13,95

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Dri-j generaâsies bi-j Eyecentre 
Ni-jwieërt, met eine gooje kieëk 
op vastelaovundj

Wei-jae de laeftieëd van dees dri-j 
generaâsies  saâme, levertj dees advertentie 
saame met ut gooje antwoord in bi-j 
Eyecentre  Ni-jwieërt en maâktj kans op ein 
lekkere taart.
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Gezaâmelikke Wichteroptocht

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

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

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

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

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

Haotj dao astebleef raekening me-j!

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

14 februari valentijnsdag
Een dag die je niet vergeten mag.

Er is altijd wel iemand om wie je geeft.
Verras haar met iets wat ze nog niet heeft.

Want ieder jaar hetzelfde kado wordt een sleur,
denk eens aan mooie lingerie in kleur.

Zou je helemaal niets weten,
dan zeker onze kadobon niet vergeten.

Weekaanbieding

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

Bienestich ..................................................................€ 9,95
Limburgse vlaaien .......................................€ 8,25
Witte puntjes ................................  10 voor € 2,95
Worstenbroodjes ..........4 halen, 3 betalen

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

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

SP RTNIEUWS

Nadat we enkele weken op rij trieste beri-
chten moesten melden, zijn we blij dat we
iets vrolijks kunnen mededelen.
Op 31 januari vierden dhr. en Mevr. Knap-
en – v.d. Heurik hun 50 jarig Huwelijks-
feest.
Felicitaties voor het gouden paar, kin-
deren en kleinkinderen voor deze bijzon-
dere gebeurtenis.

Op zaterdag 2 febr. was het 12,5 jaar 
geleden dat Harold en Monique elkaar 
het ja-woord gaven. Ook dit echtpaar, 
kinderen en familie gefeliciteerd namens 
bestuur en leden.

Alle carnavalsvierders Kei-j schoën daag 
ge-winst-j

AGENDA:
FEBRUARI – MAART:
11 febr. Géén repetities i.v.m. carnaval
14 febr. Majorettes demo’s -  sporthal 
Nederweert
19 febr. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie - 19.30 uur Clubgebouw
02 mrt. Majorettes deelname V/N Cham-
pions Trophy Lommel(België)
02 mrt. Kaarten en windbuksschieten 
20.00 uur Clubgebouw
06 mrt. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw
26 mrt. Jaarvergadering 20.30 uur – Zaal 
Bi-j Le-nie
31 mrt. Opening seizoen met koningschi-
eten

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

SCHAATSEN OP 
DE ‘BANEN’ GING OAN !

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari heb-
ben Waterscouting Nederweert en Red-
dingsbrigade Nederweert Koek en Zopie 
verzorgd op de Banen.

Het ijs op De Banen te Nederweert-Eind 
werd dinsdag 22 januari door de ijsmees-
ter vrijgegeven. Toen pas werd de vereiste
dikte en kwaliteit bereikt. Sneeuw was 
daarbij de grote boosdoener. 
Vrijwilligers van Waterscouting Neder-
weert en Reddingsbrigade Nederweert 
werden benaderd met de vraag of zij het
komende weekend konden komen hel-
pen. 
Op woensdag was alles geregeld. Vanaf 
vrijdagmiddag kon er een Zopie-stand
staan op De Banen. Maar vanwege de min-
dere kwaliteit van het ijs, was aanvoeren 
per auto geen optie. Alle beschikbare han-
den waren die vrijdagmiddag hard nodig. 
Spullen aansjouwen stand opbouwen enz. 
Het lukte. Koek en Zopie ging van start. 
Het werd gezellig druk op de Banen, zeker 
na schooltijd. Sportief rondjes schaatsen, 
even uitrusten, bijkletsen met kennissen 
met een beker warme chocolademelk in 
de hand. Of genieten van de erwten- of 
tomatensoep en dat broodje met worst. 
Op zaterdag was het nog drukker op het
ijs. Helaas ging Koek en Zopie op zondag 
niet door. De weersvoorspelling voor die 
dag was al minder gunstig. Dooi en regen-
val waren aangekondigd. Het was gewoon 
niet verantwoord. Ach, wie weet wat Ko-
ning Winter nog voor ons in petto heeft..

Waterscouting Nederweert en Reddings-
brigade Nederweert wil hierbij haar vrijwil-
ligers enorm bedanken voor hun belange-
loze inzet.

Verder een speciaal woord van dank aan; 
Gemeente Nederweert (vergunning), 
Stichting Limburgslandschap (beschik-
baar stellen natuurgebied), de ijsmeesters 
o.l.v. Dhr. Frans Kessels, Bakkerij Tommie 
en supermarkt Jan Linders Nederweert 
die adequaat inspeelde op onze vraag 
voor de benodigde broodjes, soepen, 
chocolademelk en worst.

Een aantal sfeervolle foto’s kunt u bewon-
deren via deze link van Ospel-actueel: 
http://www.ospel-actueel.nl/ospel-actu-
eelnl/fotogalerij.html?tx_chgallery_pi1%5
Bdir%5D=9&cHash=3a19bec906b5bd5
9a643b3635a5740f6#c65 Dhr. Henk Roe-
men en www.ospel-actueel.nl 

Bedankt!

Waterscouting Nederweert en Reddings-
brigade Nederweert

ZWEMSTER VAN DE MAAND
DECEMBER AMBER TEEUWEN

Amber is een heel fanatieke zwemster. Ze 
wil het altijd goed doen. Ze traint 2x in de 
week bij de synchroongroep. Ze is aan 
het trainen voor de Lk-b 2-3 februari en ze 
traint om haar diploma te behalen. 

Hieronder een kort interview met Amber
- Wat vind je ervan om zwemster van 

de maand te zijn? 
Ik had het niet verwacht maar vind het 
wel heel erg leuk.

- Wat vind je zo leuk aan synchroon-
zwemmen?
Ik vind synchroonzwemmen leuk omdat 
ik er al best lang op zit dus ik kan ook al 
wat dan is het ook leuker.

- Waar ben je op de trainingen mee 
bezig? 
Ik ben voor ons dansje aan het oefenen 
want drie februari hebben we een wed-
strijd.

- Wat vind je het leukste op de trai-
ning? 
Het dansje oefenen

- Welke diploma’s heb je al? 
Basis diploma zeilboot en baletbeen

- Wat is je doel voor dit jaar? 
Natuurlijk om mijn diploma te halen en 
om eerste te worden op de wedstrijd.

- Heb je nog iets te vertellen wat je erg 
graag kwijt wil? 
SYNCHROONZWEMMEN IS TE GEK 
PROBEER HET EEN KEER HET IS SU-
PER LEUK!!!!!!!!!!!

Amber proficiat. Ga zo door. 

DUIKTEAM NEDERWEERT
“BY NIGHT” !!

Afgelopen zaterdag stond er een nacht-
duik op het programma. In het zwembad 
van De Laco werden de lichten uitgedaan, 
en elke raam waar maar licht door ko ko-
men werd afgeplakt. Dus het was echt 
donker. Iedere duiker kreeg een break-
light, waardoor de buddy’s elkaar goed 
in de gaten konden houden. In het buiten-
water heb je altijd een goede lamp bij je, 
maar in het zwembad werd dat niet ge-
daan omdat er anders teveel zicht zou zijn. 
Bij een nachtduik is het van belang dat je 
van te voren de lichtsignalen afspreekt zo-
als bijvoorbeeld “noodgeval “ Daarnaast 
moet je natuurlijk je dieptemeter goed in 
de gaten houden, want onder water met 
donker  heb je minder referenties dan 
overdag. De meeste mensen denken dat 
je met een nachtduik minder ziet, maar dat 
is niet helemaal waar. Je bent veel meer 
gefocust op wat er allemaal voor beesten 
in je lichtbundel van de lamp terechtko-
men, waardoor je vaak meer oftewel apar-
ter onderwaterleven tegen komt. Iedereen 
vondt het weer een geweldige avond. Het
Sealteam had ook de nachtduik op het 
programma staan omdat dit 1 van de on-
derdelen is van de aquamissions !!

Wil jij ook een duikbrevet gaan halen, mid-
den februari starten wij weer met een cur-
sus 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@duikteamnederweert.nl 

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 6: 9 en 10 februari 2013.

Er zijn geen uit en thuiswedstrijden dit 
weekend i.v.m. de vastelaovundj.

Unne schoeëne vastelaovundj, alaaf.

Eerste LOOT-leerling van de maand van 
2013 is judoka Esmee Versantvoort (13) 
uit klas B2B. Woensdag 19 december a.s. 
vertrok zij met Loïs Pagie en vijf andere 
meiden voor een unieke stage naar Fukuo-
ka in Japan. Hier speelden zij wedstrijden 
en volgden trainingsstages onder leiding 
van Yashuhiro Yamashita; Japans en miss-
chien wel ’s werelds beste judoka ooit.

Judoka
Esmee werd, evenals klas- en teamgenoot 
Loïs Pagie met het judovirus aangestoken 
op de basisschool: “Iemand uit mijn klas 
had een oefenles op school geregeld. Ik 
vond het zo leuk dat ik met judo begonnen 
ben. Ik was toen 5 jaar en ben bij Shintai in 
Nederweert gegaan. Ik vond het meteen al 
leuk en na twee lessen merkte ik dat het 
me ook wel lag. Ik judo nog steeds bij Shin-
tai en daarnaast bij Essink in Eindhoven op 
het Judo Trainingscentrum. Tijdens wed-
strijden judo ik niet tegen Loïs, omdat we
op gewicht en leeftijd gerankt worden. 
Binnenkort is het Limburgs Kampioensc-
hap weer, daar werd ik vorige keer vierde. 
Ik zit nu in een andere gewichtsklasse, 
maar schat mijn kansen toch wel redelijk 
in. Zeker nu we zo ontzettend veel geleerd 
hebben in Japan.”

Japan
Vanuit het Essink sportcentrum reisde Es-
mee eind december met een zevental ju-
doka’s naar Japan voor een trainingsstage 
en teamwedstrijden in Fukuoka. Het was 
voor het eerst dat er bij de ‘Sanix Cup’ ook 
teamwedstrijden voor meisjesteams op het
programma stonden. Esmee: “Woensdag 
voor kerst werden we in Eindhoven door 
onze trainer uitgezwaaid. Daar gingen we
dan op reis: met de auto naar Amsterdam, 
vervolgens met het vliegtuig naar Seoul in 
Zuid-Korea en vanuit daar met een andere 
vlucht naar Fukuoka in Japan. Eenmaal 
daar werden we met het busje naar de
Global Arena gebracht waar we sliepen en 
trainen. Vanwege het tijdsverschil was het
in Japan inmiddels donderdag.”

Cultuur
Naast de vele trainingen en wedstrijden 
stonden er ook diverse excursies en cul-
turele uitwisselingen op het programma. 
“We hebben het oude centrum van Fukuo-
ka bezocht. Daar waren veel oude tempels 
te vinden en een boom van wel duizend 
jaar oud. Uiteraard hebben we ook even 
een gebedje gedaan. We hebben ook een 
paar keren kunnen winkelen in de vele win-
kelcentra en rond kerst hebben we in één 
van de centra ook een sjiek diner gehad. 
In Japan vieren ze ook kerst. Niet zozeer 
vanuit het geloof, maar meer om het feest. 
De Global Arena was heel mooi versierd. 
De dag na kerst was alles meteen opge-
ruimd. Dat dan weer wel.”

Trainingen
De meiden trainden zo’n 5 uur per dag 
tijdens de reis. Esmee: “Eén keer zijn we
naar een high school gegaan. Op alle mid-
delbare scholen wordt judo als vak ge-
geven en deze school is van alle scholen 
het best in judo. We hebben daar getraind. 
Het was een zware training, ook omdat we
ook nog wel last hadden van een jetlag. 
We hebben ook training gehad van een ex-
wereldkampioen. Die had maar liefst vijf
rood met wit geblokte banden. Het hoog-
ste niveau wat je normaal gesproken kunt 
halen. Mika Sugimoto, die tweede werd 
op de Olympische Spelen, heeft ons een 
techniektraining gegeven. Hij heeft ons 
persoonlijk geholpen, dat was wel heel bi-
jzonder.”

Practical matches
Naast de trainingen was er veel ruimte voor 
wedstrijden en ook voor wedstrijdtrainin-
gen. Esmee: “Bij wedstrijdtrainingen ga je 
wedstrijdjes doen tegen judoka’s uit an-
dere landen. Een soort practical matches. 
Die gingen goed, we hebben veel gewon-
nen. Al vielen er ook genoeg bloedneuzen 
en iemand van ons team is ook knock-out 
gegaan.“

Lering
De meiden zijn een ervaring rijker. Loïs en 
Esmee zijn het erover eens dat ze vooral 
veel geleerd hebben van de manier van 
judoën in de andere landen. Esmee: “Bu-
itenlanders hebben soms een hele andere 
manier van judoën. Ze zijn sneller of doen 
meer op kracht. We hebben vooral heel 
goed geleerd hoe we daarmee om moeten 
gaan. Al hebben we natuurlijk ook aan 
onze eigen techniek gewerkt. Het was een 
bijzondere ervaring en ik ben blij dat we
geweest zijn. Hopelijk volgend jaar weer!”

Prima prestaties voor Lifesaving-teams 
van Reddingsbrigade Nederweert

Afgelopen weekend de 26 en 27e januari was het erg druk voor Reddingsbrigade Neder-
weert. Naast het verzorgen van Koek en Zopie i.s.m. de Scouting op de Banen te Neder-
weert werd er ook meegedaan aan de jaarlijkse Internationale Ontmoeting te Eindhoven.

EHaD-wedstrijden
Zoals altijd was de zaterdag gereserveerd voor de EHaD ( Eerste Hulp aan Drenkelingen) 
Reddingsbrigade Nederweert was goed vertegenwoordigd met 3 teams;
Nederweert 1; Sander van Gog, Maurice Creemers,Hans van de Moosdijk en Nicole van 
de Moosdijk
Nederweert 2; Paul Heuts, Harry Geerlings, Dave van Nieuwenhoven en Desirée Moonen
Junioren team 1; Vera Moonen, Janne vd Elsen, Lise vd Elsen en Amber Borkink

Situatieschets van het ongeval ( speeltijd 4 minuten) ;
Een jongeman heeft in het voorjaar via Marktplaats een boot aangeschaft. Via een verre 
kennis weet hij ook nog aan een buitenboordmotor te komen. Samen met drie vrienden gaat 
hij op een zaterdag in mei naar het Beatrixkanaal om een proefvaart maken. Boot en motor 
passen nog niet echt goed bij elkaar. De motor zit wat los en mist het “dodemanskoordje” en 
daarom, niets aan het toeval overlatend, heeft hij zichzelf d.m.v. een stevig koord verbonden 
aan de motor. Het groepje wordt al varend overmoedig en scheurt met flinke snelheid over het 
kanaal. Er is verder op die ochtend geen bootverkeer. Opeens in de bocht van het Wilhelmi-
nakanaal terug het Beatrixkanaal op gaat het mis. De motor raakt los van de boot tijdens het 
maken van een te scherpe bocht. *De “schipper” verdwijnt met motor en al onder water. *Het 
bootje kantelt en ligt ondersteboven op het water. Een persoon komt onder de boot terecht 
en wordt gek van paniek. Hij ziet geen uitweg en schreeuwt moord en brand *Nummer 3
kreeg de boot tegen zijn hoofd en ligt met een fikse hoofdwond en hersenschudding in het 
water. *Nummer 4 is bij kennis. Is zich rot geschrokken, maar mankeert niets. Hij vraagt zich 
af waar iedereen is en is behoorlijk opgewonden.

Om 16.00 uur waren alle teams aan de beurt geweest en volgde al vrij snel de prijsuit-
reiking. Na een woord van dank van de organisatie aan de jury en alle vrijwilligers gaven 
technische en medische jury wat aandachtspunten voor de ploegen. 

Tenslotte de uitslag;
Juniorenblok met 8 ploegen;
1e plaats leider RK Helmond 2e Nederweert 3e Uden
1e plaats totaal Uden 2e Nederweert 3e RK Helmond

Seniorenblok 1 met 14 ploegen;
1e plaats leider Eindhoven 2e Kiel Duitsland 3e Asse RC TAL België
1e plaats reanimatie Staphorst 2e  Zevenaar 3e RK Helmond
1e plaats totaal Zevenaar 2e Eindhoven2 3e Mill
Nederweert 1 eindigde met een nipt verschil van 2 punten op Mill op de 4e plek

Seniorenblok 2 met 14 ploegen;
1e plaats leider Oss 2e Eindhoven 3e Nederweert
1e plaats reanimatie Eindhoven 2e Staphorst 3e Oss
1e plaats totaal Oss 2e Eindhoven 3e Nationale Ploeg België
Nederweert 2 eindigde netjes in de middenmoot en behaalde de 7e plaats 

ILSe-wedstrijden
Zondag de 27e januari vertrokken er 2 ILSe-teams richting Eindhoven namelijk het
Senioren dames team met; Anne van Thuyl, Nicole van de Moosdijk, Desirée Moonen en
Andrea Lutke-Willink en het Junioren meisjes team met; Lise vd Elsen, Cathy Geerlings, 
Janne vd Elsen, Imke van Gog, Vera Moonen en Femke van Gog

De 2 teams deden mee aan de ILSe ( reddingszwemmen gecombineerd met snelheid) 
Estafettewedstrijden Bij deze wedstrijden komt de kracht en de samenwerking van het 
team om de hoek kijken.De 5 verschillende onderdelen 50m popduiken voor ploegen, 
4 x 25 m popvervoeren, 4 x 50m reddings-estafette, 4 x 50m torpedoboei-estafette en 
4 x 50m lijnredding zijn allemaal in ploegenverband. Het team mag per onderdeel van 
samenstelling wisselen. 

