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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.

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

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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 ".

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. H. Vonken uit Budel:

“Ik kom hier al 30 jaar. 
Wat wilt u nog meer horen?”

Afgelopen maandag 25 maart is 
IJssalon Florence uit Nederweert 
voor de derde keer ‘IJssalon van 
het jaar’ geworden! Dit is natuurlijk 
een hele prestatie. Nederweert op 
zijn best!

Het centrummanagement van 
Nederweert bleef natuurlijk niet
achter met een felicitatie. Daarom 
kwam centrummanager Gerrit 
Timmerman met een bijzondere 
verrassing. IJssalon Florence ont-
ving de eerste “DitisNederweert-
tegel”. Onder het oog van de L1 
cameraploeg werd de tegel uitge-
reikt aan eigenaar en eigenaresse 
van de ijssalon Marcel en Marjo 
Janssen. Ze waren verrast en trots 
met het ontvangst van de tegel. 

De tegel zal een waardige plek 
krijgen aan de muur van ijssalon 
Florence. Door de bovenregionale

aantrekkingskracht zullen veel 
mensen deze tegel zien. Zij kunnen 
deze tegel scannen en zo draagt 
ijssalon Florence ook bij aan een 

bruisend en steeds bekender 
Nederweert. 

Nogmaals proficiat!

 IJssalon Florence ontvangt de eerste 
“DitisNederweert-tegel”

Op 3 januari 1938 werd in Ospel 
Harmonie Melodie der Peel 
opgericht. De slogan ‘door
harmonie tot harmonie’ vormde 
de inspiratiebron voor de op-
richting en is al 75 jaren lang de 
kracht van deze vereniging.

Jubileumreceptie zondag 7 april
Het bestuur van Melodie der Peel 
Ospel nodigt iedereen uit voor de 
jubileumreceptie op zondag 7 april 
a.s.  De openbare receptie is in 
Zaal ’t Peeljuweel in Ospel, vanaf 
15.00 uur.
Om gezamenlijk het glas te heffen 
op een klinkend jubileumjaar en
een lange muzikale toekomst!

Overigens staat zondag 7 april 
volledig in het teken van het 
jubileum. Om 10.00 uur luisteren 
diverse combo’s de H. Mis in de 
kerk in Ospel op. Daarna volgt een 
muzikale rondwandeling door de
kern. Rond het middaguur is er 
een verenigingslunch, waarna om 
15.00 uur de openbare jubileum-
receptie start. 

Shady Ladies voor de sportieve 
muzikale noot
Tijdens en na de receptie zorgen 
de Shady Ladies uit Roggel voor 
een muzikale en sportieve verras-
sing. Loes Ceelen (paaldanseres) 
en Nienke Crijns (zangeres) bren-
gen een show van dans, muziek en 
acrobatiek. Een leuke show voor 
alle leeftijdsgroepen, met veelzijdig

entertainment en muziek.
Bovendien draait er tijdens en na 
de receptie een prachtige presen-
tatie over Melodie der Peel door de 
tijden heen, met foto’s van vroeger 
en nu. Herinneringen aan mooie 
verenigingsmomenten!

Kern van de zaak: 
muziek verbindt
Van carnaval tot kerst, de vereni-
ging is al sinds 1938 overal bij be-
trokken. Daarom laten we hieron-
der graag een aantal mensen aan 
het woord die op de één of andere 
manier verbonden zijn aan harmo-
nie, drumband of jeugdorkest. 

Voor Lieve Dings, saxofoniste, is 
muziek maken bij de harmonie een 
uitlaatklep en een opstap voor een 
muzikale carrière. Carmen Geuns 
geeft zelfs aan dat muziek maken 
voor haar een passie is die zij nog 
lang bij de club wil uitoefenen.
Moeder en vrijwilliger Els Teeuwen 

ziet de vereniging als een plek 
waar haar dochter, jeugdlid, haar 
muzikale talenten kan ontwik-
kelen. Voor Peter van den Boom,
één van onze sponsoren, is het 
een vereniging die hij een warm 
hart toedraagt. Met gepaste trots 
beleefde hij de Oktoberfeesten 
Bî-j Tempels. “Een dorpsfeest om 
grueëts op te zijn.” 

Gelukkig kennen we vele vaste 
toehoorders bij onze optredens en 
concerten. Sjef Geuns is er daar 
één van. “De harmonie brengt 
sfeer in het dorp. Het biedt de 
Ospelse jeugd en muzikanten ge-
legenheid muziek te (be)oefenen 
waarvan de inwoners, groot en 
klein, kunnen genieten.” Het sa-
men muziek maken en het omzet-
ten van de dagelijkse beslomme-
ringen in een muzikaal verhaal is 
voor Ellen Beerens, bestuurslid en 
contactpersoon voor jeugdleden, 
de kracht van de club. Drie leden 
van het jeugdorkest (Elfrie, Zinzie 
en Vilja) hebben zich verenigd in 
hun reactie: “De harmonie is gezel-
ligheid, waar ik muziek kan maken 
en waar we leuke dingen samen 
doen, waar ik graag naar toe ga.” 
Milou Berben: “Concerten geven 
voor publiek geeft een kick, hoe-
wel de repetities soms een beetje 
saai zijn.” Basisschool De Schrank 
is zeer tevreden over het muziek-
project op school. Kinderen maken 
in de les kennis met muziekinstru-
menten en muziek van Melodie 
der Peel. Ospel is rijk aan jeugd en 
muzikaliteit. De vereniging biedt 
dan ook aan andere instrumenten 
een plek, daar waar mogelijk. 

Lees verder op de achterpagina.

‘Door harmonie tot harmonie’

Melodie der Peel Ospel 75 jaar jong!

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

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

SBrugstraat 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

STEVENS
TELEVISIES

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

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

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

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)



Jacobs Gijsen
vastgoed & assurantieadviseurs

OPEN HUIS

- vrijstaande woning met garage
- ruime woonkamer met aangebouwde serre 
- geheel onderkelderde garage en carport
- tuin op zuidoosten met berging v.v. sauna
- bwjr. ‘87/88, perceel 378 m2, inhoud 625 m3

Vaste koopsom € 250.000,00 k.k.

OPEN HUIS:
zaterdag 6 april van 11.00 tot 15.00 uur

Te koop           Schummel 1 Nederweert

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert Makelaardij

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185 Taxaties

Internet: www.jacobsgijsen.nl Hypotheken

E-mail: info@jacobsgijsen.nl Verzekeringen

IJsbombe babaribes 
gevuld met bosbessen-, 
vanille- en kruisbessenijs 
afgewerkt met Italiaans schuim 

van € 13,25 

voor € 10,00

ijssalon van het jaar

2013

ijssalon florence
Brugstraat 23

6031 EE Nederweert

Tel. 0495 626 178

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

REVALIDEREN BIJ JOU OM DE HOEK

Na een trauma, operatie of bij een ziekte is fysiotherapie vaak een 
zinvolle behandeling, die u nagenoeg altijd in onze praktijk kunt 
ondergaan. Bij u in de buurt, u heeft  nagenoeg geen autokosten 

en geen parkeerkosten.