De meisjes junioren zwommen een uitstekende wedstrijd. Er werden records verpulverd.
Op hun 5 onderdelen verbeterden ze er twee, bleven er twee gelijk en op een moesten 
ze een plaats inleveren. Het dames seniorenteam dat voor de helft vernieuwd was deed 
het netjes op de 5 onderdelen. Het onderdeel Popduiken voor ploegen verliep erg goed. 
Ten opzichte van vorig jaar klommen ze 5 plaatsen omhoog. Op een onderdeel bleven ze 
gelijk en op de andere 3 moesten ze wat inleveren. 
Het lukte beide teams gelukkig om strafpunten te vermijden

Uitslag ILSE team meisjes junioren
1e plaats Echt 2e plaats Nederweert 3e plaats  Heythuysen
ILSE team dames
1e plaats Echt 1 2e plaats Heythuysen 1 3e plaats Echt 2
Nederweert eindigde net als vorig jaar op de 7e plaats

Bobo kindercentrum Nederweert:
Locatie IKC de Kerneel

Dagopvang 0-2 jaar, Olleke Bolleke groep
Dagopvang 2-3 jaar Eigen Wijsje groep 
en 3-4 jaar Upke Dupke groep
Inclusief VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Mogelijkheid tot Flexibele opvang!!!
Doorstroom naar buitenschoolseopvang
4-12 jaar mogelijk
Locatie basisschool Budschop
Peuterprogramma 2-4 jaar Apeköpkes groep
VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Meer info: www.bobokindercentra.nl
Of bel naar servicepunt: 077-3589797

BIJBAANTJE?
BEN JIJ TUSSEN DE 15 EN 19 JAAR?
WIL JIJ IN HET WEEKEND ONS HELPEN?
HEB JE INTERESSE IN DE ZEUGENHOUDERIJ?
BEL DAN NU: 06-53-343465!
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Mart I

eigenlijk kan nederweert niet zonder, onze eigen Mart van de Mortel. 
Lange rijen wachtenden stonden voor het raadhuis te wachten, om hem een handje te schudden.
Zoals bijgaande foto laat zien, geniet Mart intens.

Kroniek van het jaar
Undercover

allang voordat Mart van de Mortel terug trad als Wethouder van Cultuur, begaf Maria 
frenken zich undercover op diverse evenementen. op bijgaande foto houdt Maria alles 
goed in de gaten tijdens het Moulin blues festival van afgelopen mei.

vastelaovundjsbijlage van het Weekblad voor Nederweert 2013

“Ni-jwieërt opgeletj,
hi-j es ut fieëst, as dejje det mer wetj!”

Prîns Jos II 
van V.V. de Pinmaekers, Ni-jwieërt

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

Prîns Patrick II 
van K.V. de Piepkukes, Ni-jwieert-d’Indj
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“Dit sezoen wurtj kei gaaf,
vastelaovundj veerders Alaaf!”

Prîns Jan III 
van c.v. de Bengels, Ni-jwieert-West

“Zonger sjeuf of tennisbal, 
dit jaor draan met carnaval.”

Prîns Ruud I
vanne Losböl, Leivere

P R I N S E G A L L E R I - JP R I N S E G A L L E R I - J

vastelaovundjsbijlage van het Weekblad voor Nederweert 2013

Vanne redactie
Zo beste lezers,

ze staan weer voor de deur de drie 
dolle dagen.
Om u alvast in de feeststemming 
te brengen, ligt dit jaar weer een 
volwaardige Handjvaeger voor uw 
feestneus.
Moest u het vorig jaar nog met het 
taofelschuierke doen, dit jaar is er 
weer veel gebeurd in ons schone 
Ni-jwieërt .
Maar goed dat kunt uzelf wel lezen 
in de kroniek van het jaar.
En…… heeft u ook alle recepties be-
zocht van onze hoogheden, iedereen 
vindt zichzelf steeds “belangrijker ” 
ellelange speeches van Vorsten, 
Prinsen Landhieere en ik weet niet 
wat allemaal.
De onderscheidingen vliegen je om 
de oren, maar feesten ho maar en 

dan de deviezen  “Um te kaake!”

Ni-jwieërt opgeletj,
Hi-j es ut fieëst, as dejje det 
mer wetj!

Vastelaovundj ein getam-
pieëst
Fieëst, fieëst…..fieëst

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

Dit sezoen wurtj kei-gaaf,
Vastelaovundjveerders 
ALAAF!!!!!!!
Maar goed het zal wel goed komen 
en blijkbaar worden het toch kei-
gave dolle dagen.
En daar gaan wij voor………., 

komop hoedje op, jeske aan en 
……………der tegenaan.
Wij wensen u unne zalige vaste -
laovundj
 Redactie de Handjvaeger

Prins Ruud I
De Prins van 2013, Ruud Korten
In Leivere is hea oppe Sillenhook 
gebaore. 
Is getrouwdj mit Danielle.
Naodet hae zich efkes in Neejwiert haaj 
genesteldj 
woentj hae noe weer in zeen aojerlijk 
hoés.
Same hubbe ze twiê kinjer, Thuur en Saar.
De kost verdeendj hea in de 
verzekeringen, hyphotheeke en reizen.
Bie versjillendje Leiverse vereiniginge 
kinne ze hem al van jongs aan.
Al jonk heat hae liére tennisse bie TVL 
Nog altiéd lid en houwdj nog eeder waek 
zien belke 
En det mit ein vast gruupke die de 
aovendj aafsloete 
mit ein fleske beer en frikedelle.
Bie Jong Nederlandj waor hea al as kindj 
lid.
Daonao leider van de aodste jonges 
groep.
Hae wis zich auch jaore good stoandje te 
haoje as kampleider.
Jaore lang steundje hae de bouwgroep 
veur ein nuuj vereiniginsgebouw
woêdet Jong Nederlandj, TVLeveroy en 
SV Leveroy sinds 2012 hun 
clubgebouw hubbe. Noe is hea secretaris 
van stichting S2&C
Wie hae jonk waas hubbe ze hem noête 
liére laeze.
Speeltj al jaore op de sjeuftrombone bie 
de fanfaar. 
Same mit Maurice en Marcel 
organiseerdj hea de Leiverse 
Zittingsoavendj 
en det vanoet v.v. De Losböl bie Cafe Oad 
Leivere.
Den heet hea zich auch jaore ingezatte 
veur de Sillentaler Muziekanten, 
as ambtenaar van de boore broeloft en 
tiedens de bontje oavendj mit 
Kiés mit Krûtje. Eine echte Leiverse mins.
Ruud is mit rech gekooze tot prins van de 
Losböl 2013.

 Prins Ruud I

Zonger sjeuf of tennisbal
dit jaor draan mit carnaval

“Vastelaovundj ein getampieëst
Fieëst, fieëst…..fieëst”” 

Prîns Martijn I 
van V.V. de Vlikkestaekers, Doospel

“Met dees daag zet ich gein tent op
mer de tent op ziene kop!”

Prîns Gebbel I
van v.v. de Törfstaekers, Doospel
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Hoewel onze prinsengallerij vol staat wil-
len wij bij hoge uitzondering een plaatsje 
vrijmaken voor een Landhieer oet Wieert. 
Dennis eine dikke proficiat!

Landhieër !

Centrummanager

Iedere plaats van een beetje betekenis heeft een Centrum Manager. Ook in ons eigen Ni-jwieërt is een Centrum Manager aan de slag 
gegaan, en de resultaten mogen er zijn. Maar de eerste obstakels zijn al op het pad van Gerrit gekomen en zoals de foto laat zien komt 
hij daartegen volop in action.

Stille hint?

Glasvezel

Fietsen maar Oppe centen

Iedereen wil wel in de Handjvaeger komen. Er zijn zelfs mensen die dit proberen door 
een stille hint te geven. Paul, we hebben het begrepen!

Kijk, Hubert, goed bezig! Hij weet hoe hij alle partijen aan het werk moet zetten. 

Waar onze buurgemeente er financieel een potje van maakt, heeft onze René Wernink, 
haar zaakjes beter op orde. René zit boven op de centen en met resultaat, een sluitende 
begroting en nog geld over. Ja, ja, Weert kan nog veel leren, van ons in Ni-jwieërt.

Daar stonden ze dan tijdens de nieuwjaarsreceptie, onze ambtenaren glimmend van 
trots dat zij zich gaan wagen aan de beklimming van de Alpe d’ Huez. 
De aanvoerder, onze eigen burgervader, is al flink aan het trainen, en of hij boven komt?
Wat denkt u nu zelf  ………………Natuurlijk.

Mart II

De Martjes vormden een groot aantal jaren voor een stabiel College,
Degelijk, behoedzaam en resultaat gericht, maar goed ook voor Mart is er een einde gekomen aan zijn politieke carrière.
Maar aan tijdverdrijf heeft Mart geen gebrek. Mart oefent in de gooj kamer de Piepkuke Polka.

Vlikkestaekers, Törfstaekers, Vlikkestaekers, Piepkukes
V.V. De Törfstaeker Hofleverancier van alle prinsen op Doospel

Beste lezers kunt u het nog volgen…………..

Prins Martijn van de Vlikkestaekers is lid van de Törfstaekers, en de zoon van het bestuurslid van de Töorfstaekers is jeugdprins van de Vlikkestaekers is. En Prins Peter I van de Törfstaekers is nu prins Peter II van de Torfstaekers. De 
jeugdprins van de Torfstaekers is de zoon van de Prins van de torfstaekers van vorig jaar, en Jo de Wit als rasechte Törfstaeker, is prins van de stijldansgroep 50+ in Eind?

Vae lieëne ze oet, mer wille ze waal alik trök!

Prîns Martijn I vanne Vlikkestaekers

Vastelaovundj ein getampieëst
Fieëst, fieëst..... fieëst

- Hoofdoetveurder en besteurslid van de 
Törfstaekers

- 2 jaor oetgelieëndj aan de Vlikkestaekers
- Boezemvrindj van Gebbel

Prîns Gebbel I vanne Törfstaekers

Met dees daag zet ich gein tent op
mer de tent op ziene kop

- Heet de ieër um vör de 2e kieër Prins te 
zeen vanne Törfstaekers

- Ouch boezemvrindj van Martijn

Jeugdprîns Niels vanne jong Vlikkestaekers

Vastelaovundj op Doospel is kikke
met os as jeugdprinsepaar vanne jong vlikke

- Zoôn van aod Prîns Ed 1 vanne 
Törfstaekers

- Woëntj teêgeover het Vlikkepelies in ut 
aod postkantoeër

Jeugdprîns Bjorn vanne Törfstaekers

Met 5 Törfstaekers aan de top
zette we hieël Doospel oppe kop

- Zoôn van aod Prîns Frits 1 vanne 
Törfstaekers

- Es altieëd in vör un fieëstje

Prîns Jo II vanne Stijldansgroep 50+

Joke es gestoptj met koke.
Ich gaon liere 

met uch vastelaovundj te viere!

- Unne rasechte Törfstaeker
- 45 jaor lid van HBS Wilhelmina
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Jeugdprîns Lars I
en 

Prinses Kirsten
van V.V. de Pinmaekers, Ni-jwieërt

“Met Kirsten en Lars veurop
gieët hieël Ni-jwieërt op ziene kop!”

Prîns Stijn 
en

Prinses Eline
van O.B.S. De Klimop

“Kei en kei schoeën,
saâme as femilie oppe troeën!” 

Prîns Stijn
en

Prinses Maud
van Scouting PPX

“Met Maud en Stijn 
gieët deze vastelaovundj wie unne trein!”

Prîns Luc I
en 

Prinses Lotte
vanne Krielkes d’Ind-j

“Met de steek op miene kop
loup ich gruuëts veurop!”

Prîns Bjorn

van v.v. de Törfstaekers Doospel

“Met 5 Törfstaekers aan de top
zette vae hieël Doospel oppe kop”

Prîns Kees I
en

Prinses Kaya
van B.S. Budschop

“Met Kees in de spits en Kaya in galop,
zette vae hieël Budschop oppe kop!”

Prins Nand
en

 prinses Imke
van Bs de Bongerd

“Veur os es ut dit jaor dubbelop, 
saame inne raod en as prinsepaar op school 

hielemaol top!”

Prîns Thimo
en

Prinses Anouk
van B.S. De Kerneel

“Met Thimo & Anouk as elfdje veurop, 
stieët hieël de kerneel op ziene kop!”

Prins Joeri
en

Prinses Fleur
van B.S. De Zonnehof 

“Mit Joeri en Fleur, 
goan wae erveur!!”
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Vae winse 
eederein 

eine gooje 
vastelaovundj!

DigitaalCrisis Handjvaeger

Alle communicatie moet sneller, en sneller, maar wil je echt goed geïnformeerd worden
dan moet je net als de president van America Barak Obama het weekblad voor Neder-
weert lezen.

De handjvaeger ontving de bovenstaande foto van Vorst Jack van de Pinmaekers
met “geknakdje vaer”
Volgens de vorst heeft hij vanwege de lage plafond bij De Kleine Winst altijd een halve 
veer op zijn muts, ja ja……… dat zal wel.

Prîns Niels I
en

Prinses Loes
van de jong Vlikkestaekers

“Vastelaovundj op Doospel es kikke, 
met os as ieëste jeugdprinsepaar 

vannne jong Vlikke!”

Ich bin nog neet 
oetgescheidj, en heb now al 

tieëd over um 
de handjvaeger te laeze.

Dju, waat lollig!
Gauw mieën keelke aan en dan... 

oppe kist howwe!
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Aflevering 63

Bommen en granaten
In 1995 ontmoette ik tijdens een zakenvlucht van Cannes naar München acteur Roger 
Moore. Hij speelde van 1973 tot 1985 de rol van James Bond. Ik vroeg hem of zijn acti-
viteiten als geheim agent hem ooit in Nederweert hadden gebracht. “Neder-what?” was 
het veelzeggende antwoord, waarna hij een krant voor zich omhoog trok en onze con-
versatie stil viel. Deze aflevering gaat over geheime operaties en dekmantels met een 
hoog ‘James Bond’-gehalte. 

Aan de Molenweg stond eeuwenlang de 
standaard-windmolen St. Petrus. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was er 
een groot tekort aan granen en zocht de 
molenaar, samen met toenmalig directeur 
Frencken van de Chemische Stijfselfabriek 
in Weert (tegenwoordig lijmenindustrie Fren-
cken) naar andere business. Die vonden zij 
in het malen van gedroogd riet. Dit werd 
vervolgens met veevoer vermengd tot een 
nieuw product. Dat malen van riet was een 
gevaarlijke activiteit vanwege het risico op 
stofexplosies. Over die rietmeelproductie 
deden de wildste verhalen de ronde. Zo zou 
het Rosveldse veevoer grondstof zijn voor il-
legale internationale wapenproductie. In het 
grootste geheim zou het rietmeel van het 
neutrale Nederland naar Duitsland worden 
geëxporteerd. Daar werd het gebruikt als 
grondstof voor de productie van buskruit 
voor bommen en granaten. Het land had 
daar, vanwege de oorlog met Frankrijk, grote 
behoefte aan. Zonder enige twijfel gaat het 
hier om een verzonnen verhaal.

Een waargebeurd maar mysterieus voorval 
dateerde van vijftig jaar eerder. In de nacht 
van 25 op 26 oktober 1867 passeerde een 
schip de Zuid-Willemsvaartsluis in Neder-
weert. Het was een Fries vaartuig, geladen 
met keramiek van de Regoutfabriek in Maas-
tricht. Om onbekende redenen kwam de 
schipper, de dertigjarige Albert Nijeveld (af-
komstig uit Gasselte-Nijeveen in Drenthe), 
kort na middernacht in het koude kanaalwa-
ter terecht en verdronk. Burgemeester Vullers 
nam, in zijn rol als hoofd van de politie, pools-
hoogte en schrok. Hij ontdekte dat het schip 
behalve met keramiek ook beladen was met 
een grote hoeveelheid kanonnen, mortieren, 

ammunitie en ander wapentuig. Dit alles was 
aangekocht door het Rijk en bestemd voor 
Naarden. Deze vestingstad werd in opdracht 
van de Nederlandse regering gemoderni-
seerd. Naarden was een onderdeel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie, die Holland 
moest beschermen tegen Franse of Duitse 
legermachten. Vullers realiseerde zich dat 
dit geheime wapentransport van nationale 
betekenis was. Omdat hij weinig vertrouwen 
had in de aanwezige schippersknecht, alar-
meerde hij de Kantonrechter in Weert. Die liet 
de lading van het schip (met een voor die tijd 
astronomische waarde van 80.000 gulden) 
meteen verzegelen. De nabestaanden van 
de verdronken schipper werden naar Neder-
weert geroepen. Zij hervatten op 30 oktober 
het wapentransport naar Naarden. Toch ble-
ven vele vragen onbeantwoord. Waarom was 
de schipper ‘s nachts nog buiten geweest? 
Hoe was hij in het water terechtgekomen? 
Kon hij niet zwemmen? Was het wel een on-
geluk? Allemaal vragen rondom deze ‘cold 
case’ die de fantasie prikkelen maar nooit 
meer beantwoord zullen worden.

Alfons Bruekers

De kolk van de oude Sluis 15 (Brugstraat) om-
streeks 1915. De jeugd van Budschop staat op 
de ophaalbrug. Achter de sluisdeuren de schoor-
steen van een passerende stoomboot.

Foto archief SGN.

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

Beleef het verleden aan de hand van gids Alfons Bruekers

Historische rondleiding 
door de kern van Nederweert

Op zondag 24 maart vindt er een cultuurhistorische rondleiding plaats door het 
centrum van Nederweert. In een wandeling van circa anderhalf uur neemt gids 
Alfons Bruekers de deelnemers mee terug in de tijd. Aan de hand van bijzondere 
verhalen en achtergronden schetst de historicus een verrassend beeld van de 
geschiedenis van het Peeldorp.  Een must voor iedereen die meer wil weten over 
Nederweert.      

Verbazen
Hoewel veel van het oude 
dorpsschoon in de kern van 
Nederweert in de loop der jaren 
verloren is gegaan, herinnert er 
nog veel aan de kleurrijke ge-
schiedenis. Een wandeling door 
de kern brengt U in contact met 
echo’s uit het verleden. Zelfs 
verknochte Nederweertenaren 
zullen zich verbazen over de 
vele historische wetenswaar-
digheden en anekdotes die ver-
bonden zijn aan huizen en ge-
bouwen in de dorpskern. Voor 
geïnteresseerden van buiten de 
gemeente is het een boeiende kennismaking met Nederweerts verleden.

Praktische gegevens
Onder leiding van de gepassioneerde gids Alfons Bruekers wordt U rondgeleid door de 
oude kern van Nederweert. De route voert door de Kerkstraat, Beuldersweg, School-
straat, Pastorieweg en Kapelaniestraat. Op een tiental plekken langs de route wordt 
even stilgehouden en krijgen deelnemers een toelichting over de geschiedenis en de 
bezienswaardigheden.

De route duurt ongeveer anderhalf uur. Wandelschoeisel en eventueel een paraplu wordt 
aangeraden. De rondleiding start en eindigt bij Guulke eten en drinken, Geenestraat 2A. 
Ontvangst om 10.30 uur met koffie en vlaai. Aanvangstijd rondleiding om 11.00 uur.
Bij extreem slechte weersomstandigheden wordt een alternatief binnenprogramma ver-
zorgd. 

Wat krijgt U zoal te zien en horen?
Middeleeuwse magische runentekens in de kerktoren. Het eerste illegale bouwproject. 
Ondernemende vrouwen. De straat der schone kunsten. De Franse school. De geheime 
schuilkerk. Het huis van de twaalf ambachten en de dertien ongelukken. De drie pas-
torieën. De voormalige bierbrouwerijen. De heilige Antonius van Nederweert. Het ro-
mantische paadje. Waarom de kerktoren speklagen heeft. Het oudste grafkruis op het 
kerkhof. Waarom geiten en bokken niet op het kerkhof konden komen. De vrijheidsboom 
uit 1792. De legendarische Willibrordusput. En nog veel meer. Kortom een ontdekkings-
tocht die meer dan de moeite waard is. 

Opgeven
Deelname aan de historische wandeling kost € 10,- per deelnemer. Dat is inclusief koffie 
met vlaai. Opgeven kan bij Guulke eten en drinken, tel. 0495-634221 of via info@guulke.
nl.  De zomertocht staat gepland op zondag 23 juni en de herfsteditie van de wandeling 
is gepland op zondag 22 september.

Voorlezen bij Okido Dindj

Bij Okido Dindj was het feest!!
Het prentenboek van het jaar  (nog 100 nachtjes slapen van Milja Praagman) werd voor-
gelezen tijdens de Nationale Voorleesdagen door Clarie Pieters van de bibliotheek. 
En om het feest compleet te maken hebben we met alle peuters een heerlijk feestontbijt 
gehad! 

Toneelvereniging De meiberg 
uit het Schoor 

kan helaas dit jaar, zoals gebruikelijk 
het weekend nao de vasteloavondj, 

geen toneelstuk 
op de planken brengen. 

Er is dus op 15-16-17 februari 
geen toneel op het Schoor.

Het bestuur.

BEDRIJFSBEZOEK E-VILLAGE 
MEER DAN DE MOEITE WAARD

Op dinsdag 29 januari werden we om 
19.30u welkom geheten bij E-Village door 
Jurgen Brunenberg en Carolien Schrurs, 
die samen dit moderne game-bedrijf run-
nen. Nadat er was verteld over de ontsta-
ansgeschiedenis werden we rondgeleid 
langs de enorme aantallen spellen (games 
om in de terminologie van het bedrijf te 
blijven) Deze werden uiteraard ook uitge-
probeerd. En wie denkt, dat dit alleen iets 
voor de jeugd is, heeft het mis. Het woord 
“gamen” wordt meestal in verband ge-
bracht met zitten achter een computer, al-
leen maar geconcentreerd op dat scherm. 
Echter bij E-Village kun je gezond gamen. 
Niet alles kost evenveel inspanning, maar 
je bent in beweging terwijl je plezier hebt. 
Zelfs aan de ouderen is gedacht in de e-
fitzone. Doordat de games op verschillen-
de snelheden kunnen worden in gesteld 
is het voor iedereen leuk om te doen. 
Ook het competitie element stimuleert de 
deelnemer. Het was voor het merendeel 
van het twintigtal deelnemers een echte 
eye-opener.  

Na deze rondleiding hebben we  nog 
gebruik gemaakt van de gastvrij aange-
boden ruimte in het bedrijf, om onze frac-
tievergadering te houden waar de agenda 
van de raadsvergadering werd bespro-
ken. Ook de verkeersveiligheid in Ospel 
stond op de agenda, waarover elders in 
dit blad meer.

CDA-Nederweert

Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
Bel voor de
mogelijkheden.

Bart Bijlmakers | 06-49764144 | www.privedinerencatering.nl
Bart Bijlmakers | 06-49764144 | www.privedinerencatering.nl

BUITEN- EN BINNENPRET
BIJ BUITENCENTRUM

DE PELEN!
Voorjaarsvakantie in Nationaal Park 

De Groote Peel     

Op zoek naar een leuke invulling van 
de Voorjaarsvakantie? Kom dan op  
woensdag 13 of donderdag 14 febru-
ari naar Buitencentrum De Pelen. Op 
beide dagen start om 11.00 uur een 
Speuren naar Sporentocht in Natio-
naal Park De Groote Peel. Na afloop, 
vanaf 13.30 uur, is er binnenpret in het 
Buitencentrum. Dan worden er nest-
kastjes getimmerd, uilenballen geplo-
zen en pindaslingers gemaakt. Alle 
activiteiten starten bij Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Aanmelden kan op: 0495 – 641 497 of 
via: depelen@staatsbosbeheer.nl

Nationaal Park De Groote Peel is een 
prachtig natuurgebied op de grens van 
Brabant en Limburgl! Je kan er uren wan-
delen en genieten van het weidse en uit-
gestrekte landschap. Of meedoen met 
een Staatsbosbeheeractiviteit waarbij je 
op een actieve en verrassende manier de 
natuur ontdekt. 

Op woensdag 13 en donderdag 14 febru-
ari zijn er speuren naar sporentochten. 
Samen met een Peelgids van Staatsbos-
beheer ga je  op zoek naar diersporen in 
de natuur. Een echte speurneus mag zijn 
neus overal insteken en al snuffelend ont-
dek je welke dieren er in de Peel rondstrui-
nen. Na afloop kan je binnen in het Bui-
tencentrum aan de slag met forensisch 
onderzoek op een uilenbal, nestkastjes 
timmeren en pindaslingers rijgen. Zo kom 
je de vakantie wel door!

Deelname aan de Speuren naar Spo-
rentocht kost € 5,- voor volwassenen en 
€ 3,50 per kind, inclusief een dierenpin 
voor de jonge speurders. Voor nestkast-
jes timmeren betaal je € 10,- en uilenbal-
len pluizen en  pinda’s rijgen kost € 1,50 
per kind. 

Buitencentrum De Pelen, het startpunt 
van natuurbeleving!
Het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot De Groote Peel. Hier starten alle 
activiteiten. De Pelen is in de voorjaarsva-
kantie geopend op maandag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

CURSUSSEN
COCON

Internetbankieren: 19 februari, 9.30 
uur, 2 lessen. Digitale fotobewerking 
gevorderden: 18 februari, 13.30 uur, 6 
lessen. Workshop Solliciteren: Wat is 
solliciteren/jouw cv; de vacature; social 
media; de sollicitatiebrief; voorberei-
den op sollicitatiegesprek: 27 februari, 
19.30 uur, 5 lessen. Microsoft Office 
Access: voor een vereniging is op deze 
wijze een uitgebreide ledenadministratie 
op te zetten met handige tools; voor een 
klein bedrijf kan er een voorraadbeheer-
systeem worden gemaakt compleet met 
order- en bestellijsten inclusief de beno-
digde formulieren etc.: 14 februari, 19.30 
uur, 10 lessen. Windows: 5 maart, 9.30 
uur, 7 lessen. Hebben en houden van 
Kuipplanten: Als je bij een kweker bent 
of loopt over een show dan vraag je mis-
schien af: Wat bloeien die fuchsia’s, ge-
raniums, Brugmansia’s (kelkenbloem) 
zo mooi. Hoe doen ze dat? In deze nieuwe 
cursus van een 4–tal lessen wordt je het 
hele seizoen aan de hand genomen. 1e 
avond; dinsdag 5 maart 2013 van 19.30-
21.30 uur. Windows: 12 maart 19.30 uur, 
7 lessen. PowerPoint: het maken van een 
diaserie of presentatie bijv. van foto’s van 
familiefeestjes, vakantie e.d.: 13 maart, 
19.30 uur, 8 lessen. Italiaanse keuken: 
woensdag 13 maart, 18.00 uur, 4 les-
sen om de 2 weken. Computer allerlei: 
deze cursus is bedoeld voor iedereen die 
al enige ervaring heeft met de computer. 
Vaak zult u na enige tijd ervaren, dat u met 
vragen komt te zitten waar u geen direct 
antwoord op heeft. Daarvoor is dit dè uit-
gelezen cursus; dinsdagmiddag 2 april, 
13.30 uur, 4 lessen.

Voor meer informatie: kijk verder op onze 
nieuwe website www.coconnederweert.
nl Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; email: 
cursussen@coconnederweert.nl; 
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Kerkstraot 2 Ni-jwieërt - til. 0495-633180

VVASTELAOVUNASTELAOVUNDJ 2013DJ 2013
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Vri-jdig 8 fibberwaârie
Spaarkas lichte

Zaoterdig 9 fibberwaârie aanvang 10.00 uur

Spek met eier door Prîns Patrick II en zien adjudante.

Met optraejes van:Met optraejes van:
KBP • Neer Bocken & Jo Bouwels • Paul Koppen • KBP • Neer Bocken & Jo Bouwels • Paul Koppen • 

TTwieë tinte griês • Ed Stroek & Lange Frans • Willy •wieë tinte griês • Ed Stroek & Lange Frans • Willy •
Prîns Patrick II Snijders • Prîns Jos II Willekens •Prîns Patrick II Snijders • Prîns Jos II Willekens •
TTommè-dèh • Jack Dick • Duo Dik vör Mekaarommè-dèh • Jack Dick • Duo Dik vör Mekaar

Zondig 10 fibberwaârie
Vastelaovundj: ± 23.00 oor oetroôping Prîns van DKW.

Weem volgtj Prîns Giel I en prinses Els op.

Maondjig 11 fibberwaârie
Veur, tiedes en nao 

DE GROEËTE NI-JWIEËRTER OPTOCHT 
muziek van DISCO HARO

Dinsdig 12 fibberwaârie
Vastelaovundj: annekdote en spreukwoorde-aovundj.

Vae sloeête ut good aaf.

Goonsdig 13 fibberwaârie
Hieringhappe vanaf 19.30 oor 

Donderdig 14 fibberwaârie
 zeen vae tow.

Vri-jdig 15 fibberwaârie
 oope vanaaf 16.00 oor.

Keuken gesloôte van 9 t/m donderdig 14 fibberwaârie
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Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24

info@kessels-installaties.nl

Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - SerElektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Ser. - SerElektro - Loodgieter - Sanitair - C.V

I.v.m. vastelaovundj zeen vae 
geslote t/m dînsdig 
12 fibberwaârie. 
Vae winse uch 
eine gooje vastelaovundj! 

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Vastelaovundj 2013

Zaal Centraal
Zaoterdig 20.30 oor

HOSSE IN UT KEFEE

Maondig 14.30 oor DJ WILL
Nao de optocht lekker hosse en sprînge 

tot in de klein eurkes.

Goonsdig 20.00 oor
HIËERINGSCHELLE  in Wups Pub

Dinsdig 14.00 oor
Chipsbal met DJ WILL  fris 1/2 bon

Zondig 18.11 oor

FIEËSTKEFEE
met o.a. Ronald & Carien - 

La Bamba - Meister Martijn

VV.V.V. de Vlikkestaekers Doospel. de Vlikkestaekers Doospel

BoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrebrebrebrebroêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft van
VVVV.V. De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers 

Marianne Minten – Saes
Marianne van Frits van Nouts Frits en Mariet van NiesMarianne van Frits van Nouts Frits en Mariet van NiesMarianne van Frits van Nouts Frits en Mariet van NiesMarianne van Frits van Nouts Frits en Mariet van Nies

&

Marcel Berben
MarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarMarcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wcel van Wiel van Lei van Berbe Wulmke en Lizzy van de Viel van Lei van Berbe Wulmke en Lizzy van de Vulmke en Lizzy van de Viel van Lei van Berbe W oortulmke en Lizzy van de Voortoortulmke en Lizzy van de V

gaon op zondig 10 fibberwaârie 2013 
in de onecht trouwe

 “Met de knapzak in de handj, 
gaon vae as boôr en boôrin met uch 

door ut Vlikkelandj”

Programma Boôrebroêluft 2013
18.00 oor

VVVVVVVVVVurzamele BoôrVurzamele Boôrurzamele BoôrV ebroêdspaar en femilie beej Kafee de Preêns op Doospel

20.30 oor
Kerkeluk huweluk in Vlikkepeliès ‘Het Peeljuweel’ op Doospel

Door Pestoeër Bill van Bill van dikke Frits en van Ida van 
Pierre van Haeze Jannus

En geholpen door Mesdeender Marco van 
Harrie van Nunemer Tinus en Clerx To en inus en Clerx To en o en inus en Clerx T

Riekske van Tinus van Mertes Janke en Kanders Mechel

Aansloetendj es dur resepsie.

In- en verkoûp alle merke 
2e hands autoos.

Ouch leêvere vae diverse merke 
nôw autoos tege gunstige priêze.

• Ongerhoûd en ripperaâsie •

• APK-keuring •

• Schadeherstel •

Pannenweêg 111
6031 RK  Ni-jwieërt

Til. 0495-633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Emmasingel 8 
6001 BC Wieërt 

Til. 0495 - 456 666

BerBert Stockmanst Stockmans
TillefTillefoon oon 0495-4614610495-461461

RiêksRiêkswweeg-Zuid eeg-Zuid 18c 18c Fax Fax 0495-461460   0495-461460   
6031 6031 RLRL Ni-jwieërNi-jwieërt t Auto Auto 06-5322580606-53225806

Stockmans InstallasieburStockmans Installasieburo bo bvv
es hoflees hoflevveransier van:eransier van:

• • vverwerwerming erming • • waterleiding waterleiding 
• • aafvaafveur eur • • sanitairsanitair
• • gaasleiding gaasleiding • • airaircoco
• • daakgdaakgoôt oôt • • aeraerdwdwermdjeermdje
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BOETEGEWOENE 
BINNEZITTING ZATERDAG 

IN DE KLEINE WINST 

Terwijl zaterdagmorgen de zoep-
koel in Venlo volstroomt met feeste-
lingen, komen in Nederweert in De 
Kleine Winst carnavalsvierders bij-
een voor de Boetegewoene Binne-
zitting. Vanaf tien uur treedt een 
hele serie artiesten op, voorname-
lijk afkomstig van lokale bodem. De 
zitting wordt gepresenteerd door
wethouder en Loco-Burgemeester
Hubert Mackus. De optredende 
artiesten zijn KBP, Gewoeën Thea 
(bekend van de vroegere Prut-
sers) Neer Bocken & Jo Bouwels, 
Paul Koppen, Twieë tinte gries, Ed 
Stroek & Lange Frans, Willy, Prins 
Patrick II Snijders, Prins Jos II 
Willekens, Tomme-Déh, Jack Dick
en Duo Dik vör Mekaar. Tijdens de 
zitting bakken Prins Patrick II en zijn 
adjudanten spek met eieren.  Op 
carnavalszondag wordt rond 23.11 
uur de nieuwe prins van de Kleine 
Winst uitgeroepen. Wie zal Prins 
Giel I en zijn prinses Els opvolgen!? 
Op carnavalsmaandag draait Disco 
Haro, ook geen onbekende in de 
regio, vanaf het begin van de op-
tocht, die traditioneel op maandag-
middag door Nederweert trekt. De 
carnaval wordt op dinsdag op een 
goede manier afgesloten met o.a. 
een anekdote en spreukenavond. 
Op aswoensdag kunt u vanaf 19.30 
uur terecht voor het haringhappen. 
De Kleine Winst winsj uch unne 
gooje vastelaovundj!
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de optocht en 

Route is als volgt:
Vertrek 14.30 uur vanaf St. Rochusplein, Beatrixstraat, Budschop, Bernhardstraat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, Burg. Greijmansstraat, oversteek Kerkstraat, Kapelaniestraat, Moeseman
straat, Schoolstraat, St. Willibrordusstraat, St. Antoniusplein waar ontbinding van de optocht. 
Optocht deelnemers: gebruik Limburgse Vastelaovundjsmuziek.