En bovenal revalideert u in een zeer moderne praktijk onder  
begeleiding van een enthousiast en deskundig team,  

uw eerste keuze. Als u niet in staat bent om te komen,  
komen wij naar u toe of regelen uw vervoer.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 6 april
Abrikozenvlaai € 8,95
Kersen 
Yoghurtvlaai  € 13,95
Appelflap  € 1,00
Pizza € 1,25
✂

✂

Extra aanbieding i.v.m. 
herinrichting centrum:

Bij inlevering van deze bon 3 euro korting 
op een vlaai naar keuze 

(m.u.v. aanbiedingsvlaai).

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Danae Driessens,

Ik ben helemaal gelukkig met mijn nieuwe 
bril, zeker nu ik weet dat mijn oude bril naar 
Afrika gaat. Hoop dat daar iemand net zo 
blij wordt als ik met mijn bril.

Eyecentre Bedankt.

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

AFVALLEN MET BEHULP 
VAN EEN OPERATIE

‘Begin van een nieuw leven?’
Op dinsdag 23 april a.s. organiseert 
SJG Weert een informatieavond over af-
vallen met behulp van een operatie. De
bijeenkomst vindt plaats tussen 19:00 
en 21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is 
gratis. Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.nl 
(zie: Agenda) of bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

Deze avond komen verschillende spre-
kers aan bod die ingaan op de mogelijke 
operaties en de periode daarna. U krijgt 
o.a. antwoord op de volgende vragen. 
Wat kun je erna nog eten? Zijn extra vi-
taminen noodzakelijk? Kom ik van mijn 
suikerziekte af? Complicaties op termijn? 
Word ik fitter? Hoe reageert de omgeving 
op mijn nieuwe uiterlijk? Wat doe ik met 
overtollige huid?
De avond wordt afgesloten met ervarings-
deskundigen. 
De operaties vinden plaats in samenwer-
king met het bariatrisch team Catharina
ZH Eindhoven.

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

Ben Poole UK, een en al emotie!
Een aankomend gitaartalent.

Breezy Concerts heet u van harte welkom, dit voor het concert van Ben Poole UK 
op donderdag 11 april, WupsPub Nederweert.
Emotionele blues, het klinkt als een pleonasme, omdat muziek en zeker blues per 
definitie emotie is. Ben Poole laat ondanks zijn jonge leeftijd van 26 jaar zowel op 
zijn debuutcd alsook tijdens zijn live optredens meer dan genoeg emotie uit de 
boxen sijpelen om een hele grote indruk achter te laten.

Ben Poole heeft een bredere stijl dan puur alleen blues. In zijn repertoire komt de soul 
voorbij, terwijl veel van zijn nieuwere songs een funky ondertoon hebben. En dat hij 
ook met het ‘kleine’ geluid uit de voeten kan, is te beluisteren in  It Doesn’t Have To Be 
That Way , een song van zijn recente cd met een prachtige invulling op countrygitaar. 
Ben wordt onder meer bijgestaan door vaste bandleden Alan Taylor op drums en Barry 
Pethers op basgitaar. Wat betreft stem heeft hij veel weg van de vroege John Mayer. 

Ben (Bedford, Engeland, 1987) releaste in 2010 zijn vijftrack EP Everything I Want en 
werd tijdens de European Blues Challenge in Berlijn in maart 2012 derde. Een opwaartse 
schaal na zijn drie nominaties op de Britse Blues Awards in 2011, waaronder die voor 
Beste Young Artist en Best Original Song. 

Ben’s debuutcd wordt geproduceerd door Grammy Award winnaar Isaac Nossel (Jeff 
Beck, Tina Turner, Robin Trower, Roger Daltry, Def Leppard) en ook in 2013 ist deze 
sympathieke artiest weer te zien op de diverse europese festivals en clubs.
Hij is virtuoos, speelt stevig en akoestisch, heeft de stem, de looks, de juiste emotie en 
verpakt dit bovendien ook nog eens in geweldige eigen songs, een unieke combi !

Donderdag 11 april Wups Pub Nederweert - 20.30 uur - € 10,- 
Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 29 april Koninginnenacht met Tenement Kids NL, HaHa Tonka USA en DJ Rob 
Heijmans. Zaal Centraal Nederweert.

Vertel het rond, we gaan voor een te gekke avond!
Info: www.breezyconcerts.nl

Lentefair Hof van Schoor
Op zaterdag 6 april 2013 wordt voor de derde  keer een lentefair gehouden in de tuin van 
Theeschenkerij Hof van Schoor. Hof van Schoor ligt in het buitengebied van Nederweert 
langs het kanaal Wessem-Nederweert. We krijgen steeds meer bekendheid en steeds 
meer standhouders vinden het leuk om bij ons in de tuin hun waar aan te prijzen. 

We hebben 20 kramen met o.a. kunst, brocante, vilt, viltworkshop voor kinderen, kook-
studio, cupcakedecoraties, hobby, massage en nog veel meer. Ook de nieuwe Weerter 
koffie die vanaf het nieuwe seizoen bij ons geschonken wordt is aanwezig.
Laat u lekker verrassen wat er allemaal is en kijk rustig rond, bent u uit gekeken dan kunt 
u eventueel nog genieten van een heerlijk kopje thee met wat lekkers.
Openingstijden van 11 tot 18.00, en de entree is gratis.

Wij hopen op een heerlijke zonnige zaterdag en zien  u graag op 6 april.

Infobijeenkomst vrijwilligers 
nieuwe St. Joseph

Voor vrijwilligers die willen helpen in het nieuwe zorgcentrum St. Joseph in Nederweert 
is er op dinsdag 16 april een informatiebijeenkomst.

In juni 2013 wordt het nieuwe zorgcentrum St. Joseph in gebruik genomen. In sfeervolle 
groepswoningen wonen zes tot acht senioren. Ruim 150 vrijwilligers verrichten daar be-
langrijke taken, die niet (meer) behoren tot de professionele zorgverlening. 

Welzijn ouderen
Door de steeds verdergaande bezuinigingen staat het welzijn van de senioren steeds 
meer onder druk. Zorgcentrum St. Joseph zoekt daarom versterking van de groep vrijwil-
ligers. Voor wie interesse heeft, is er altijd een leuke en passende vrijwilligerstaak. Denk 
bijvoorbeeld aan wandelen met cliënten of samen boodschappen doen; cliënten de krant 
voorlezen of gewoon een bezoek brengen; ook het ondersteunen bij activiteiten, in een 
huiskamer of in het restaurant.