Afhalen optochtvolgnummers en plattegrond
Men dient het volgnummer af te halen op zaterdag 9 februari a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur in Café Matchpoint,
Kerkstraat 4. Daar ontvangt u ook een plattegrond van het opstelterrein.

Optochtdeelnemers opgelet
U dient om 14.00 uur op uw toegewezen plaats aanwezig te zijn. Het optochtnummer dient duidelijk zichtbaar 
gedragen te worden door een door u zelf meegebracht persoon. Aanbrengen op wagen is toegestaan, mits het 
bordje niet vernield wordt. Blijf  a.u.b. tot het vertrek op uw aangewezen plaats staan. De bordjes worden 
ingenomen in de St. Willibrordusstraat. U ontvangt dan een kaart. Deze dient men mee te brengen bij het afhalen 
van prijs of vergoeding.

Bekers en prijzengeld
Volwassenen en kinderen per categorie één beker. Een beker voor de deelnemers die elders aan een optocht 
hebben deelgenomen.
Turf met Gouden Pinnen als eer voor één jaar voor het algemeen hoogste aantal punten (voor volwassenen en 
apart voor kinderen).
Het Wullemke voor de beste humorprestatie.  
Totaal 9 bekers, 1 wullemke, 2 wisselturven met gouden pinnen.

Opgaves en deelname
De opgave is gesloten. Voor hen die voordien elders aan een optocht deelnemen wordt een beker beschikbaar 
gesteld. Zij vallen buiten de geldprijzen maar ontvangen wel een vergoeding. Prinsenwagens ontvangen geen 
vergoeding. Iedereen die meedingt voor de prijzen dient 50% van het aantal te vergeven punten te behalen, wil 
men voor een prijs of vergoeding in aanmerking komen. Men valt verder buiten de prijzen indien men zich niet 
houdt aan het optochtreglement.

Belangrijke punten voor deelnemers
Het is verboden tijdens de optocht (als deelnemer) alcohol te gebruiken; buiten de eigen groep op en neer te 
rijden of lopen; iemands naam oneerbaar te gebruiken; afbreuk te doen aan het vastelaovundjsgebeuren. 
Het is verplicht de attributen een uur na de optocht af te voeren; de wagens technisch in orde te hebben (rem
lichten); de optocht te volbrengen; op de hoogte te zijn van het reglement; de aanwijzingen van politie of comité 
op te volgen. Het bestuur beslist en de uitspraak van de jury is bindend.

Laotj de optocht laeve door eine Euro te gaeve
Steun de collecte, die ten goede komt aan de optochtprijzen. Onze dank hiervoor namens de optochtdeelnemers.

Prijsuitreikingen in de Pinnenhof
Kinderen na de optocht om ca. 17.30 uur en volwassenen om 20.00 uur.

Prog einiging 

VVVVrijdag 08 februaririjdag 08 februaririjdag 08 februaririjdag 08 februaririjdag 08 februaririjdag 08 februaririjdag 08 februari
•	 11111.001.001.001.001.001.001.00 uur Bezoek scholenoptocht in centrum Nederweert en bezoek aan scholen door Prîns Jos II – Prinses
JudithJudithJudithJudith en Jeugdprinsenpaar Prîns Lars I en Prinses Kirsten. Aansluitend zal een bezoek worden gebracht aan het
ziekenhuis en verzorgingshuis St. Martinus.ziekenhuis en verzorgingshuis St. Martinus.ziekenhuis en verzorgingshuis St. Martinus.ziekenhuis en verzorgingshuis St. Martinus.

Zaterdag 09 februariZaterdag 09 februariZaterdag 09 februari
•	 13.11 uur Jeugdsleutel-overdracht aan Jeugdprins Lars I in het Gemeentehuis van Nederweert, iedereen is
welkom • 18.00 uur VastelaovundjmVastelaovundjmastelaovundjmV is in de St. Lambertuskerk • 19.30 uur Sleuteloverdracht aan Prins Jos II en
uitreikinguitreikinguitreikinguitreiking kolderpin in gemeentehuis van Nederweert • 21.30 uur Bezoek diverse gelegenheden in Nederweert

Zondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februariZondag 10 februari
•	 17.4917.4917.4917.49 uur Fieest keffeekeffeefeekef in zaal Centraal met optredens van diverse artiesten o.a. La Bamba, Ronald en Carien,

Meister MartijnMeister MartijnMeister MartijnMeister Martijn

Maandag 11 februari
•	 12.00 uur Officiële overdracht van Prinsenwagens aan Prins Jos II en Prinses Judith & Jeugdprins Lars I en Jeugd
prinses Kirsten • 14.30 uur Start grote optocht 2013 • 17.30 uur Prijsuitreiking Jeugd in de Pinnenhof • 20.00 uur
Prijsuitreiking volwassenen in de Pinnenhof • Aansluitend bezoek div. locaties in Nederweert

Dinsdag 12 februariDinsdag 12 februariDinsdag 12 februariDinsdag 12 februari
• 14.11 uur Sluiting Residentie Cafe Matchpoint • 15.30 uur VastelaovundjmiddigVastelaovundjmiddigastelaovundjmiddigV in De Pinnenhof • 18.00 uur Ver
trek naar gemeentehuis voor het teruggeven van de sleutel aan de burgemeester en turf oplaoting. • 18.45 uur
VertrekVertrekertrekV naar de Pinnenhof. • 19.49 uur Abdicatie jeugdprins Lars I en jeugdprinses Kirsten • 21.11 uur Abdicatie
grote prins Jos en prinses Judith • 22.22 uur sluiting vastelaovundj seizoen 2013

BALLOnnEnWEDsTRIjD TIjDEns TuRfOPLAOTInG
Aan de turfoplaoting is een ballonnen wedstrijd voor de jeugd gekoppeld. De kaarten zijn dinsdagmiddag verkrijgbaar
tijdens de vastelaovundjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.tijdens de vastelaovundjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.tijdens de vastelaovundjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.tijdens de vastelaovundjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.
Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. 

Vae winse ederein plezeêrige vastelaovundjsdaag.
Dit onger ut devies van Prins jos II:

Ni-jwieërt opgeletj,
Hi-j es ut fieëst, as dejje det mer wetj !

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereinigingastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërtt
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Vastelaovundj-zaoterdig  vanaaf 21.30 oor 

Törvebal 
met DJ Thijs

Vastelaovundj-zondig  vanaaf 15.00 oor 

Prinseresepsie
met o.a. buutereedner Peter Vaassen

en de Brelsterte

Veur, ônger en na de resepsie 
esj gewoeën vör eederein fieëst.

Gae zeetj genuuedj b-j Kefee De Prins Doospel

N E D EN E D E R WR W E E RE E R TT

WONINGVERENIGING
I.vI.v.m..m. de “de “VVastastelaoelaovundjsdaagvundjsdaag””

is ons kis ons kananttooor or geslotgeslotenen op op

maandag en dinsdagmaandag en dinsdag

11 en 12 f11 en 12 febrebruaruari 2012i 2012..

Vastelaovundj 2013 in de Pinnenhof
Vri-jdig 08 fibberwaârie
20.11 Kistkappe Kistkappe met fieëstband Vri-j Gemaekelik en diverse armet fieëstband Vri-j Gemaekelik en diverse arri-j Gemaekelik en diverse armet fieëstband V tieste

Zaoterdig 09 fibberwaârie
14.00 Jeugdhosmiddig

georganiseerdj door Buurtvereiniging West met DJ Joske.
Met bezeuk van de jeugd en volwasse Prînsepaâre en eur gevolg. Dees daele gratis chips 
oet vör de jeugd. Vör ederein towgankelik, consumpsies tege gereduseerdje prieës.

Zaoterdig 09 fibberwaârie
21.00 Groeët Vastelaovundjfieëst 

Nôw inne Pinnenhof, nao de sleuteloverdracht,
hosse en sprînge op vastelaovundjmeziek van DJ Erik.

Maondjig 11 fibberwaârie
14.11 Optoch kieëke en daonao hosse en sprînge

op meziek van de DeeJees en priêsoetreiking jeugd.
20.00 Prieësoetreiking volwassene.

Dinsdig 12 fibberwaârie
14.11 Groeëte Jeugdhosmiddig met

vastelaovundjmeziek van DJ Joske.
Vör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere
aafgezatte. Heej waere gein aojers en glaaze tôw gelaote.
Allein mer wichter, plastic bekers en unne drinkkabouter
wao det de jeugd zelf zien drenkske kan tappe.
Oetdaele gratis chips vör de jeugd door ut prînsepaar. 
Aansloetendj abdikaâsie.

19.49 Abdikaâsie
Abdikaâsie jeugd- en groeëte prîns van V.V. de Pinmaekers.

jmeziek van DJ Erik.

Optoch kieëke en daonao hosse en sprînge
op meziek van de DeeJees en priêsoetreiking jeugd.

ör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere
e. Heej waere gein aojers en glaaze tôw gelaote.

, plastic bekers en unne drinkkabouter

ratis chips vör de jeugd door ut prînsepaar.

. de Pinmaekers.

Nôw!

Nôw!

elaovundjmeziek van DJ Joske.

Nôw!

GRANDIOZE OPTOCHT 
B.S. DE TWEESPRONG 2013

Alle kinderen van onze school zijn al 
flink aan het warm lopen voor onze grote
schooloptocht van vrijdag 8 februari a.s.
De kinderen van Nederweert-Eind zijn al 
druk bezig met de voorbereidingen. In 
menig garage en huis wordt al druk ge-
knutseld en getimmerd.
Nieuwsgierig geworden?

“Komtj dan allemaol kieke nao ooze 
optocht!”

De route is als volgt:
We vertrekken om 13.15 uur vanaf het 
Pastoor Maesplein via de Pastoor Brand-
straat, Rendierenlaan, Klumpenstraat, St.
Gerardusstraat, Loyenbos, Steutenweg, 
Dr. Poelsstraat en de  St. Gerardusstraat 
weer terug naar het Pastoor Maesplein, 
waar na de ontbinding van de optocht de 
gezellige hosmiddag voor de schoolkin-
deren zal beginnen in zaal Reigershorst. 
De jury zal ook dit jaar haar handen weer 
vol hebben bij het uitoefenen van hun 
zware taak, want de titels van de creaties 
beloven al heel wat!

Wij hopen dat u ook van de partij zal zijn 
op vrijdag 8 februari  vanaf 13.00 uur in de 
straten van Eind!

Team en oudervereniging van Basis-
school de Tweesprong, Nederweert-Eind.

AlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaafAlaaf
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VastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundjVastelaovundj

Restaurant Diverso
Laotj de vastelaovundjveerders op maondjig mer 

bi-j Diverso kome! Vae zeen d’r klaor vör!

Op maondjig 11 fibberwaârie zeen vae oôpe vanaaf 16.00 oor en hebbe vae 
spesjale Diverso vastelaovundj-gerechte:

- oôndjesop met broeët € 5,50
- tomatesop met broeët € 5,50
- friet met zoorvleîs € 11,11
- friet met sliptong € 11,11
- friet met saté € 11,11
- pasta bolognese € 11,11
- friet en snack vör de wichter € 5,50

Tiedes de overige daâg zeen vae OÔP zoeë wi-j jae van os gewintj zeetj.

Tot Diverso! Alaaf – Alaaf – Alaaf!
Caspar-John-Kitty

Brugstraot 44 •  6031 EG  Ni-jwieërt • Til. 0495 - 625000
info@restaurantdiverso.nl • www.restaurantdiverso.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Kiektj vör mieër informaâsie in ut Waekblaâd of op www.pinmaekers.nl

Fieëstkefee
Met un Playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaorMet un Playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaorMet un Playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaorMet un Playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaor.Met un Playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaor..Met un Playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaor

(gratis entree)
van 18.11 tot 00.11 oor. 

Met mei-jwerking van:

Ronald en Carien
La Bamba

De Brelsterte, Harm & dGZ, 
Duo Dik-Vör-Mekaar, Tommè-dèh,, Tommè-dèh,ommè-dèh,, T
Iris en Niels, De Doospelse Dots,
Jan Seerden, Anita Haex en Bill,

De Joeksige Vrölliej (schlager 2013),
KBP, KBP, , KBP Aldje Hendrikx en nog

diverse verrassingsacts!

Prissentaâsie: Rudi Veltrop en Harm Vaas.

Café-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaalCafé-zaal
SmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaersSmolenaers
Past. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërtPast. Maesplein 1 Ni-jwieërt
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vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.vör jônk en aod.

21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: 21.00 oor: danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. danse vör jônk en aod. 

Vri-jdig 8 fibberwari

Seniore dansaovund-j vanaaf 20:00 oor

Dinsdig 12 fibberwari 

Vastelaovund-j vör de hieël femilie vanaaf 15:00 oor 
met The Deejays 

Um 18:30 oor sloeëting door K.V. de Piepkukes

VV.V.V. de Vlikkestaekers . de Vlikkestaekers 
DoospelDoospel

VVVasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opasteloavundj opVasteloavundj opasteloavundj opVVasteloavundj opasteloavundj opV

DoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospel
Zaoterdig 9 fibberwaârie

WWW-Dr-Dr-Dr-Dr-Dr-Dreejeejeejeejeej
SjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboemSjingboem

Zondig 10 fibberwaârie

BoorBoorBoorBoorBoorBoorebrebrebrebrebrebroeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluft

Maondjig 11 fibberwaârie

GrGrGrGroeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht metoeëte optocht met
aansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matineeaansloetendj matinee

Dinsdig 12 fibberwaârie

PrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetrPrieësoetreiking,eiking,eiking,eiking,eiking,eiking,eiking,eiking,eiking,eiking,
friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de friet aete vör de 

wichter enwichter enwichter enwichter enwichter enwichter enwichter enwichter enwichter enwichter en
aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)aaftakeling (jeugd)

prinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaarprinsepaar

Café zaal 't Peeljuweel

Zaoterdig 9 fibberwaârie ophale 

volgnummers optocht.

Plaats: Residensie Pinmaekers Matchpoint

Tiêd: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

www.pinmaekers.nl

VVastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërtt
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Unne gooje Vastelaovundj!
Lenssen, van alle markten thuis

www.lenssenadvies.nl

VASTELAOVUNDJ 2013 
IN ZAAL CENTRAAL

De vastelaovundj stieët weer vör de deur. 
Zaal Centraal heet dit jaor un fieëstelik 
pregram vör de vastelaovundj-veerendje 
Ni-jwieërtenaar, jonk of aod.
Op vri-jdig startte we met een 90’s en 
more aovundj in de Pub, met DJ Vok.
Op zondig fieëstkefee i.s.m. VV de Pin-
maekers, live-optraejes van o.a. Ronald 
& Carien, La Bamba, Meister Martijn en 
neteurlik de playbackshow.
Op maondjig hosse en sprînge nao de op-
tocht met DJ Wil, vanaaf 14.00 oor tot in 
de laate eurkes. Vör ’s aovus is ouch aan 
de jeugd gedachtj, völ aksies wao-onger 
Flugel en Zure Matje vör eerder 1 bon. 
Dikke meziek van DJ Will, entree gratis.
En op deensdig wi-j van aods Chipsbal 
vör de wichter met DJ Wil. Frisdrank es 
dan un half muntje en DJ Wil kumtj rondj 
met chips.
Dus wildje uch di-j daag amusere komt 
jdan nao Centraal. Gae zeetj gewaar-
schowdj.

PROGRAMMA VASTELAOVUNDJSDAAG

2013
VRI-JDIG 8 FIBBERWARIE:
Senioren Dansaovundj Reigershorst

ZAOTERDIG 9 FIBBERWARIE:
17.40 oor Hijsen vanne vlag bi-j ut Kunstwerruk.
18.00 oor H. Mès in ut teiken van de Vastelaovundj opening.
19.30 oor Sleuteloverdracht in ut gemeindjehoees.
22.00 oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

ZONDIG 10 FIBBERWARIE:
Vri-j te bestee-je door de Prins, Vorst, raodsleede en gevolg.

MAONDJIG 11 FIBBERWARIE:
12.30 oor Verzaamele bi-j kefee-zaal “Smolenaers” vör vertrek nao 

de optocht in Neewieert. Nao de optocht bezeuke vae van 
16.30 oor tot 18.30 oor, kefee- zaal “Smolenaers”, wao eine 
gezinsmiddig met jeugddiskoow gehao-je weurt-j.

20.30 oor tot 00.30 oor, bezeuke vae kefee-zaal “Smolenaers” wao
de oetreiking van diverse Ongerscheidinge plaats vingt-j.

00.45 oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

DINSDIG 12 FIBBERWARIE: 
10.30 oor tot 13.00 oor

Spek met eier bi-j kefee-zaal “Bi-j 
Blaoskracht 11 speult-j un "Spek 

14.00 oor tot 15.15 oor
De Kolderkuuk weurd-j bekind-j 

15.15 oor In optocht nao ut Kunstwerruk 
strieeke vanne vlag.

15.30 oor Nao zaal Reigershorst.
18.30 oor Sloeeting Vastelaovund-j 

met ut kaalplukke van 
ut Piepkuuk.

  Spek met eier bi-j kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.
  Blaoskracht 11 speult-j un "Spek en eier-Concert".

  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
  oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 

  Spek met eier bi-j kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.
  Blaoskracht 11 speult-j un "Spek en eier-Concert".

  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
  oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 
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SchietSportcentrum “Kraan”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN bedRijfs-, familie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.
Gezien de melding op het weekblaadje, 
hierbij alvast het programma voor het 
weekblad van 14 februari. 
Programma ‘t Brökske
Vrijdag 15 februari
Sporthal Altweerterheide
ZvWeert 3 - ‘t Brökske 2  20:00u 
Zaterdag 16 februari
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 3 - ZVV Roerdalen 2     17:00u
Sporthal Melick
ZVV Roerdalen 5 - ‘t Brökske 6 17:00u
Sporthal Altweerterheide
WZV’87 2 - ‘t Brökske 7      18:00u
Sporthal Swalmen
‘t Kesjotje 5 - ‘t Brökske 5      20:00u 
Woensdag 20 februari
Sporthal Helden-Panningen
Panningen 5 - ‘t Brökske 4  21:00u
 

HANdBoogVereNigiNg
“ WilleM Tell “

NederWeerT  /  BudScHoP
uitslagen:
In het weekend van 25t/m 27 Januari heb-
ben we 6e bondswedstrijd geschoten. 
Deze werd georganiseerd door de Bata-
vieren Treffers in Weert Op Zaterdag mid-
dag schoten de aspiranten
In 2 groepen : tot en met 10 jaar en de 11 
en 12 jarige. Onze aspirant René Jans-
sen is 11 jaar en schoot een persoonlijk 
record van 223 punten (een gemiddelde 
van 8,92 punt per schot) en werd met dit 
mooie resultaat 2e in zijn groep. Bij de 
compoundschutters schoot Johan Vaes 
een persoonlijk record van 233 punten. de 
totale uitslag is:  
Recurve schutters : Hennie van den Ein-
den 215, Antoinette Meulendijks 212, Paul 
Hermans 190, Josefien Kessels 189, Ma-
thieu Moonen 158, en Irma van Doren 104
Compound schutters: Johan Vaes 233, 
Bas Akkerman 229, Marcel van Doren 
214, en Frans Vossen 203

Agenda:
21 t/m 24 Februari 7e bondswestrijd 
georganiseerd door de Grensschutters 
Reuver
20 en 21 April Rayonkampioenschappen 
25 meter 1 pijl individueel
27 en 28 April Rayonkampioenschappen 
25 meter 1 pijl Teams

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 vind
Door een berichtje in ons gastenboek
Achter te laten

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

iNFo.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
internet: www.willemtellnederweert.nl

Meer info: www.fortutas.nl

Wedstrijden:
donderdag 7 februari:
Nederweert
Recr. Dames 1 – Stravoc 1 20.00 uur
Scheidsrechter Michiel Clerx
Recr. Heren 2 - V.C.P.1 20.00 uur
Scheidsrechter Joris Ketelaars
ophoven
Govoc 1 – Recr. Heren 3 20.30 uur 

Agenda:
Vrijdag 1 maart: Nederweerter Jeugd 
Volleybal Toernooi
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-
balkamp
donderdag 20 juni: 47e Intern Volleybal-
toernooi VC Fortutas

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

SPorTNieuWS 
HBS WilHelMiNA

Uitslag 6e Bondswedstrijd bij Batavieren 
Treffers Weert

1e Zestal  
Rick de Wit 234
Luc van de Loo 227
Johan van Lierop 226
Henk de Wit 221
Ruud Westerveen 221
Joseph Jonkers 214
 1343
2e Zestal  
Anke Vaes 214
Harrie  de Wit (Lo) 213
Nathalie de Wit 212
Jo de Wit 211
Riny Vaes 211
Frans van Nieuwenhoven 209
 1270
3e Zestal 
Chantal Hekers 208
Harrie Hermans 207
Harrie de Wit(Le) 206
Mike Berendsen 206
Jac Meevis 199
Eric Winkelmolen 194
 1220
4e Zestal  
Mart van Thuijl 192
Marlies Hekers 188
Sylvia Soulier 187
Piet van Hoeij 178
Bér de Wit 173
Cor Bakker 170
 1088
rest  
Elfrie van Lierop 156
Werner Bloemers 155
Zinzie van Lierop 150
Vilja van Lierop 126
 587
compound  
Tim Vaes 215

Aspiranten
Sven de Wit             163

Programma
dinsdag 19 februari Laatste  Knock-out 
wedstrijd. Aanvang 20.15 uur.
22-23-24 februari 7e Bondswedstrijd bij 
De Grensschutters Reuver  

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

 

Het Nederweerter jeugdtoernooi 
volleybal op vrijdag 1 maart in de 

sporthal aan de Bengele.
Ons volleybaltoernooi voor de jeugd van de gemeente Nederweert zit er weer aan te 
komen en wij willen daar op vrijdag 1 maart 2013 van 16.00 – 19.00 uur weer een leuke 
middag van maken. Vorig jaar was dit toernooi voor de groepen vier en vijf van de basis-
school een groot succes en konden we weer veel teams verwelkomen in de sporthal. 
Ook de circulatietraining voor de groepen 2 en 3 werd goed bezocht. De circulatietrai-
ning vindt plaats van 16.00 – 17.45 uur.

De winnaars van 2012, tevens Nederlands kampioen: basisschool de Bongerd.

Ons toernooi is ook dit jaar weer een voorronde van het Basisscholenvolleybaltoernooi 
van de Nevobo. Tijdens dit toernooi wordt dus bepaald wie het beste scholenteam van 
de gemeente Nederweert is en dus mee mag (niet moeten dus) doen met de eindronde 
Basisscholenvolleybaltoernooi 2013. Vooraf aan het toernooi zal er nog een korte uitleg 
en demonstratie gegeven worden hoe dit spelletje gespeeld moet worden, zodat ieder-
een direct vanaf de eerste wedstrijd er flink tegenaan kan gaan.
Kinderen van groep 2 en 3 kunnen deelnemen aan een zogenaamde introductietraining 
circulatievolleybal. Zij krijgen tijdens deze training uitgelegd en gedemonstreerd hoe 
leuk deze vorm van jeugdvolleybal is. Door middel van vangen en gooien leren kinderen 
vanaf vijf jaar op een speelse manier de basisbeginselen van het volleyballen. 

Zoals elk jaar, kunnen deelnemers aan het Jeugdtoernooi komen oefenen tijdens een 
training van onze circulatievolleybalgroep. Deze training vindt plaats op maandagavond 
25 februari voorafgaand aan het toernooi van 18.00 tot 19.30 uur. Wel even aanmelden 
bij onderstaande contactpersoon. 

Voor informatie over het toernooi of de spelregels kan er altijd contact worden opge-
nomen met de vereniging via het hieronder vermelde telefoonnummer of emailadres. 
U kunt ook eens kijken op onze website www. Fortutas.nl. U krijgt hier niet alleen een 
goede indruk van onze vereniging, maar er staat ook een link naar het CMV-volleybal 
met allerlei leuke informatie over het volleybal wat gespeeld wordt door kinderen van de 
basisschool. 

Wij als volleybalvereniging VC Fortutas gaan er ieder geval weer voor zorgen dat de 
jeugd een heerlijke, sportieve en plezierige middag zal beleven.

Met sportieve groeten,
Rita de Leeuw
Tel: 0495-641275     
Mail: rita.deleeuw@planet.nl
 

oefenprogramma Jeugd
donderdag 7 februari
MMC Weert 1 – Merefeldia 1 18:45/20:00

In verband met de carnaval zijn alle trai-
ningen van maandag 11 en dinsdag 12 
februari afgelast.

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

rKSVo NieuWS
Met de vastelaovundj in het vooruitzicht 
wil hieel RKSVO Prins Martijn I (SVO 7) 
& Prinses Marlies en Jeugdprins Niels I 
(SVO D1) & Prinses Loes van  V.V. ”de Vlik-
kestaekers” met hun gevolg veel succes 
toewensen

Zondag 10 februari:
Vasteloavundj:  niks te voetballe!

donderdag 14 januari:
Haring eten in de kantine 21.00

Zaterdag 16 februari:
RKSVO A1 - RKMSV A2 15.00
RKMSV B1 - RKSVO B1 14.30
RKSVO B2 - RKMSV B2 14.30
RKMSV C1 - RKSVO C1 13.00
RKSVO C2 - RKMSV C2 14.00
RKMSV C3 - RKSVO C3g 12.30
RKSVO D1 - RKMSV D1 12.00
RKMSV D2 - RKSVO D2 11.30
RKSVO D3 - RKMSV D3 12.30
RKSVO E1 - RKMSV E1 10.00
RKSVO E2 - RKMSV E3 10.00
RKMSV E4 - RKSVO E3 09.30
RKMSV E5 - RKSVO E4 09.30
RKSVO F1 - RKMSV F1 11.00
RKSVO F2 - RKMSV F2 11.00
RKMSV F3 - RKSVO F3 10.00
RKMSV F4 - RKSVO F4 10.00
RKMSV F5 - RKSVO F5 10.00
RKSVO F6 - Merefeldia F8 10.00

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

HArMoNie ST. JoSePH
Veurpreuve:
Op donderdag 7 februari zal voor de 
tweede keer het Veurpreuve(concert) 
worden georganiseerd. Naast een ge-
zamenlijk optreden van jeugdharmonie, 
slagwerkgroep en harmonie-orkest is er 
ook volop ruimte voor acts van en door ei-
gen leden en voor optredens van lokale en 
regionale artiesten. We hebben al toezeg-
gingen voor optredens van onder andere 
KbP, Aldje en Duo Dik-vör-Mekaar. Rond 
21.45 uur zullen Ed en Frans een optre-
den verzorgen. Met Prins Jos II en Prinses 
Judith in ons midden wordt dit vast een 
geweldige avond. De plaats van hande-
ling is Zaal Willem Tell op Budschop en 
we beginnen om 19.30 uur. We verzame-
len om 19.00 uur in Zaal Willem Tell. Dit 
concert is natuurlijk verkleed en iedereen 
(vaders, moeders, opa´s, oma´s, tantes, 
omes, vrienden, vriendinnen enz. enz.) is 
van harte welkom. Er is geen entree.

Vastelaovundsjoptocht:
Op maandag 11 februari nemen we deel 
aan de Vastelaovundjsoptocht van V.V. 
de Pinmaekers. We vertrekken om 13.45 
uur vanaf gemeenschapshuis de Pin-
nenhof en lopen van daaruit naar Bud-
schop. Na de optocht is De Pinnenhof ook 
weer ons eindpunt. De Vastelaovundjskiel 
en -das kun je van tevoren (vanaf 13.15 
uur) ook daar ophalen. Omdat we een 
prinsenpaar in onze vereniging hebben 
lopen we dit jaar niet voorop in de optocht 
maar vóór de Prinsenwagen. 

Serenade:
Op vrijdag 1 maart trouwen onze klari-
nettiste Nicole Peeters en Jeroen gou-
bet. Wij gaan hen om 19.15 uur een sere-
nade brengen in Zaal Beej Bertje op Laar. 

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

inzamelen oud papier:
elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het 
rochusplein op Budschop. de op-
brengst is voor uw harmonie. Steun uw 
harmonie en breng oud papier op za-
terdag 9 februari tussen 9.00 tot 12.00 
uur naar de inzamelpunten. onze dank 
daarvoor!

St. Antoniusplein: Jan Vaas en Silvia 
Bours
rochusplein: Danny Princen, May 
Smeets en Angèl Bakker
Volgende maand (9 maart) zijn aan de 
beurt: Jack Verhijden, Elke Nieskens, Hay 
Lempens, Karen Berben, Yvonne Vaes en 
Lies van de Kerkhof.

Vae wînse eederein unne 
schoeëne Vastelaovundj!

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Programma do 14 feb. (Vriendschap-
pelijk)
Laar 1 - Eindse Boys 1 19.30 uur

Mededelingen
Carnavalsdinsdag geen trainenr
Donderdag 7 feb kaarten aanvang 20.00 
uur in de kantine. Voor verdere bijzonder-
heden raadpleeg onze 

website: www.eindseboys.nl

Shintai weer naar NK judo.

Judovereniging SHINTAI uit Nederweert is weer verzekerd van enkele tickets voor het 
Nederlands Kampioenschap Judo tot 21 jaar over 2 weken in Nijmegen. Afgelopen za-
terdag werd in Roermond gejudood om de twee felbegeerde plaatsen in elke gewichts-
klasse. Alleen de nummers 1 en 2 waren verzekerd van deelname aan het NK. In de 
gewichtsklasse tot 66 kg stonden twaalf deelnemers ingeschreven waaronder de broers 
Edwin en Maurice Peters, uitkomend voor budoschool SHINTAI. Het zou spannend wor-
den maar dankzij sterk judo van zowel Edwin als Maurice, stonden zij na drie wedstrijden 
tegenover elkaar in de finale . Het betekende voor Maurice het eerste toernooi na tien 
maanden revalidatie ivm een nieuwe kruisband in zijn knie. Tien maanden keihard trai-
nen en tien maanden blijven geloven in zijn kwaliteit  brachten hem uiteindelijk de Lim-
burgse titel. Broer Edwin gunde Maurice de eerste plek. Het was een mooi gebaar van 
Edwin naar zijn broer die ook intens meegewerkt heeft aan het herstel van Maurice. Door 
die nederlaag in de finale moest Edwin nog de strijd aangaan met Mitch Zeelen uit Echt 
om uiteindelijk de 2e plaats veilig te stellen. Het kon niet mooier en met een snoeiharde 
linker schouderworp pakte Edwin de verdiende zilveren medaille. Samen naar het NK in 
Nijmegen over 2 weken en samen in dezelfde gewichtsklasse. Bijna uniek in Nederland. 
Een fantastisch resultaat voor SHINTAI en coach Thijs Linsen, die weer liet zien dat hij 
beide judoka’s  op het juiste moment kan laten pieken.

H.V. MereFeldiA

uiTNodigiNg ieNieMiNi 
HANdBAl

4-5-6 JArigeN
We weten het natuurlijk allemaal al lang; 
handbal is een hele leuke, gezellige en 
dynamische sport. H.V. Merefeldia wil de 
allerjongste jeugd ook kennis laten maken 
met handbal, het ienieMINI HANDBAL. 
Wij bieden in februari/maart/april een 
reeks van 8 trainingen aan voor 4-5-6 
jarigen. De trainingen worden gegeven 
in sporthal de Bengele in Nederweert op 
woensdag van 17.15u tot 18.00u. Wil je 
je kind kennis laten maken met handbal, 
maar weet je kind nog niet of dit iets voor 
hem of haar is, dan is dit de mogelijkheid 
om dat te onderzoeken door ze het zelf te 
laten ervaren! Meld je kind aan voor de 
kennismakingstraining op woensdag 20 
februari, via tel. 0495 519085 of e-mail: 
ienieminihandbal@upcmail.nl. De kennis-
makingstraining is gratis en verplicht je tot 
niets. Is je kind na de kennismakingstrai-
ning enthousiast geworden dan kan het 
daarna nog zeven trainingen volgen. Je 
betaalt 25 euro voor deze trainingen. 

Trainer Marcel Timmermans
Locatie Hal 2, Sporthal de 
 Bengele, Nederweert
Dag Woensdag
Tijd 17.15 – 18.00u
Duur 45 minuten
Aantal trainingen 8
Startdatum 20 februari
Einddatum 10 april
Prijs € 25,00
Bijzonderheden / 
opmerkingen De 1e training is gratis  
 en verplicht je tot niets.
Aanmelden Via tel. 0495 519085 of  
e-mail: ienieminihandbal@upcmail.nl

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

100e leerliNg 
BASiSScHool BudScHoP

Dinsdagochtend werd Ward van Nieu-
wenhoven verrast toen hij met zijn vader 
en zus de school binnen liep. Ward is de 
100e leerling van basisschool Budschop 
en wist even niet wat hem overkwam. Alle 
leerlingen van de school kwamen samen 
en zongen ‘lang zal hij leven’ voor Ward. 
Vervolgens werden alle leerlingen op iets 

lekkers getrakteerd om dit heuglijke feit te 
vieren.
Basisschool Budschop is blij met deze 
100e leerling. Het is geweldig dat er zoveel 
kleuters instromen. De school telt momen-
teel 30 kleuters en er stromen nog een 
5-tal kleuters in dit schooljaar. De school 
ziet de toekomst dan ook vol vertrouwen 
tegemoet.