Mooi en dankbaar werk
Monique van de Laar, coördinator vrijwilligerswerk van zorgcentrum St. Joseph, mo-
tiveert de beweegredenen om zich als vrijwilliger in te zetten: “Vrijwilligerswerk doe je 
omdat je graag iets voor een ander wilt betekenen. Maar niet alleen daarom. Je krijgt er 
namelijk ook iets voor terug: je bent sociaal en actief bezig en legt nieuwe contacten. En 
het is heel dankbaar werk. Kortom; een hele verrijking.”

Informatiebijeenkomst
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, licht Van de Laar toe: “Onze vrijwilligers willen zich 
graag inzetten voor ouderen in de buurt en zijn voor minimaal twee uur per week be-
schikbaar. Bovendien moet je de overtuiging hebben dat vrijwillig niet vrijblijvend is.“ 

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 16 april 2013, om 14 uur, in het kantoor van de 
Thuiszorg, St. Josephstraat 8, in Nederweert. Of neem voor meer informatie contact op 
met de Stichting Land van Horne via het gratis informatienummer 0800 33 33 888 (op 
werkdagen tussen 8 en 18 uur).

De Stichting Land van Horne is een organisatie voor verzorging, verpleging en thuis-
zorg. Met ruim 2.000 medewerkers en 1.100 vrijwilligers biedt de stichting (thuis)zorg 
en aanvullende diensten in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en 
Someren. 

APPELACTIE	2013
Op dinsdagavond 9 april 2013

kunt u ons vanaf 18.00 uur weer verwachten voor onze
jaarlijkse appelactie. De prijs voor een zak heerlijke vitamientjes

bedraagt 3 euro. Hiermee steunt u onze vereniging.

C.V.	De	Bengels

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.
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w w w.schade -ser vice.nl
Fahrenheitstraat 21a, 6003 DC  Weert 

T  0495 53 28 22 • E info@schade-service.nl

TOTAALCONCEPT VOOR
AUTOSCHADEHERSTEL

TOTAALCONCEPT VOORTOTAALCONCEPT VOOR
ABSMIDDEN-LIMBURG

Ook geld verdienen?

www.lenssenadvies.nl

Veel ondernemers
betalen te veel

aan de
Belastingdienst

Doe de
GRATIS quickscan

bij Lenssen.

Bel 0495 85 13 70
voor een afspraak.

Lente fair

Heb jij ook al de lentekriebels. Wij wel! 
Dus tijd voor onze jaarlijkse Lentefair. 
Eindelijk weer dat heerlijk kopje thee in 

zon op het terras van Theeschenkerij 
van Schoor. 

e hebben weer een geweldige markt 
georganiseerd met o.a. kruiden, servies, 

cante, delicatessen, gebak, k, , k welness enz. 

fa
zaterdag 6 april

Locatie: Theeschenkerij Hof van Schoor, Schoor 50 te Nederweert. Tot dan!

aterdag 6g
van 11.00 uur tot 18.00 uur

Dus tijd 
Eindelijk 
de z
Hof 
We heb
geo
broc

Voor deelnemers 

zie onze website:

www.hofvanschoor.nl

INTER-ACTIVE-STORE

NIEUW NIEUW

BIO PRODUCTEN
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Het bier van Ospel

Verkrijgbaar bij horeca en slijterij

www.DoospelsDubbel.nl

Bruin                                                 6,5%

e
T e k s t  &  C o m m u n i c a t i eT e k s t  &  C o m m u n i c a t i e

info@spark-le.nl  | www.spark-le.nl

Hallo. Dit is Sparkle Tekst & Communicatie
Sparkle is sterk in teksten en communicatieadvies op maat. 

Creatief en persoonlijk. 

Sparkle, Creatieve Energie!5 JAAR
5 JAAR

visie in kantoorinrichtingen
Pannenweg 324  |  6031 RK Nederweert
T: 0495 - 84 24 74  |  M: 06 - 52 61 01 69
info@cito-totaalservice.nl  |  www.cito-totaalservice.nl

BIZZ’CUNIEUWS
Grote ondernemers, kleine ondernemers

Voel je welkom bij Bizz’Cu

Wanneer ben je een ondernemer? Wanneer ben je genoeg 

ondernemer om je aan te sluiten bij een netwerk? 

Wanneer heb je wat aan dat netwerk?

Ondernemer?
Een ondernemer is een persoon die iets onderneemt en daarmee een 

maatschappelijke bijdrage levert. Hij/zij stelt zich ten doel een inkomen 

te verschaffen door met een bepaalde combinatie van arbeid, kapitaal en 

kennis een bedrijf te hebben. Hieraan voldoen ontzettend veel personen 

in de gemeente Nederweert. Alleen al in Ospel zijn er meer dan 250 

zelfstandig geregistreerden. Nee, niet alleen agrarisch. In Ospel, maar ook 

in de andere kernen van de gemeente, zijn allerlei verrassende bedrijven 

gehuisvest.

Denk aan een software bedrijf met klanten tot in Shanghai. Denk aan een 

vermeerderingsbedrijf dat bewoners tot in de verste uithoeken van de 

wereld tot z’n bekenden rekent. Denk aan een bedrijf dat graszoden maakt 

en die overal Nederland legt.

Maar denk ook aan de eenpitters, de ZZP’ers. De kapsalon om de hoek, de 

vertaler met kantoor aan huis. De schoonheidsspecialiste en de diëtiste. De 

bloemenverkoper, de administrateur. Degene die keuringen aan huis doet 

en de bladenbezorger. De coach en de masseur. Allemaal ondernemers, 

met klanten in de buurt of net iets verder weg.

De derde groep zijn de ondernemers die tussen de zogenoemde ‘grote’ en 

‘kleine’ aanbieders verkeren. Winkels, leveranciers, horeca, dienstverleners etc. 

Een boterham verdienen met je passie
Het maakt niets uit tot welke groep ondernemer je behoort. De over-

eenkomsten tussen de geschetste typen ondernemers is dat zij het leuk 

vinden om te doen wat ze doen. En zij doen dit omdat zij verwachten dat 

daar een boterham aan te verdienen is. Een andere, maar nauw verwante,

overeenkomst is dat iedere ondernemer op zoek is naar klanten en dat al 

die klanten betalen voor de verleende dienst of het verstrekte product. Ook 

daarin verschilt de nagelstyliste niet van de multinational. Een volgende 

overeenkomst is dat alle ondernemers op zoek zijn naar leuke verbanden, 

dat ze kansen willen ontdekken en informatie delen. Verbanden waar ze 

wat aan hebben, in hun bedrijf of persoonlijk. Uiteindelijk streven alle on-

dernemers hetzelfde na: als zelfstandige een boterham verdienen met hun 

passie, hún bedrijf. Daarin verschilt geen enkele ondernemer. 