BorSTVoediNg
‘een goed begin is het halve werk’
Op donderdag 21 februari a.s. organiseert 
SJG Weert in samenwerking met de GGD 
Noord een informatiebijeenkomst over het 
geven van borstvoeding. 
Lactatiekundige en kinderverpleegkundi-
ge Willy Gielen heeft zich gespecialiseerd 
op het gebied van borstvoeding. Zij geeft 
samen met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische informatie 
en tips over het geven van borstvoeding. 
Ook wordt een film getoond over borst-
voeding en is er ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. 
Vrouwen die borstvoeding gaan geven 
of dit overwegen, hun partners of andere 
belangstellenden, zijn van harte welkom. 
De informatiebijeenkomst vindt 8 x per 
jaar plaats.

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

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding geven, ervaringen uitwisselen. Ook 
aanstaande moeders kunnen zich bij het 
Borstvoedingcafé alvast oriënteren op de 
borstvoedingsperiode.

De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrij 
toegankelijk. Ze vinden wekelijks op 
woensdag plaats van 10:00 - 12:00 uur in 
La Place - V&D, Weert.

Tijdens deze ochtenden is altijd een des-
kundige aanwezig die goede informatie, 
tips en adviezen over borstvoeding kan 
geven.

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

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

www.budschopactueel.nl

TE HUUR: 

Bovenwoning 
te Nederweert

Huurprijs nader overeen 
te komen

 

Tel 06-50594080

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02
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Gemeente contact

Bij deze carnavaleske happening in de 
tot ‘Kolderzaal’ omgebouwde raadzaal 
van het gemeentehuis, openen traditie-
getrouw de Vastelao vundjs-verenigingen 
uit de gemeente  Nederweert samen de 
Vastelaovundj. Het gaat hierbij dan om De 
Pinmaekers uit Nederweert, De Bengels 
uit Nederweert-West, De Vlikkestaekers 
uit Ospel en De Piepkukes uit Neder weert-
Eind.

Programma
Het belooft weer een mooi feest te worden. 
Aan de avond werken mee: Will Knapen, 
Anita & Bill, Beer & Sjoes, Geschiktj 
& Ongeschiktj, de Joeksige Vröllie, Oze 
Hoempa en Hofkapel Klein mèr Neugter. 
Ceremoniemeester is kabinetschef Giel 
Bruijnaers. 

Ni-jwieërter 
PrîNsjesdag
De burgemeester wil van deze happening 

graag een Ni-jwieërter Prînsjesdag maken 
en heeft hierbij de volgende boodschap 
voor de bezoekers op zijn weblog geplaatst:

Op zaterdag 9 februari draagt burgemeester Evers de macht voor de drie 
dolle dagen over aan Prins Jos II van De Pinmaekers tijdens de traditionele 
Sleuteloverdracht. Ook wordt tijdens deze avond de Kolderpin uitgereikt. 
En dit jaar wil de burgemeester er graag een Ni-jwieërter Prînsjesdag van 
maken! De bijeenkomst is om 19.30 uur en vrij toegankelijk voor iedereen. 
Vastelaovundj begint in ut gemeindjehoês. Veel plezier!

“Ut ès hei-jop aanne gang. Boônte 
aovundje, prînseresepties, boôrebroêlefte, 
un schoeën pekske maake, un lieëlik pekse 
maake, kwatsj en flouwekûl en nog mieër 
schaele zeiver. Weem krieëgtj de Kolderpin? 
Det weete vae pas op de Sleuteloverdracht.
 
Eigelik ès de Sleuteloverdracht un soe-
ert Ni-jwieërter Prinsjesdaag. Det zeeje 
veûral aan de vröllie. Di-j hebbe dan de 

Ni-jwieërter Prînsjesdag: vröllie, ut ès schoeën as dej-je un hoedje op zetj!

Vastelaovundj in
ut gemeindjehoês!

schoeënste hoedjes op en di-j zette ze neet 
aaf; weem det auch aan ut kalle es.
  
De Prînsesse haoje neteurlik eur kruuën-
kes op. Duudelik, want daorum zeen ut 
Prînsesse. Mer di-j ânger vröllie …och 
allein mèr prônke met eur hoedjes. Dit jaor 
al hieëlemaol. Ut schoeënste hoedje krie-
egt un fles Advokaot (Zwerte Hin) en un 
muulke van Prîns Jos van de Pinmaekers. 
Det weitj dae nog neet, mèr dan haaj hae 
mer wethaojer motte waere wi-j zieëne pap.
 
Ze zegke det Anke van Hubert Mackus waal 
zal winne waat vör hoedje det zeuj auch 
op hieët. Ut ès dikke mik tösse Prins Jos en 
Hubert, daorum maake diej anger vröllie 
gein kans zegke ze. Dao gluif ich niks van. 
De Opperpin hultj det waal in de gaate.
 
Dus vröllie van Ni-jwieërt. Ut ès schoeën 
as dej-je komptj kieëke. Nog schoeëner ès 
ut as dej-je un hoedje op zetj.”

UitreikiNg kolderPiN 
Naast de Sleuteloverdracht staat ook de 
uitreiking van de Kolderpin op het pro-
gramma. Deze eervolle onderscheiding 
in de vorm van een standaard en een 
draagspeld wordt ieder jaar uitgereikt aan 
een persoon uit Nederweert die zich ver-
dienstelijk maakt voor de Vastelaovundj 
in het bijzonder en voor de gemeenschap 
in het algemeen. De onderscheiding wordt 
dit jaar voor de 28e keer uitgereikt. Vorig 
jaar mocht Lijsbeth Schroijen-Moonen 
uit Nederweert de Kolderpin in ontvangst 
nemen.

jeUgdsleUtel-
oVerdracht
’s Middags begint om 13.11 uur de jeugd-
sleuteloverdracht. Uit handen van loco-
burgemeester Hubert Mackus ontvangt 
Jeugdprîns Lars I van V.V. De Pinmaekers 
dan samen met prînses Kirsten in de 
Kolderzaal de sleutel van het ‘achterpörtje’ 
van het gemeentehuis.

Ook Jeugdprins Luc I en prinses Lotte van 
De Krielkes d’Indj en Jeugdprins Niels I 
en prinses Loes van de Jong Vlikkestaekers 
Doospel en al hun adjudanten en raden 
van 11 zijn van de partij. En er zijn diverse 
optredens. 

De presentatie is in handen van cere-
moniemeester Giel Bruijnaers en ook 
Will Knapen is er weer bij. Het wordt 
een gezellige middag, verzorgd voor en 
door de jeugd van Nederweert. Iedereen 
is welkom, maar de plaatsen in de 
Kolderzaal zijn alleen voor de jeugd. 
Daarom is daar voortaan een toegangs-
kaart voor nodig. In de aangrenzende 
zalen is echter plaats genoeg. Dus kom 
vooral kijken en genieten!

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.

BestemmiNgsPlaN 
hoeBeNakker
Er wordt volop gebouwd in 
Hoebenakker. Waar een nieuwe wijk 
verrijst, komen ook nieuwe straten. 
Straatnamen worden in de gemeente 
Nederweert vastgesteld door het college 
van burgemeester en wethouders. Het 
advies van de namen is afkomstig van 
de commissie Straatnaamgeving. Die 
stelde onlangs de volgende namen voor: 
Mandenmaker, Leerlooier, Imkerveld, 
Wiel Gubbelsstraat (uitbreiding), 
Montgomerystraat (aanpassing) en de 

Dokter Jansenstraat. Het gemeentebe-
stuur is op 22 januari akkoord gegaan 
met dit voorstel. 

straatje wordt gewij-
zigd iN rosa mooreNPad
Tevens is besloten om de naam van het 
pad, achter woonzorgcomplex Domus 
Bona Ventura tussen de Hogeweg en de 
Moesemanstraat, te wijzigen in Rosa 
Moorenpad. De naam Straatje werd 
in 1957 toegekend aan de weg vanaf 
de doorbraak in de Kerkstraat naar 
de Moesemanstraat. In 1961 besloot 

de gemeenteraad deze weg in verband 
met een reconstructie te veranderen 
in Kapelaniestraat. De naam Straatje 
werd toegekend aan de weg vanaf de 
doorbraak van de Moesemanstraat tot 
aan de parallelweg langs de rijksweg. In 
1964 besloot de gemeenteraad de gehele 
doorgaande weg vanaf de Kerkstraat tot 
Brugske Kapelaniestraat te noemen. 

heriNNeriNgskrUis
Tijdens het laatste overleg van de com-
missie kwam de naamgeving weer aan 
de orde. Het pad blijkt al eeuwenoud te 
zijn en deel te hebben uitgemaakt van 
de tuin van de familie Mooren. (Maria-) 
Rosa Mooren-de Haes (1682-1769) is de 
stichtster van het voormalige kruis (later 
kapelletje) van Onze Lieve Vrouw aan 
de Moesemanstraat. Het afgelopen jaar 

is er nog een herinneringskruis 
op deze locatie geplaatst. Het 
Straatje blijkt de weg te zijn die 
Maria-Rosa dagelijks liep van 
haar woonhuis naar het kruis 
om te bidden. Om dit bijzondere 
stukje historie tastbaar te maken 
is op advies van de commissie 
besloten om de naam Straatje te 
wijzigen in Rosa Moorenpad. 

criteria
De commissie Straatnaamgeving 
hanteert een aantal criteria bij 
het toekennen van straatnamen. 
Eén daarvan is dat een naam van 
een persoon pas aan de open-
bare ruimte wordt gegeven als er 
sprake is van een uitzonderlijke 
maatschappelijke betekenis voor 
Nederweert. En er mag geen smet 

aan de naam kleven. Aan personen die 
nog in leven zijn, wordt geen straatnaam 
toegekend. 

heldeN
De gemeente gaat zorgvuldig om met 
helden uit het verleden. Incidenteel 
komen nog verzoeken binnen om fami-
lieleden te vernoemen. Daarbij worden 
dan bovenstaande criteria gewogen 
alsook of er meer mensen in een verge-
lijkbare situatie kunnen zijn geweest. 
In de toekomst geeft de commissie 
er de voorkeur aan om een algemene 
benaming voor een groep van mensen te 
geven, zonder daarbij namen te noemen. 
Een voorbeeld om helden uit de oorlog 
te eren kan zijn: Verzetsstrijder(s)plein 
of -straat. Verder wil de commissie 
terughoudend omgaan met het benoe-
men van straatnamen naar notabelen uit 
het verleden. 

Op www.nederweert.nl kunt u de 
situatietekening van de nieuwe wegen 
raadplegen.

De gemeente Nederweert is een aantal straten rijker. Op advies van de 
commissie Straatnaamgeving stelde het college van B&W nieuwe straat-
namen vast voor de woonwijk Hoebenakker en werd het Straatje omge-
doopt in Rosa Moorenpad. Daarnaast werden de criteria voor het geven 
van straatnamen nog eens tegen het licht gehouden. 

Het Straatje wordt Rosa Moorenpad

Nieuwe straatnamen 
voor hoebenakker

De gemeente gaat een digitaal 
burgerpanel opzetten en is daarom 
op zoek naar inwoners die hun 
mening willen geven over de digi-
tale dienstverlening.

Al enige tijd werken we aan de opti-
malisering van onze dienstverlening die 
STERK moet worden: snel, transparant, 
efficiënt, resultaatgericht en klantgericht. 

steeds meer dieNsteN
Om dit waar te maken, ondernemen we 
de komende jaren verschillende acties. 
We gaan onder meer een klant contact 
centrum opzetten, waar uw vragen zo snel 
en efficiënt mogelijk beantwoord worden. 
Ook zullen we de komende tijd steeds 
meer diensten digitaal aanbieden. Dat 
betekent dat u steeds meer van onze dien-
sten niet alleen telefonisch, schriftelijk 
of persoonlijk kunt aanvragen, maar ook 
online via de website www.nederweert.nl. 

Uw meNiNg telt!
We vinden het belangrijk om uw mening 
te horen. Om die reden gaan we onder 
meer aan de slag met een digitaal burger-
panel. Dit is een panel van inwoners van 
de gemeente Nederweert die hun mening 
geven over digitale diensten van de 
gemeente. Wij hechten veel waarde aan 
uw input. 

werkwijze BUrgerPaNel
Hoe gaat het burgerpanel te werk? Vier tot 
zes keer per jaar stellen we de deelnemers 
via e-mail een aantal vragen. Deze gaan 
over de digitale diensten die de gemeente 
Nederweert aanbiedt of wil gaan aanbie-
den. Bijvoorbeeld over de vindbaarheid 
van informatie op onze website, maar 
ook over het gebruik van Digi-D of over 
online formulieren. De resultaten gebrui-
ken we als input bij het vormgeven van 
onze online dienstverlening. Deelnemers 
aan het digitaal burgerpanel krijgen uit-
eraard terugkoppeling over de resultaten. 
Ook alle andere inwoners houden we via 
het Gemeente Contact en de website op de 
hoogte van de ontwikkelingen in de dien-
stverlening.

deelNemeN?
Wilt u deelnemen aan het digitaal burger-
panel en uw mening geven over de digi-
tale dienstverlening van de gemeente? 
Bent u 16 jaar of ouder en inwoner 
van Nederweert? Beschikt u over een 
e-mailadres en een internetverbinding? 
Meldt u zich dan aan via het aanmeldfor-
mulier op www.nederweert.nl. Als u nog 
vragen heeft, kunt u telefonisch of via 
e-mail contact opnemen met mevrouw 
S. Courtens van team Communicatie, 
e-mail: s.courtens@nederweert.nl.

Samen met de inwoners werken we aan 
een optimale digitale dienstverlening. 
Doet u mee?Met het toekennen van de naam Rosa Moorenpad wordt een bijzonder stukje geschiedenis van Nederweert tast-

baar gemaakt.  (Foto: gemeente Nederweert) 

Sleuteloverdracht als een soort Ni-jwieërter Prinsjesdag dit jaar. Dus dames, zet een mooi hoedje op!
 (Foto: Henk Roemen)

oProeP 
BUrgerPaNel 



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

In november plaatsten we een oproep 
dat woningbezitters in de gemeente 
Nederweert in aanmerking konden 
komen voor een gratis kierstandhouder 
en een preventieadvies. 

PreventiePakket
De eerste adviezen zijn gegeven en 
diverse kierstandhouders zijn geplaatst. 
Het preventiepakket is bedoeld voor 
senioren, alleenstaanden en eenouder
gezinnen. Op dit moment zijn er nog 63 
kierstandhouders beschikbaar.

aanmelden
Medewerk(st)ers van het Limburgse 
Politie Keurmerk Preventieteam komen 
bij u thuis voor de installatie van de 
kierstandhouder en het geven van advies. 
Zij werken nauw samen met de Stichting 
Meld Misdaad Anoniem en kunnen zich 
legitimeren. Vraag altijd eerst om een 
legitimatiebewijs als er iemand bij u aan 
de deur komt. 

tOewijzing 
Wilt u gebruikmaken van dit gratis pre

ventiepakket? Stuur dan snel een email 
met uw naam, adres, woonplaats en tele
foonnummer naar infostvak@gmail.com. 
De toewijzing van de pakketten gebeurt 
op volgorde van binnenkomst. 

afsPraak 
Na uw aanmelding neemt het Politie 
Keurmerk Preventieteam van Nederweert 
contact met u op. U hoort dan of het pak
ket voor u gratis is en u kunt een afspraak 
maken voor een bezoek van het preven
tieteam. Valt u niet onder de doelgroep, 
dan kunt u het preventiepakket ook tegen 
betaling aanschaffen.

Lees meer over de actie op onze website. 

  9 februari Harmonie St. Joseph
  9 februari Harmonie Melodie der Peel
12 februari BV Kerneelhoven
13 februari BV De Houwakker
14 februari BV Strateris

Vanwege carnaval is het gemeentehuis 
op maandag 11 en dinsdag 12 februari 
gesloten. Het kantoor van de burgerlijke 
stand is op dinsdag van 10.30 uur tot 
11.00 uur geopend, echter uitsluitend 
voor het doen van aangifte van geboorte 
en overlijden. De gemeentegarage is 
tijdens de carnavalsdagen ook gesloten, 
maar is voor spoedgevallen wel bereik
baar tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Oud PaPier

gratis preventiepakket 
beschikbaar

Vanaf donderdag 21 februari ver-
schijnt er, mits de raad er op 5 
februari mee ingestemd heeft, een 
gewijzigd Gemeente Contact! 

De pagina is in een nieuw fris jasje gesto
ken, volgens onze nieuwe huisstijl.

als vanOuds
Een andere opmaak dus, maar we blijven 
u in het Gemeente Contact uitgebreid 
informeren. Zoals vanouds. We houden u 
op de hoogte van het maken van beleid, 
van lopende projecten, initiatieven en van 
onderwerpen 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. 

bekendmakingen
Wat er verandert, is dat we nog meer 
gebruik gaan maken van de mogelijkheden 
die de digitale communicatiemiddelen ons 
bieden. Op de website vindt u dus heel veel 
informatie, bijvoorbeeld over de officiële 
bekendmakingen. Want u vindt het belang
rijk om te weten wat er in uw leefomgeving 
gebeurt. 