Bizz’Cu: voor iédere zelfstandige
Kortom. Wat we hiermee willen zeggen is dat het laagdrempelige lokale 

ondernemersnetwerk Bizz’Cu toegankelijk, informeel, gezellig, nuttig en 

sociaal interessant is voor iedere ondernemer. Vergeet niet: ook uw buur-

man onderneemt!

Met andere woorden: iedereen die is ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel is van harte welkom bij het ondernemersnetwerk Bizz’Cu. 

Groot, klein, dik, dun, druk of helemaal niet druk. Het is om het even. 

Business is business.

Voel je welkom!

Alle informatie over Bizz’Cu vind je op www.bizzcu.nl

ZEILMAKERIJ

OSPEL
MIA PELLEMANS

HET ADRES VOOR

VERANDAZEILEN
Tel. +31 (0)495-641312   B.g.g. +31 (0)6-12185587

www.verandazeilen.eu

Weekblad voor Nederweert 



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Kersenvlaai met slagroom........................€ 10,75
Goudblond ...............................................................€ 1,95
Frikandellenbroodje ........................per stuk  € 1,20
Bossche bollen.........................................2 voor  € 2,65
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.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

Badmode 2013
Bikini en badpakken

A- G Cup
Ook badgoed voor heren

GOEDE 
VRIJDAG 
geen koopavond

‘Door harmonie tot harmonie’

Melodie der Peel Ospel 75 jaar jong!
Vervolg voorpagina.

Marieke Dings (19 jr.): “Ik vind het superleuk om muziek te maken, al vanaf toen ik klein 
was. Het is toch mooi als je dat kunt. Met z’n allen, jong en oud. Ik zou het jammer vinden 
om te moeten stoppen, want de harmonie is toch het gezicht van Ospel. Je kunt mensen 
blij maken met muziek. Ik blijf er bij zolang als ik kan.” 

Ospel zonder harmonie is als….
De vereniging viert het 75-jarig bestaan. En daaraan mogen volgens de bevraagden nog 
vele jaren worden toegevoegd. Volgens hen zou Ospel zonder Melodie der Peel zijn…als 
bier zonder schuim, Candy Dulfer zonder saxofoon, als een radio zonder muziek, als een 
lichaam zonder kloppend hart.

Alles lezen over de Ospelse harmonie kan op www.melodiederpeel.nl. 

F. Bruekers

IJssalon Florence uit Nederweert is 
‘IJssalon van het jaar 2013’

IJssalon Florence uit Nederweert mag zich dit jaar ‘IJssalon van het jaar 2013’ 
noemen. Na op 5 februari jl. met vier andere ijssalons genomineerd te zijn voor
deze titel, kwam vandaag 25 maart als beste ijssalon van 2013 uit de bus. 

De ijssalons die streden om de titel ‘IJssalon van het jaar’ mochten met één medewerker 
uitkomen tijdens de wedstrijden voor de ‘Gouden IJsspatel’ en de ‘Gouden IJscreatie’ 
tijdens IJsvak op 6 en 7 februari  jl. te Utrecht. De scores hiervan werden bij elkaar 
opgeteld. De vijf ijssalons met de hoogste score werden vervolgens genomineerd voor 
IJssalon van het jaar. 

Tijdens de nominatieperiode, 10 tot 23 maart, zijn de genomineerde ijssalons beoor-
deeld op gastvrijheid en hygiëne. De beoordelingen die hier uit voortkwamen zijn op-
geteld bij de eerdere scores, wat geleid heeft tot de uiteindelijke winnaar. 

Vandaag, op de eerste dag van de Week van het Ambachtelijk IJs, vond op het IJscentrum 
in Wageningen de bekendmaking plaats. De spanning steeg toen de vijf  genomineerden 
naar voren werden geroepen. Op nummer één eindigde IJssalon Florence uit Neder-
weert. Marjo en Marcel Jansen ontvingen uit handen van SVH meester ijsbereider Luc 
Blok uit Wassenaar, de winnaar van 2012, de beker van de ‘IJssalon van het jaar 2013’.
In totaal hebben 95 ambachtelijke ijsbereiders uit Nederland deel genomen aan de wed-
strijden. 

19e editie
IJsVak-Beurs en de daaraan gekoppelde IJsVak-Wedstrijden wordt jaarlijks georgani-
seerd met als doel de vakbekwaamheid, creativiteit en inventiviteit te stimuleren. Hierbij 
spelen hygiëne, presentatie en beroepshouding een essentiële rol. Naast de wedstrijden 
worden de bezoekers via presentaties, voorlichting en workshops voorbereid op het 
nieuwe ijsseizoen. De IJsVak-Beurs vond dit jaar voor de negentiende keer plaats en de 
vakwedstrijden georganiseerd door het IJscentrum voor de zevende keer in deze opzet. 

Het verleden herleeft: zondag 7 april 
Openluchtmuseum Eynderhoof

Archeologie kent scherven en schatten
Tijdens de themadagen staat steeds op een zondag een 
bepaald onderdeel binnen Eynderhoof centraal. Op 7 april 
is de archeologie aan de beurt in het Openluchtmuseum. 
De archeologiegroep heeft een programma weten samen 
te stellen waarin niet alleen de eigen collectie van het mu-

seum aan de orde komt maar daarnaast worden ook andere “scherven en schatten” uit 
de regio getoond. 
In het najaar van 2009 is namelijk een archeologische opgraving uitgevoerd op een deel 
van een grafveld uit de Romeinse tijd. Aanleiding voor het onderzoek was de geplande 
woningbouw in het gebied Hoebenakker. Het onderzoek werd in opdracht van de ge-
meente Nederweert uitgevoerd door een team van archeologen van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Vondsten uit deze opgraving zullen op 7 april te zien zijn. 

Prehistorische nederzetting
Door de archeologiegroep zal worden getoond hoe het toeging in een prehistorisch dorp 
op het gebied van wonen, eten en jagen. Zo wordt er met de hand op wrijfstenen meel 
gemalen, brood gebakken op stokken en koeken op hete stenen. Uiteraard gebeurt dit 
alles op open vuren. Met behulp van kruiden uit de streek zal ook thee worden gezet en 
soep worden getrokken.
De mensen die dit alles doen zijn herkenbaar doordat ze kleding en versieringen dragen 
die duidelijk verwijzen naar prehistorische tijden.

Vuur en jacht
Het vuur vormt het begin van veel ontwikkelingen. Er wordt getoond hoe in de prehis-
torie met een vuurslag vuur werd gemaakt. Maar uit vuursteen worden ook pijlspitsen 
vervaardigd die met schors werden vastgezet op houten pijlen. Ook speren maakte men 
op die wijze. Deze waren, samen met pijl en boog, heel belangrijk tijdens de jacht voor 
de mensen in de prehistorie zoals te zien is in de diorama’s in de permanente arche-
ologie tentoonstelling. Bij alle activiteiten tijdens deze themazondag kunnen kinderen 
actief deelnemen en allerlei eet- en drinkwaren zelf maken. Zó is een middag gemaakt 
om actief bezig te zijn met het hele gezin terwijl er ook nog iets valt op te steken over de 
geschiedenis van onze streek.

Meer te zien
Tijdens deze themadag archeologie zijn ook de ambachten in bedrijf. Zo zijn o.a. de sme-
den en de pottenbakkers aan het werk en er wordt ook gezaagd, gebakken en gevloch-
ten. In de herberg Lieberte Gon worden onafgebroken opnames over de geschiedenis 
van de regio vertoond onder het genot van een drankje en traditioneel hapje.
Kortom: een dag om niet te missen die vooral zal aanslaan bij gezinnen.
Open van 13.00 uur tot 17.00 uur op zondag 7 april: 

Samen een vogelverschrikker maken met de timmerman van Eynderhoof.
Op woensdag 10 april kunnen de kinderen van 8 tot en met 12 jaar een vogelverschrikker 
maken. Deze middag worden de kinderen uitgedaagd om hun creativiteit te tonen, door 
het maken van de meest angstaanjagende, kunstzinnigste, origineelste of vriendelijkste
vogelverschrikker. Zij krijgen bij het maken van de vogelverschrikker hulp van de tim-
mermannen van Eynderhoof. 
Op 14 april worden de gemaakte vogelverschrikkers in het museum Eynderhoof tentoon-
gesteld. Een vakkundige jury zal beoordelen welke vogelverschrikker de mooiste is. De 
winnaar ontvangt een prijs voor zijn creatie.
Voor aanmelding en vragen kun je terecht bij de kiosk van Openluchtmuseum Eynder-
hoof. Het museum is woensdag 10 april open van 13.00 uur tot 17.00 uur, Openluchtmu-
seum Eynderhoof is gelegen aan de Milderspaat in Nederweert-Eind.

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

VRIJWILLIGE HULPSERVICE VORK-
MEER
De Vrijwillige Hulpservice is een dienst waar-
bij vrijwilligers worden ingezet om een klusje 
te doen voor een ander. De Hulpservice is er 
voor mensen met een beperking, ouderen en 
mensen met een smalle beurs die een klusje 
hebben in of rondom het huis of ergens een-
malig/kortdurend hulp bij nodig hebben. De 
Hulpservice kan worden ingezet voor kleine, 
in principe incidentele en kortdurende klus-
sen. Hierbij kunt u denken aan: monteren van 
een kastje, vervangen van een lamp, repare-
ren van de kraan, een kleine schilderklus, in 
elkaar zetten van een tuinset, bloemen po-
ten, boodschappen doen, vervoer en hulp bij 
het invullen van formulieren. 

“Omdat ik slecht ter been ben kan ik som-
mige klusjes in huis niet alleen doen. Mijn 
kinderen wonen niet in de buurt, daarom is 
de Hulpservice voor mij een goede uitkomst.
Een vrijwilliger heeft bij mij thuis een paar 
lampen vervangen. Ik ben ermee geholpen 
en het is ook nog eens leuk dat er iemand 
over de vloer komt”. 

Hulp nodig bij een klusje? 
Heeft u een klus in of rondom het huis die u
niet zelf of alleen kunt doen, die niet gedaan 
kan worden door mensen uit uw directe om-
geving en die u niet kunt uitbesteden aan een 
bedrijf? Neem dan contact met ons op. Voor 
het gebruik maken van de dienst vragen we
een kleine onkostenvergoeding.

Contact 
Voor het aanmelden van een klus kunt u con-
tact opnemen met Vorkmeer Nederweert. 
Dit kan via tel. 0495-688247 en e-mail vrijwil-
ligehulpservice@vorkmeer.nl. Natuurlijk kunt 
u ons ook bellen of mailen voor vragen en 
meer informatie. Wij bespreken graag met u
de mogelijkheden.

MAATJESPROJECT VORKMEER: is uw 
vader of moeder veel alleen? 
Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Voor sommigen kost het meer 
moeite om zelf die contacten te vinden of te
leggen of er vallen (steeds meer) mensen in 
de directe omgeving weg. Wij zoeken voor 
deze mensen een vrijwilliger om samen wat 
gezelligs te ondernemen, bijvoorbeeld sa-
men een wandeling maken, naar de winkel 
gaan, een activiteit ondernemen of gewoon-
weg gezellig een praatje maken. Een maatje 
kan een extra steuntje in de rug zijn. Bent u
op zoek naar een maatje of kent u iemand 
die een maatje kan gebruiken? Is uw vader 
of moeder bijvoorbeeld veel alleen? Of kent 
u iemand in uw omgeving die veel alleen is 
en graag meer contact met anderen zou 
willen? Vorkmeer helpt graag. Neem gerust 
contact met ons op voor meer informatie en 
aanmelding. 

VACATURE VAN DE WEEK: vrijwilligers 
Eynderhoof
Openluchtmuseum Eynderhoof is op zoek 
naar vrijwilligers voor diverse taken. Het mu-
seum zoekt onder andere vrijwilligers voor
in de houtzagerij. Er zijn vrijwilligers nodig 
voor een aantal middagen in de week. Bent 
u handig met houtmaterialen en vindt u het 
leuk om samen te werken? Dan is dit vrijwil-
ligerswerk misschien iets voor u. Neem bij 
interesse contact met ons op. 

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.

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u verdere inlich-
tingen? 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. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Vogels horen, zien en herkennen 
in De Groote Peel 

Vogelexcursie vanaf Buitencentrum De Pelen
Wie vogels van De Groote Peel wil horen, zien en herkennen kan op zondag 7 april 
met een Peelgids op pad. De beste tijd van de dag om vogels te spotten is vroeg 
in de ochtend, dus we gaan om 8.00 uur van start. Vroeg opstaan op een vrije 
zondag wordt dan beloond met een fantastisch ochtendconcert! Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 3,50 per kind (inclusief dierenpin). Opgave is gewenst 
op nummer:  0495 – 641 497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl. Het Buiten-
centrum ligt aan de Moostdijk 15 te Opeldijk. 