Hoe kunt u de bekend makingen voortaan 
inzien?
n De gratis emailservice Bekend makingen 

zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
lokale, maar ook regionale en landelijke 
bekendmakingen per email ontvangt. 
Aanmelden is eenvoudig. Ga naar 
www.nederweert.nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Schrijf u in met uw 
emailadres. Vervolgens ontvangt u de 
bekendmakingen vanzelf wekelijks via 
email. U kunt zelf uw interesseprofiel 
samenstellen. 

n De officiële bekendmakingen worden 
wekelijks in een duidelijk pdfoverzicht 
op de website geplaatst. 

n Het overzicht wordt geprint en bij de 
receptie van het gemeentehuis neerge
legd. Burgers kunnen een exemplaar mee 
naar huis nemen.

n Het overzicht wordt in de publicatiekast 
aan de voorzijde van het gemeentehuis 
gehangen.

n In de hal van het gemeentehuis wordt een 
computer geplaatst, zodat iedereen in de 
gelegenheid is om de bekendmakingen 
digitaal in te zien.

n Inwoners met een fysieke beperking kun
nen op verzoek het overzicht per post 
toegestuurd krijgen.

diensten Online regelen
Ook voor huishoudelijke mededelingen 
van de gemeente gaan we meer verwij
zen naar de website. Kijkt u eens onder 
ons Producten en dienstenloket. Hier 
vindt u praktische informatie over meer 
dan 300 overheidsproducten en diensten! 
Bijvoorbeeld over de aanvraag van een 
paspoort en rijbewijs, maar ook over het 
ophalen van huisvuil en oud papier of over 
gemeentelijke belastingen. U kunt al veel 
zaken online regelen via de website en deze 
service gaan we snel verder uitbreiden.

infOrmatie
Wilt u meer weten? Heeft u vragen? 
Neem dan gerust contact op met het team 
Communicatie.

We blijven de dialoog met u zoeken, we 
blijven de dienstverlening verder ver-
beteren. Dat kan op veel manieren. In 
ieder geval gebeurt dat via het Gemeente 
Contact en www.nederweert.nl!

Omgeving

n	Hoofstraat 17, varkens en pluimveehoude
rij, revisievergunning. Geen zienswijzen 
ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is 
ambtshalve gewijzigd ten opzichte van ont
werpbesluit (UV 20120056) 

n	Houtsberg 51, gebruiken huisvesting voor 
seizoensmedewerkers. Geen zienswijzen 
ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is 
niet gewijzigd ten opzichte van ontwerp
besluit (UV 20120171)

n	Plattepeeldijk 37, pluimveehouderij, revisie
vergunning. Geen zienswijzen ingekomen 
op ontwerpbesluit. Besluit is ambtshalve 
gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit 
(UV 20120161) 

n	Venloseweg 1, uitbreiden tankstation, veran
deringsvergunning. Geen zienswijzen inge
komen op ontwerpbesluit. Besluit is niet 
gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit 
(UV 20120101) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf 8 februari 2013 
bij de centrale klantenbalie of op afspraak. 
Het instellen van beroep is vanaf de dag na 
terinzagelegging t/m 22 maart 2013 mogelijk 
voor belanghebbenden bij de Sector 
Bestuursrecht van Rechtbank Roermond. U 
kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. Dit kan ook digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 

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

beOOrdeling nOOdzaak milieu 
effect raPPOrt
n	Klompenstraat  4, geen MER nodig voor 

uitbreiden en wijzigen pluimveehouderij 
(VB 20120141)

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

aanvraag Omgevings
vergunning (regulier)
n	Theo Siebenstraat, oprichten carport 

(OV 20130014)(3012013)

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

vOOrgenOmen Omgevings
vergunning (uitgebreid)
n	Houtsweg 12, varkenshouderij, revisie

vergunning (UV 20120127)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, van 8 februari t/m 21 maart 
2013, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. 
Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tij
dens 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 mede
werk(st)er van het team Vergunningverlening.

verleende Omgevings
vergunning (regulier)
n	Kruisstraat 133, oprichten jongveestal 

(OV 20120135)(622012)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haakjes), 
op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het 
indienen van bezwaarschriften is tijdens de 
inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden 
bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijk
tijdig vragen om een voorlopige voorziening 
bij de voorzieningenrechter van Rechtbank 
Roermond. Dit kan ook digitaal via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een mede
werk(st)er van het team Vergunningverlening.
     
verleende Omgevings
vergunning (uitgebreid)
n	Aan ’t Ven ongenummerd, pluimveehoude

rij, veranderingsvergunning. Geen zienswij
zen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is 
ambtshalve gewijzigd ten opzichte van ont
werpbesluit (UV 20120001) 

n	Eindhovensebaan 15, varkenshouderij, ver
anderingsvergunning. Geen zienswijzen 
ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is 
ambtshalve gewijzigd ten opzichte van ont
werpbesluit (UV 20120169) 

Zelf bijdragen aan een veilige leefomgeving? Meldt u zich dan aan voor 
een gratis preventieadvies en kierstandhouder. Het Politie Keurmerk 
Preventieteam heeft nog ruim 60 preventiepakketten.

nieuw gemeente 
cOntact 

OPenstelling 
gemeentehuis

vrijwilligers binnenjop  stoppen
De binnenjop In ’n Oet is de afgelopen 
2,5 jaar met ontzettend veel enthousias
me gemiddeld drie avonden in de week 
gedraaid door een groep vrijwilligers. 
De komende tijd vindt er een wisse
ling van de wacht plaats. De huidige 
groep stopt met haar werkzaamheden. 
Om de jop toch open te houden, zullen 
medewerkers van Vorkmeer tijdelijk 
ingezet worden. Tegelijkertijd zal er 

gezocht worden naar nieuwe vrijwil
ligers. De vrijwilligers hebben zeer 
waardevol werk verricht voor jongeren 
uit Nederweert. Uiteraard zullen zij om 
die reden binnenkort nog in het zon
netje worden gezet! Informatie over 
de openingstijden staat op flyers op de 
deuren en ramen van het gebouw aan de 
Bengele 3 in Nederweert en op http://
binnenjop.hyves.nl. 

Als de vuilnisauto zou komen op: komt de ophaaldienst nu op:  
maandag 11 februari  zaterdag 9 februari
dinsdag 12 februari woensdag 13 februari
woensdag 13 februari donderdag 14 februari
donderdag 14 februari vrijdag 15 februari
vrijdag 15 februari zaterdag 16 februari

huisvuilroute gewijzigd
Vanwege carnaval worden de huisvuilroutes verplaatst. De vuilniswagen begint om 
6.30 uur te rijden. Wij vragen u dan ook om de duobak op tijd klaar te zetten, even
tueel de avond vóór de ophaaldag. De vuilniswagen kan op een ander tijdstip langs
komen dan u gewend bent!

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari is de milieustraat in Weert gesloten.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente.

In onderstaand schema kunt u zien wan
neer de veegwagen bij u langskomt. 
Normaal gebeurt dit op maandag, mits 
de weersomstandigheden dit toelaten. Bij 
extreme regenval kan er niet geveegd wor
den. De route wordt dan (indien mogelijk) 
op een andere dag in die week geveegd. 

vegen van wegen
Het zou fijn zijn als u geen auto’s langs de 
kant van de weg parkeert op de dag dat de 
veegwagen in uw straat komt. Op plaatsen 
waar het fietspad te smal is voor de grote 
veegwagen, komt een kleine veegwagen 
(gelijktijdig met route 2). De overige fiets
paden worden in de route meegenomen.

Dit schema en de plattegronden van de routes vindt u ook op onze site 
www.nederweert.nl. Voor vragen kunt u bellen met de gemeentegarage.

Routenummer Traject Datum

Route 1 Gedeelte van Nederweert tussen  4 maart
 Strateris, Kerkstraat, Brugstraat,  dinsdag 2 april (i.v.m Pasen)
 RandwegWest en RandwegZuid  29 april
 + industrieterrein Pannenweg
 Strateris en Kerkstraat worden 
 eveneens geveegd in route 1. 

Route 2 Gedeelte van Nederweert tussen  woensdag 13 februari (ivm Carnaval)
 Strateris, Kerkstraat, Brugstraat en  11 maart
 de ZuidWillemsvaart  8 april
 + Leveroy 
  kleine veegwagen voor fietspaden

Route 3 Budschop en NederweertEind 18 februari
  18 maart
  15 april

Route 4 Ospel en Ospeldijk 25 februari
  25 maart
  22 april

insturen 
vastelaovundjfoto’s
 
Na de Sleuteloverdracht op zaterdag 9 februari barst het feestgedruis 
los. Ni-jwieërt staat dan drie dagen lang in het teken van Vastelaovundj. 
Dit zal vast en zeker prachtige foto’s opleveren. Met een overzicht hier-
van op www.nederweert.nl kunt u nagenietend terugblikken.

website
Vindt u het leuk als ook uw foto of foto’s 
op de gemeentelijke website worden 
getoond? Mail dan uiterlijk woensdag 
13 februari om 12.00 uur uw leukste 
vastelaovundjfoto(‘s) naar a.scheijven@
nederweert.nl. Let er hierbij a.u.b. op dat 
uw foto’s horizontaal zijn, niet kleiner 
dan 0,5 MB en dat uw totale emailbe
richt niet groter is dan 4 MB. Uiteraard 
kunt u ook meerdere emails sturen! Als 
u uw naam en de locatie in de email zet, 
kunnen we dat bij de foto vermelden.

imPressie
Wij zullen de mooiste, leukste, grappig
ste en meest feestelijke foto’s selecteren 
voor een impressie van Vastelaovundj 
2013 in onze gemeente. Aan de publi
catie van de foto’s kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

Alvast hartelijk dank voor uw mede-
werking!

(Foto: Henk Roemen)
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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 7 tot en met 16 februari 2013

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 - carnavalszaterdag
18.00 uur Vastenoavundjmès (zang da-
meskoor Cantantes). 

ZONDAG 10 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar - carnavals-
zondag
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, 
lector mevr. L. Roost) – jaardienst Tjeu 
Claessens, tot bijzondere intentie.

MAANDAG 11 FEBRUARI
Onze Lieve Vrouw van Lourdes -
carnavalsmaandag
Geen rozenkransgebed en H. Mis van-
wege carnaval.

DINSDAG12 FEBRUARI
Carnavalsdinsdag
Geen rozenkransgebed en H. Mis van-
wege carnaval.

WOENSDAG 13 FEBRUARI
Aswoensdag
19.00 uur H. Mis met uitreiking askruisje 
(zang dameskoor Cantantes).

DONDERDAG 14 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Cyrillus, monnik, en
Methodius, bisschop, patronen van Europa
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 15 FEBRUARI
18.30 uur Kruisweg
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 16 FEBRUARI 
Vooravond van de eerste zondag in de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. H. Dielissen) – zeswe-
kendienst overleden ouders Gielen-van 
Nieuwenhoven en overige familieleden, 
ouders Verheijen-van den Kerkhof, ou-
ders Broens-Franssen.

Geen avondmis op carnavalsdagen
Op carnavalsmaandag en carnavalsdin-
sdag vervallen ’s avonds de H. Mis en 
het rozenkransgebed. Op aswoensdag is 
er ’s avonds, in tegenstelling tot andere 
woensdag, om zeven uur wel een H. Mis 
met uitreiking van het askruisje.
Het askruisje is een gebruik bij katholiek-
en en sommige protestanten. De priester 
zegt Gedenk mens, dat ge stof bent en tot 
stof zult wederkeren. De as is afkomstig 
van  verbrande gewijde palmtakken (heel 
vaak buxustakken) van het jaar ervóór. Het 
kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezin-
ning en als uiting van boetvaardigheid. In 
die zin is het askruisje een voorbereiding 
op de veertigdagentijd (vasten) en Pasen.

Zomerkampen voor jeugdigen
Komende zomer zijn ze er uitgaande van 
het bisdom Roermond weer: vijf mid-
weekkampen voor kinderen en tieners. De 
dagen zijn voor jongens en meisjes van 8
tot en met 12 jaar en voor 12 tot en met 
15 jaar op verschillende plaatsen in Lim-
burg. Ook is er een sportieve vakantie in 
de Oostenrijkse Alpen voor jongeren van 
16 tot en met 24 jaar.

Meer informatie: e-mail m.degens@
bisdom-roermond.nl en per post Bisdom
Roermond, afdeling Jeugd en Jongeren, 
Postbus 75, 6040 AB Roermond.

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

nr.1355.09.246
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 10 februari 
10.00 uur H. Mis – voor een bijzondere 
intentie.

LITURGISCHE VIERING IN
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 8 februari 18.30 uur. 
Muziek: samenzang

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie: 
135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en te-
lefoonnummer en de opgave van de misin-
tentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m. 
uitgave van het weekblad. Telefoonnum-
mer 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 10 FEBRUARI 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: St.-Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

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. 
Onlangs heeft u de brief kerkbalans ont-
vangen met daarin een uitgebreide toe-
lichting.
Wij hopen ook in 2013 weer op uw steun 
te mogen rekenen.

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 9 - 16 februari.

ZATERDAG 9 FEBRUARI, Gezinsviering 
Vastenavond, 18.00 !!! (Hofkapel Oze 
Hoempa) Maria Knapen-Cuijpers, jrd Mia
Jacobs-Weekers, ghm Matheu Konings, 
Antonetta Snellen en overleden familie.

ZONDAG 10 FEBRUARI, 4e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) ghm echt-
paar Kneepkens-Wilmsen en zoon Piet. 

DINSDAG 12 FEBRUARI, geen avondmis.

WOENSDAG 13 FEBRUARI, Aswoens-
dag, 09.00 en 19.00 bij het begin van de 
40-dagentijd. Na beide vieringen wordt
het askruisje opgelegd.

DONDERDAG 14 FEBRUARI, geen 
avondmis.

ZATERDAG 16 FEBRUARI, begin veer-
tigdagentijd, 19.00 (Zangkoor De Peel-
klanken) ghm Sjef Vaes en Lies Vaes-
Slaats, zwd Bèr Moonen.

ACOLIETEN: za. 9 febr. 19.00: Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 10 febr. 
10.00 : Dennis van Rooijen, Victor Köster, 
Cas Schonkeren; za. 16 febr. 19.00: 
Richard Köster, Koen Coumans. 

VASTENAVOND/ASWOENSDAG: Waar-
om vieren we vastenavond? Omdat de 
vastentijd vroeger een sobere periode van 
voorbereiding op Pasen vormde, waarin 
de gelovigen “versterving” deden door 
zich onder meer te beperken in de maaltij-
den. Vastenavond vierde men op de voor-
avond van die periode : nog even genie-
ten van het goede leven. Daarna voerde 
de ernst van het leven en ons geloof weer 
de boventoon. 

De viering van vastenavond is in de loop 
der jaren steeds uitbundiger geworden, 
waarbij de ernstige oorsprong veelal in 
verdrukking is gekomen. In hun hart we-
ten de meeste (?) mensen nog wel waar 
het om gaat ….. maar de bonte ouverture 
van de vastentijd spreekt hen meer aan. 
Tijden veranderen en mensen en hun ge-
loof ook, maar de vastentijd en liturgische 
voorbereiding op het Paasfeest bestaan
nog altijd en komen er nu weer aan. 

Wij beginnen de vastenavond in onze pa-
rochie nog steeds met een Gezinsviering 
– om 18.00 uur! - in samenwerking met De 
Vlikkestaekers en de hofkapel Oze Hoem-
pa. De werkgroep Gezinsviering verzorgt 
de lezingen door leerlingen van de basis-
school. U bent van harte welkom. 
En op Aswoensdag sluiten we vasten-
avond heel christelijk af en bezinnen we
ons mét een Askruisje op de komende
vastentijd. Komt u ook dit meevieren ?

Pastoor A. Koumans. 

De Vrienden van de parochie ontvingen 
weer € 117,55 via de flessengeldautomaat 
bij de Coöp, waarvoor hartelijk dank ! Het 
wordt bij gelegenheid weer aangewend
voor het onderhoud van de parochiekerk/
de eredienst.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  9 febr. 2013 – 16 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 10 FEBR. 9.30 UUR:
Als jrgt. voor Jacobus Raemakers en 
Anna Raemakers-Reijnders, Als hgm. 
voor de overledenen van de fam. Raema-
kers-Hameleers (Volkszang)

WOENSDAG 13 FEBR. ASWOENSDAG
19.00 uur: eucharistieviering (Volkszang)
Tijdens de eucharistieviering zal het as-
kruisje worden uitgereikt.

Mededeling:
•	Met ingang van 1 februari 2013 4e zon-

dag van de maand dopen in Leveroy. 
Em. Pastoor Prins zal de doopjes in 
Leveroy verzorgen. 

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

9 t/m 16 februari 2013

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

WOENSDAG 13 FEBRUARI: 19.00 uur 
Aswoensdagviering, voorgangers leden 
woord-en gebedsdienstgroep.

ZATERDAG 16 FEBRUARI: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor 
Truuke Beerens-Doensen, voor Fien Strij-
bos-van Tongerlo voor haar verjaardag, 
jaardienst voor Annie Lempens-Lindesr, 
zesweken dienst voor Wiel Janssen.