Het leuke van vogels 
kijken is dat het elk 
seizoen iets anders 
biedt. Het ene mo-
ment geniet je nog 
van een vlucht gak-
kende ganzen, een
paar weken later sta 
je ademloos te kijken 
en te luisteren naar 
overvliegende kraan-
vogels. Voor veel vo-
gelaars is het voorjaar 
echter de mooiste tijd 
om vogels te spotten. 
Vogels zoals de tjiftjaf, 
fitis, roodborsttapuit
en blauwborst keren 
na een periode van 
overwinteren in war-
mere landen terug 
naar ons land komen 

om te broeden. Het is telkens weer spannend wanneer de eerste waarnemingen gemeld 
worden, want het zijn allemaal voorboden van de naderende lente en het broedseizoen.

Nationaal park De Groote Peel is een uitgestrekt en weids hoogveengebied en vermaard om 
zijn vogelrijkdom. In het gebied  broeden zo’n 95 verschillende soorten. Op de waterplassen 
zijn onder meer de geoorde fuut, de meerkoet, verschillende eendensoorten en kokmeeu-
wen te zien, maar zeker ook te horen. Verderop in het weidse, open gedeelte van het gebied 
vliegen zangvogels zoals de rietgors, de blauwborst, de roodborsttapuit en de sprinkhaan-
zanger. De Groote Peel is dus een ideaal gebied om vogels te horen, te zien en te herkennen. 

Alles over vogels in Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot Nationaal 
Park  De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. In het Buitencentrum zijn voor de echte
vogelliefhebber vogelgidsen maar ook verschillende soorten nestkasten onder andere voor 
roodborstjes, koolmezen en zelfs mussenflats verkrijgbaar. Ook voor verrekijkers is het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer het juiste adres. De Pelen is elke dag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, een activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: 
www.buitencentra.nl of www.np-degrootepeel.nl 

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

VOORJAARSEXPOSITIE 
“BEELDSCHOON” 
ZATERDAG 6 EN 

ZONDAG 7 APRIL 2013

Een aantal zeer enthousiaste cursisten 
van “De Potteri-j” , willen hun recent werk 
exposeren in de St.Teuniskapel  Altweer-
terkapelstraat 6 Weert.
Er is werk van Keramiek, Brons en er zijn 
schilderijen.

Graag nodigen wij U uit om al dit moois te
komen bewonderen.
Onder het genot van een drankje kunt U
ook kennis maken met de Exposanten.

De openingstijden zijn bijde dagen van 
11.00 tot 17.00 uur

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

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

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

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

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

‘VOET EN ENKELPROBLEMEN’
Woensdag 24 april a.s. organiseert 
SJG Weert in samenwerking met Pen-
ders Voetzorg een informatiebijeen-
komst over voet en enkelproblemen.
De informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijfformulier
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiëntenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

De onderwerpen die aan bod komen zijn 
o.a een doorgezakte voet, standsafwij-
kingen van de voeten en tenen en andere 
veelvoorkomende klachten van de voet 
en enkel. Ook de behandelingsmogelijk-
heden worden besproken.
De toehoorders krijgen ruimschoots gele-
genheid om vragen te stellen. 

ADOPTIE FONDS 
PATER TINUS KONINGS

Hierbij nodigen wij alle adoptieouders,
vrienden, buren en overige belangstel-
lenden uit voor de Adoptie Info avond 
op donderdag 4 april a.s. in het gemeen-
schapshuis ‘Haaze-Hoof’, Aerthijsplein te 
Ospel. Aanvang: 19.30 uur.

Na de Opening zal aan de hand van een 
PowerPoint presentatie een en ander ver-
teld worden over het adoptiefonds én over 
het straatkinderenproject van pater Stijn 
van Baelen. We sluiten dit 1e gedeelte af 
met enkele gedichten.
Na de pauze zal pater Pieter Cuijpers (thans 
directeur van SOFIA, het bureau voor in-
ternationale hulp) ons aan de hand van 
beelden het een en ander gaan vertellen 
over diverse ondersteunende projecten.
We sluiten deze avond af met de aange-
name klanken van ‘Zanggroep Ospel’.

Het zou bijzonder fijn zijn jullie op deze 
avond te mogen ontmoeten. Iedereen is 
van harte welkom.

Namens het Adoptiefonds en de Vene-
zuelawerkgroep,
Ben Houben, 0495 - 632691
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Hoe denkt u over 
Nederweert?
Als gemeentebestuur vinden wij het 
belangrijk wat u van onze gemeente 
vindt. Wij houden graag rekening met 
uw mening! Met uw hulp kunnen wij 
onze dienstverlening verder verbeteren.

Dus hoe denkt u bijvoorbeeld over uw 
woonomgeving? Wat is uw oordeel 
over ons gemeentebestuur? Wat vindt u 
van de gemeentelijke regels? En van de 
dienstverlening aan onze loketten? 

Vragenlijst
Eén van de manieren om erachter te 
komen wat uw oordeel over onze ge-
meente is, is via het stellen van vragen. 
In onze gemeente krijgen binnenkort 
daarom 1.200 willekeurig gekozen 
inwoners een brief met een vragenlijst. 
Daarnaast kunt u, nadat u een bezoek 
heeft gebracht aan ons gemeente-
huis, een vragenlijst invullen over de 
dienstverlening aan onze loketten. 
Wij verzoeken u vriendelijk, als u de 
enquête in de bus hebt gekregen of als 
u bijvoorbeeld een nieuw paspoort gaat 
halen, even de tijd te nemen om één of 
wellicht beide lijsten in te vullen. 

Waardering
In de vragenlijsten kunt u uw waarde-
ring geven over een aantal aspecten van 
de gemeente. Als een groot aantal inwo-
ners dit doet, kunnen wij op hoofdlijnen 
de ‘staat’ van onze gemeente aange-
ven: hoe staat onze gemeente er op dit 
moment volgens u als inwoner voor? 
Wij hopen dat u een zo eerlijk mogelijk 
oordeel geeft over de gemeente en over 
het gemeentebestuur, zodat deze staat 
van de gemeente ook daadwerkelijk 
weergeeft wat u als inwoner denkt. 

De vragenlijsten van waarstaatjege-
meente.nl worden ook in een aantal 
andere gemeenten aan burgers voor-
gelegd, zodat wij onze prestaties als 
gemeente kunnen vergelijken met deze 
andere gemeenten. 

Steekproef
Omdat de onderzoeken van waarstaat-
jegemeente.nl tweejaarlijks worden 
afgenomen, kan het zijn dat u al eerder 
(in een voorafgaand jaar) deze vragenlijst 
hebt ontvangen. Dat is dan toeval, om-
dat wij de enquête steekproefsgewijs uit-

voeren. Als u al eerder aan dit onderzoek 
heeft meegedaan, stellen wij ook dit jaar 
uw mening weer zeer op prijs. Misschien 
zijn uw opvattingen over onze gemeente 
veranderd, of juist helemaal niet. 
 
Alvast bedankt voor uw moeite. Hiermee 
helpt u ons werk voor u als inwoner nog 
beter te doen!

genoemde activiteiten zullen de loten á 
€ 2,- per stuk te koop zijn. De organisa-
tie van Festeynderplein heeft gezorgd 
voor geweldige prijzen waaronder 
de hoofdprijs, een volledig verzorgde 
avond voor 6 personen bij Chi-Chi’s Res-
taurant & Bowling aan de Randweg.

Via diverse media zal binnenkort 
meer informatie over deze activiteiten 
worden gegeven, o.a. op onze website 
www.alpedhuzesnederweert.nl.

Een betere en duurzame verbinding 
en bereikbaarheid bieden kansen voor 
ruimtelijke en economische ontwik-
kelingen in Nederweert en de regio. En 
daarom gaan gemeente en provincie 
de verbinding A2-N275-N266 aanpas-
sen. Belanghebbenden denken mee en 
samen met hen is gezocht naar alterna-
tieven. De varianten zijn in het najaar 
gepresenteerd tijdens een drukbezoch-
te avond in zaal Centraal. We hebben 
de reacties meegenomen en verwerkt 
en nu is het tijd voor de volgende stap: 
een breed effectenonderzoek. 

De huidige verbinding van de A2, 
N275 en N266 is niet ideaal. De N266 
doorsnijdt de kernen Nederweert en 
Budschop. Dat heeft nadelige gevolgen 
voor de leefbaarheid, de verkeersveilig-
heid en de verkeerscirculatie in deze 
kernen. Het heeft ook een negatieve in-
vloed op de bereikbaarheid van Neder-
weert en Midden-Limburg in regionaal 
opzicht.

Zienswijzen
De varianten om deze verbinding te 
verbeteren, zijn gebundeld in de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die 
van 31 oktober t/m 11 december 2012 
ter inzage lag. Er zijn 118 zienswijzen 
ontvangen van betrokken gemeenten, 
stakeholders, natuur-, milieu- en andere 
belangenverenigingen, bedrijven en 
particulieren. De zienswijzen en de 
mogelijke effecten hiervan zijn door 
Gedeputeerde Staten (GS) goed tegen 
het licht gehouden. Er is gekeken of de 
alternatieven uit de concept-NRD vol-
doende weergeven wat er in de omge-
ving speelt, voldoende onderscheidend 
zijn en of ze voldoende basis bieden 
voor een realistische uitvoering. Ook de 
werkgroep stakeholders is bij dit deel 
van het proces betrokken. Uiteindelijk is 
een aantal aanpassingen doorgevoerd. 
We zetten ze op een rij.

Huidige tracé 
Voor het knelpuntgerichte alternatief, 
oftewel het aanpassen van de huidige 
weg, zijn in de zienswijzen vooral sug-
gesties gedaan voor de invulling van 
een verdiepte aanleg. Deze worden 
meegenomen bij de verdere vorm-
geving, zoals deze in het kader van 
de planMER plaatsvindt. Daarbij zal 
nadrukkelijk aandacht zijn voor de 
uitvoerbaarheid. Mede vanwege de 
beperkte ruimte tussen de kern Ne-
derweert en het kanaal én de kosten. 
Ook moet gekeken worden of het 
oplossend vermogen voldoende is voor 
de bereikbaarheid, de aansluiting van 
Brug 15, de verkeerscirculatie in de ker-
nen en de bereikbaarheid in regionaal 
verband en de barrièrewerking. 

Oostelijke variant
Voor de oostelijke variant is het tracé 
opnieuw beoordeeld op kosten en rea-
liseerbaarheid. Het tracé in de concept-
NRD kende een relatief lang traject. Dit 
leidde tot vele doorsnijdingen, inpassing-
problemen en daardoor mogelijk hoge 
kosten. Een ligging waarbij de randweg 
ten zuiden van Brug 14 aansluit op de 
bestaande N266 is effectiever.

Westelijke varianten 
De westelijke randweg met een directe 
aansluiting op de N275 via de hui-
dige Randweg West kende volgens de 
concept-NRD twee alternatieven. Deze 
varieerden in ligging ten opzichte van 
de kern Nederweert. Vele zienswijzen 
wezen op de negatieve impact van deze 
alternatieven op de omgeving. Naast ef-
fecten als geluid en luchtkwaliteit werd 
gewezen op de barrièrewerking van een 
dergelijke weg, de doorsnijdingen, de 
bereikbaarheid van aanliggende bebou-
wing en het verlies aan landbouwgrond. 
Omdat beide alternatieven beperkt on-
derscheidend waren, zijn ze vervangen 
door één nieuw alternatief. 

Ook is een alternatief gezocht waar-
bij genoemde negatieve effecten zo 
beperkt mogelijk blijven. Een ligging 
van een randweg dichter op de kern zal 
vanwege de lengte minder ruimtelijke 
impact hebben en minder doorsnij-
dingen kennen. Dit gebied kent ook 
geen grootschalige landbouw. 

Daar tegenover staat dat een weg 
dichter bij de kern mogelijk meer 
geluidhinder veroorzaakt. Ook de be-
reikbaarheid van de bewoners van het 
buitengebied richting kern Nederweert 
verslechtert mogelijk. Om tot een goe-
de afweging van alle mogelijkheden te 
komen, is dit alternatief toegevoegd.

Effectenonderzoek
Zoals eerder aangegeven, wordt een 
definitief besluit over een voorkeurs-
alternatief pas genomen op basis van 
een breed effectenonderzoek (waar-
onder het planMER) en het oplos-
send vermogen en de effecten van de 
verschillende alternatieven. De Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau beschrijft 
welke alternatieven op welke manier 
onderzocht worden en hoe tot een 
afweging gekomen gaat worden. 
Gedeputeerde Staten (GS), B&W en de 
werkgroep van belanghebbenden heb-
ben ingestemd met de NRD.

Onderzoeken 
Op 26 maart keurden GS en B&W ook 
de Nota van Zienswijzen goed. Dat 
betekent dat een onafhankelijk advies-
bureau de effecten van de verschillende 
alternatieven nu daadwerkelijk gaat 
onderzoeken. De resultaten van deze 
zogenaamde planMER worden medio 
2013 verwacht. 

Alle actuele informatie, waaronder 
de aangepaste varianten, vindt u op 
nederweert.nl en limburg.nl. Reacties 
kunt u sturen naar n266@prvlimburg.nl.

Een definitief besluit over een voorkeursalternatief wordt o.a. genomen op basis van een breed effectenonderzoek. (Foto: Henk Roemen)

Verbeteren verbinding A2-N275-N266
Onderzoek naar effecten van varianten gestart

Samen sterk tegen inbrekerswerk
Hulp van hondenbezitters gevraagd!