LEZERS: zaterdag 9 februari .Vastela-
ovundj-més, zaterdag 16 februari Fran-
cien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 9 februari 
Jarno Bongers en Valerie Beerens, zater-
dag 16 februari Ayla en Lois Beerens

“Wat jammer dat de mensen geen proble-
men kunnen ruilen. Want iedereen weet 
hoe hij die van een ander op moet lossen.”

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 
verpleegartikelen, 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

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

Badia El Haddad
Ospelseweg 4, 6031 AK Nederweert
T. 0495 - 63 39 20
M. 06 - 236 392 80
www.badia.nl
e-mail: info@badia.nl

Praktijk voor Verloskunde Nederweert e.o.
(0spel(dijk) - Eind - Leveroy - Heythuysen en Baexem)

Flexibele afspraaktijden

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

Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

kaartenkaartenkaartenkaarten

Uitvaartbegeleiding van den Boom
Nederweert – Ospel 0495-625356 

In memoriam: 
Sjra Peeters

Op 18 januari 2013 overleed Sjra Peeters, oud-wethouder, oud-raadslid, lid van de Partij van 
de Arbeid, afdeling Nederweert. In Sjra heeft de PvdA verloren een markante persoonlijk-
heid, een sociaal-democraat in hart en nieren, een man die stond voor de belangen van de 
gewone Nederweertenaren en zich in hun gezelschap ook het best thuis voelde. Maar ook 
een man die in kringen van politiek en bestuur respect afdwong door zijn scherpe analyti-
sche vermogen en zijn evenwichtige, humorvolle wijze van communiceren.

Sjra’s politieke carrière startte begin jaren ’80. In de vakbond en de woningvereniging waren 
zijn sociale bewogenheid en communicatieve vaardigheden al eerder opgevallen. Nadat 
Jan Tindemans in 1978 voor een primeur had gezorgd in de Nederweerter politiek door 
als eerste landelijke partij een zetel te verwerven (in de Carnavalsoptocht van dat jaar liep 
een onguur, ongeschoren type mee met het bord “De ierste roei-je in de road!”), schoof 
Sjra bij hem aan in 1982. Sjra ontpopte zich in de raad als iemand die zijn zaakjes goed 
voorbereid had, in het debat over onderwerpen de goede toon wist aan te slaan en –last but 
not least- regelmatig zorgde voor een lachsalvo in de raad en op de publieke tribune. Waar 
Nederweert in die jaren bepaald nog niet het Mekka voor sociaal-democraten was, zorgde 
Sjra’s inzet en inbreng er mede voor dat de PvdA snel een vaste en gerespecteerde factor 
werd in politiek Nederweert.

Na het vertrek van Jan Tindemans nam Sjra het stokje van de fractievoorzitter over. Ook in 
deze rol verstond hij de kunst zichzelf te blijven, zijn eigen stijl te hanteren. Voor zijn fractie-
genoten betekende dit veel ruimte voor eigen inbreng, een goede luisteraar die bedacht-
zaam feedback gaf en bovenal: een zeer prettige sfeer onderling. De wekelijkse fractie-
vergaderingen onder het toeziend oog van de “uiltjes” van Sjra’s echtgenote Mariet en de 
meewarige blikken van zoonlief René, gingen niet zelden gepaard met een schaterlach. 
Maar ook: een fractievoorzitter die opkwam voor zijn fractiegenoten als dat nodig was en 
dan in zijn bedoelingen niets aan duidelijkheid te wensen overliet.

In 1994 trad Sjra aan als wethouder van sociale zaken en openbare werken. In het gezel-
schap van de toenmalige politieke zwaargewichten in Nederweert, inclusief oud-burge-
meester Fons Jacobs, wist Sjra opnieuw respect en waardering te oogsten voor zijn inzet. 
Ook hier kwamen zijn communicatieve vaardigheden en zijn gevoel voor humor van pas. 
Legendarisch is de anekdote waarin burgemeester Jacobs belangstellend informeert naar 
de naam van Sjra’s  nieuwe keffertje. Sjra meldde met een uitgestreken gezicht: Funske !

In het college van B&W had de sociale portefeuille zijn eerste aandacht: de mensen die 
aangewezen waren op een uitkering, de mensen die aan het werk waren bij de sociale werk-
voorziening, de Risse, kortom de mensen die het niet altijd even gemakkelijk hadden. Sjra 
was altijd aanspreekbaar en spande zich in voor hen die het nodig hadden:  ‘ne gewoe-ne 
mins, woe gewoe-n minse terecht koste!” 

Wij missen in Sjra een inspirator, een man met het hart op de goede plaats, door en door 
sociaal-democraat. Wij zullen hem niet vergeten. Wij wensen Mariet en René en alle ande-
ren die Sjra na stonden, veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

PvdA Nederweert

Uitnodiging voor de Jaarvergadering
KBO  St. Lambertus, Nederweert 

Zoals bekend vindt op 14 februari 2013 de Jaarvergadering plaats van de KBO in de 
Pinnenhof. Aanvang 13.30 uur. Wij nodigen alle leden uit om hierbij aanwezig te zijn om 
over het reilen en zeilen van onze vereniging op de hoogte te blijven. De agenda ontvangt 
u bij binnenkomst aan de zaal.

Normaal gesproken zou u de uitnodiging en de agenda ontvangen bij de Nestor van 
februari, maar omdat deze onverwachts een week later uitkomt, en de zaal voor de ver-
gadering al heel lang geleden is besproken, zijn wij genoodzaakt om de uitnodiging op 
deze manier te doen.

Wij hopen dat u, desondanks toch met velen aanwezig zult zijn.
Na afloop van het officiële gedeelte is er een optreden van “Biejeingeraaptj”.

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

NEDERWEERT/ST. ROCHUS

KIENEN 8 FEBRUARI 2013 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag
08 februari  2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, Rochusplein 1 in
Budschop. Aanvang: 20.00 uur.  De zaal 
is open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,-- .

Het  bestuur.

ORCHIDEEËN
met 3 bloeitakken 
in diverse kleuren

9.95
De Verrassing

Budschop, tel. 460039

Deze jong zuut deze 
week Abraham!

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Merefeltstraat 21, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1978, opp. perceel ca. 150 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, trapkast, meterkast (6 groepen/
2  aardlekschakelaars/ automaten) en toiletruimte voorzien van
wandcloset en fontein; doorzonwoonkamer met tegelvloer; open
keuken met tegelvloer en verzorgde keukenopstand; vanuit de
keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met
douche, wastafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats Radson
HR-combi cv-ketel (1998), mechanische ventilatie-unit en witgoed-
aansluiting; slaap-/hobbykamer met dakraam en bergruimte in dak-
schuinten.
Algemeen: volledig geïsoleerd; voortuin; geheel beklinkerde
achtertuin voorzien van achterom, vrijstaande tuinberging en erf-
afscheiding (hout/steen).

Vraagprijs € 125.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 16 februari 2013.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.



Nationale voorleesweken 
bij KC HummelHoeve. 

Van 23 januari t/m 2 februari zijn de nationale voorleesweken. Natuurlijk maken wij hier 
een feest van binnen KC HummelHoeve. We vinden het heel gezellig om samen voor te 
lezen in de kring of knus op de bank. Bovendien is voorlezen belangrijk voor de taalont-
wikkeling.  Tijdens deze week hadden wij de opa’s en oma’s gevraagd om voor te komen 
lezen. Dat vonden die wel erg gezellig, zo konden ze meteen even bij ons binnen kijken. 
Ook zochten wij tijdens deze week de samenwerking op met de bibliotheek Clairie 
Pieters kwam bij ons voorlezen.  Het was een gezellige week! 
Opa’s en oma’s en de bibliotheek bedankt!! 

Kinderen en Team HummelHoeve

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

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

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwilligers buitenschoolse opvang
Bobo kindercentra in Nederweert is op zoek naar vrijwilligers voor de buitenschoolse 
opvang. Het vrijwilligerswerk bestaat uit het verrichten van kleine klusjes, zoals het on-
dersteunen bij knutselen en buiten spelen met de kinderen, koken en het doen van huis-
houdelijke werkjes. Bobo zoekt vrijwilligers voor de maandag, dinsdag en donderdag 
van 15.00 tot 17.00 of 17.30 uur. Spreekt deze vacature u aan? Laat het ons weten! 

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersvacatures of wilt u zelf vrijwilliger worden? Meldt u dan 
aan via onze digitale vacaturebank op onze website www.vpnederweert.nl.

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND: 
Helma van Vliet 
In de maand januari is Helma van 
Vliet uitgeroepen tot vrijwilliger van 
de maand. We hebben Helma in het 
zonnetje gezet omdat zij zich vele 
jaren als vrijwilligster en bestuurs-
lid heeft inzet voor de Huiskamer in 
Nederweert. Ook is Helma lid van 
de Zanggroep Young Forever in 
Nederweert-Eind. Helma, bedankt 
voor je onvoorwaardelijke inzet en 
gezelligheid! 

MAATJESPROJECT: zoekt u vrij-
willigerswerk waarbij u veel kunt 
betekenen?
Voor een man van 38 jaar zoeken 
we een vrijwilliger (m/v) die samen 
met hem gezellige 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 be-
langstelling. Wilt u iets voor een medemens betekenen? Neem dan contact met ons op! 
Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

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. 

Voorlezen
De kinderen van kinderopvang IK OOK zijn volop bezig geweest met het thema VOOR-
LEZEN! Tijdens de nationale voorleesdagen zijn er ouders, opa’s, oma’s en juffen voor 
komen lezen in de groep. Super leuk om met z’n allen in de voorleeshoek naar het ver-
haal te luisteren. Wie zou er vandaag komen en welk boek nemen ze mee? Ook hebben 
we geknutseld aan de hand van het thema en zijn we natuurlijk regelmatig naar de bieb 
geweest. Het voorleesontbijt mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dinsdag 29 januari was 
om half 8 de tafel al gedekt! Met gezellig sfeerlicht aten we broodjes, eitjes en nog veel 
meer op onze zelfgemaakte placemats! 

Opa Henk komt voorlezen bij de BSO.

Veel reacties op CDA pleidooi

Samen voor een veilig Ospel
Afgelopen december heeft het CDA via onder andere www.ospel-actueel.nl en het 
Weekblad voor Nederweert gevraagd naar uw mening over de verkeerssituatie 
Ketelaarsweg – Onze Lieve Vrouwestraat - Hennesweg. 

Ospel heeft gesproken
Op de oproep zijn buitengewoon 
veel reacties binnengekomen. En-
kele inwoners hebben laten weten 
dat zij de kruising als veilig ervaren, 
maar de meeste inwoners ervaren 
dit niet zo. Tot in detail is aange-
geven waarom men het punt als 
gevaarlijk ervaart, voor henzelf en 
de mede weggebruikers. Op de 
poll van Ospel Actueel is massaal 
gestemd; in een week tijd ruim 400 
keer! Hiervan vond ca. 85% dat de 
kruising niet veilig is.  

Ook aandacht voor veilig oversteken en buitengebied 
Bij de binnengekomen reacties werden we ook veelvuldig geattendeerd op het gemis 
van veilige oversteekplaatsen, o.a. ter hoogte van de Onze Lieve Vrouwestraat – Locht-
straat. Het recente ongeval met tragische afloop ligt vers in het geheugen. Ook vanuit 
(de ouders van) de schoolgaande jeugd blijkt een grote behoefte te zijn aan een veilige 
oversteek voorziening. 
Daarnaast is aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in het buitengebied. Het 
harde rijden in combinatie met slecht overzicht veroorzaakt op bepaalde plekken ge-
vaarlijke situaties. 

Oplossingen
Bij de ingekomen reacties zaten ook vele oplossingsrichtingen. Ingrijpende en kostbare 
maar ook mogelijk eenvoudig te realiseren aanpassingen. Wethouder Mackus heeft tij-
dens de CDA fractievergadering van 29 januari jl. aangegeven onder de indruk te zijn van 
de vele reacties, de betrokkenheid van inwoners en de wijze waarop zij meedenken over 
het verbeteren van de verkeersveiligheid. 
De vele reacties laten zien wat speelt in Ospel en zijn voor de CDA-fractie aanleiding om 
een concreet voorstel uit te werken en in te brengen in de gemeenteraad. We hopen dat 
de andere partijen in de gemeenteraad het voorstel gaan steunen.

Samen kunnen we meer!
Wij blijven u informeren over het vervolg. Want zoals eerder gezegd; Het CDA blijft zich 
in de gemeenteraad hard maken voor een veilig Ospel, voor de inwoners en haar be-
zoekers! 

Mocht u in de tussentijd iets met ons willen delen, dan horen we het graag. 

Namens de CDA fractie,
Charlot A.M. Koppen

Bron: Google Maps

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
5,95    4,45

Grand
Seigneur 2006

torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0

S
H & H koopjes / kringloop

Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

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. 

Februari Gebitsmaand 
bij DAP Lintjeshof

Gebitsproblemen komen veel voor bij hond en kat. Maar liefst 80% van de honden en 
katten ouder dan 3 jaar heeft er last van. Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen ern-
stige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw huisdier. Onvoldoende gebitsver-
zorging kan leiden tot tandvleesontstekingen. Tandvleesontstekingen ontstaan door  
o.a. tandplaque vorming en de in de mond aanwezige bacteriën. Deze bacteriën kun-
nen in het hele lichaam terecht komen. Belangrijke organen zoals hart en nieren kunnen 
geïnfecteerd raken. Daarom is het belangrijk het gebit van uw hond of kat regelmatig 
te controleren en goed te verzorgen, net zoals het voor u belangrijk is om uw tanden te 
poetsen en regelmatig naar de tandarts te gaan. 

Om eigenaren op het belang van een goede gebitsverzorging te wijzen, wordt dit jaar 
voor de vijfde keer de Maand van de Gebitscontrole ge-
organiseerd. Ook DAP Lintjeshof doet hieraan mee en 
besteedt deze maand extra aandacht aan het gebit van 
uw hond of kat. 

U kunt een afspraak maken voor een gratis gebits-
controle en advies krijgen over hoe u het gebit van uw 
huisdier het beste gezond kunt houden. Dit kan door de 
tanden te poetsen en gebitsverzorgende producten of 
speciale voeding te gebruiken. Doe mee aan onze prijs-
vraag en win een gebitsverzorgingsset voor hond of kat.

Mocht er een gebitsbehandeling noodzakelijk zijn krijgt u deze maand 10 euro korting 
op de behandeling.
Voor meer informatie over de Maand van de Gebitscontrole ga naar www.gebitscontrole.nl.

Team Lintjeshof

Heldensedijk 32 Meijel Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

Kinderschoenen 
v/d wintercollectie

1/2 v/d 1/2

DAMES + HEREN 
OPRUIMING SCHOENEN

2e paar € 5,-*

Nieuwe 
voorjaarscollectie 

is binnen!

MEER STUKS 
STAPELKORTING
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

* m.u.v. berg-/
wandelschoenen, 
koopjesschoenen

Zolang de voorraad strekt. Korting wordt toegepast op de goedkoopste verpakking. 

tuin • dier • bakplezier

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

maandag t/m vrijdag 9 u - 18 u 
zaterdag 9 u - 17 u 

A2

Ospel

Rijksweg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid

Legkorrel en Legmeel  

25kg nrs. 77 en 277

50% korting  

op 2e zak
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55+ DANSEN 55+ DANSEN
Donderdag 7 februari is er weer 55+ dan-
sen in Café – Zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 
53 te Nederweert-Eind. Graag verkleed 
komen. Binnenkomst aan achterzijde, te-
vens parkeergelegenheid. We beginnen 
om 20.00 uur en eindigen om 24.00 uur.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

Wij zoeken 

HULP IN HUIS
voor één of twee morgens in de week 

in Ospel, dagen in overleg.

Interresse???? Bel 06-83026216......

Aantal nummers blijft nagenoeg gelijk

Groeëte optocht in Nederweert
Vastelaovundjvereiniging de Pinmaekers uit Nederweert is verheugd over het aantal 
deelnemers aan de grote optocht welke op maandag 11 februari 2013 door de straten 
van Nederweert zal trekken.
Met 47 nummers is het aantal ongeveer gelijk aan vorig jaar.
Aan de bonte stoet doen 525 personen mee welke verdeeld zijn over:
14 grote wagens, 7 grote groepen, 1 middengroep, 11 kleine groepen, 3 eenlingen, 
en 10 kindergroepjes/eenlingen en diverse kapellen en muziekgezelschappen.
De optocht start maandag om 14.30 uur en zal de volgende route volgen:
St. Rochusplein, Budschop, Bernhardstraat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, Brug-
straat, Geenestraat, Loverstraat, Burgemeester Vullersstraat, Kapalaniestraat, Moese -
manstraat, Schoolstraat, St. Willibrordusstraat, St. Antoniusplein waar de ontbinding 
zal plaatsvinden.

De prijsuitreiking voor de jeugd is om ± 17.30 uur, voor de volwassenen om 20.00 uur 
beiden in De Pinnenhof.

De deelnemers hebben voornamelijk thema’s gekozen spreuken en gezegdes, weinig 
politiek. Opvallend is het grote aantal deelnemers uit de kern Nederweert-Eind.
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