Donderdag 4 april 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 
Twitter: Twitter.com/GemNederweert 
Facebook: Facebook.com/nederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekend-
makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
lokale, maar ook regionale en landelijke 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekendma-
kingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is moge-
lijk zelf een interesseprofiel samen te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke lijks 
in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

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

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

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

GemeenteContact

We gaan er samen voor!
Mooie initiatieven Alpe d'HuZes vanuit gemeenschap
Hartverwarmende reacties en veel 
leuke acties van inwoners en bedrijven! 
Het initiatief van vijftien medewerkers 
van de gemeente om in juni mee te 
doen aan de Alpe d’HuZes kan op veel 
steun rekenen. En daar zijn we heel blij 
mee.

Zoveel mogelijk geld inzamelen voor 
de strijd tegen kanker. Dat is het doel 
van de renners. Afgelopen week werd 
het streefbedrag van € 42.500,- be-
haald! De deelnemers zijn de sponso-
ren ontzettend dankbaar voor hun bij-
drage en ook de vele positieve reacties 
vanuit de gemeenschap doen goed. 

We gaan door
De renners hebben besloten niet te 
stoppen met de actie, maar door te 
trappen voor dit goede doel. Dat bete-
kent dat er de komende maanden een 
aantal publieksactiviteiten plaatsvindt, 
waar u aan deel kunt nemen. 

Molentocht
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 april 
wordt een fietstocht langs de drie mo-
lens van Nederweert en de waterkracht-
centrale van Nederweert georganiseerd. 
Deze zijn tijdens de fietstocht openge-
steld voor bezoek. Vrijdag is de tocht 
bestemd voor kinderen uit de groepen 
7 en 8 van het basisonderwijs en groep 
1 en 2 uit het voortgezet onderwijs. Op 
zaterdag 27 april kan iedereen die wil 
deelnemen. 

Benefietconcert
Op vrijdag 17 mei vindt in zaal Centraal 
in Nederweert een knallend benefietcon-
cert plaats voor de actie Alpe d’HuZes. Er 
zijn optredens van o.a. Scarlet Rose, Back 
Down South, én 21 Boeket Blues met in 
de gelederen burgemeester Henk Evers. 
Kaarten voor de avond kosten € 5,- per 
persoon. De opbrengst van de kaartver-
koop (inclusief 20% van de omzet) komt 
ten goede aan de actie Alpe d’HuZes. 

Spinningmarathon
De deelnemers aan Alpe d’HuZes 
trainen o.a. door middel van spin-
ning. Iedereen kan op zaterdag 18 mei 
deelnemen aan een spinningmarathon 
bij Laco sportcentrum Nederweert. 
Laco tekent ook voor de organisatie. 
Tijdens de spinningmarathon wordt 
op een groot scherm de beklimming 

van de Alpe d’Huez vertoond waarop 
u kan meefietsen. De totale opbrengst 
komt ten goede aan de actie Alpe 
d’HuZes. De kosten bedragen € 10,- 
per uur per fiets. Er zijn twintig fietsen 
per uur beschikbaar. De marathon 
start om 12.00 uur en eindigt om 18.00 
uur. Aanmelden is nu al mogelijk bij 
de receptie van Laco onder gelijktij-

dige betaling van het in-
schrijfgeld. Laco sportcentrum 
Nederweert verloot een jaar-
abonnement (t.w.v. € 437,25) 
onder de sponsoren die een 
fiets huren.

Loterij Festeynderplein
De organisatie van Festeyn-
derplein ondersteunt Alpe 
d’HuZes Nederweert van gan-
ser harte door de opbrengst 
van de loterij ter beschikking 
te stellen. Er zullen 2.000 
loten worden verkocht. De 
beide Alpe d’HuZes-teams 
zullen zich gaan inzetten voor 
de verkoop daarvan. Onder 
andere tijdens de hiervoor 

Op de website...
Ontwikkelingen in woongebied 
Hoebenakker
Doe mee aan Bloemrijke akker-
randen t/m 4 april
Onderhoud aan bomenbestand in 
volle gang
Locaties afvalbakken hondenpoep 
doorgeven
 

www.nederweert.nl

Reinigen 
duobakken 
De gemeente Nederweert ontvangt 
signalen  van burgers dat bedrijven 
inwoners benaderen voor het reinigen 
van hun duobak. De bedrijven zeg-
gen in opdracht van de gemeente te 
werken. Dit is het echter niet het geval. 
Inwoners van Nederweert zijn uiteraard 
vrij om gebruik te maken van de dien-
sten van de bedrijven, maar dit is dus 
geen verplichting vanuit de gemeente. 
Het gaat om particuliere bedrijven die 
duobakken tegen betaling reinigen.

Back Down South treedt op tijdens het benefietconcert.



Fortutas meiden cmv 6.3 
kampioen

Op zondag 24 maart zijn in de sporthal aan de Bengele de meisjes van team 6-3 kampi-
oen geworden in niveau 6 van de Nevobo. Door overwinningen op Weert en S.62 blijven 
de meisjes ongeslagen en zijn ze niet meer in te halen door 
de concurrentie. Ze zijn de terechte kampioen in deze klasse. Er waren weer veel toe-
schouwers aanwezig in de sporthal om dit team (en de andere thuisspelende teams) 
aan te moedigen. Na afloop werd het team met coach en trainer in het zonnetje gezet. 
Proficiat meisjes, trainer en coaches met dit mooie kampioenschap.

Op de foto achter van links naar rechts: 
Roland Peters (trainer), Mark Reijnen (coach) en Erik Konings (coach)
Voor v.l.n.r.:
Nathalie Scholte, Romy Nouwen, Nienke Reijnen, Lisa Konings en Luci Feijen.
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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.

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

Op 7 april worden weer onze jaarlijkse 
clubkampioenschappen gehouden.
Wie gaan dit jaar winnen!

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & 
Wagemans

Jeugd EHBO-ers van Nederweert 
oefenen met professionele hulpverleners

Op maandag 15 april vanaf 19.00 uur vindt er op 
het Aerthijsplein in Ospel een  spectaculaire EHBO-
oefening plaats. De jeugdleden van de EHBO ver-
eniging Nederweert oefenen dan samen met de 
brandweer, de ambulancedienst en de politie. Er 
worden spectaculaire ongevalsituaties nagebootst 
met diverse letsels, zoals breuken, bewusteloos-

heid, shock en een hartinfarct. 

De brandweer zal samen met de jeugdleden beknelde 
slachtoffers uit een auto bevrijden terwijl de verenigingsarts 
en de kaderinstructeurs een oogje in het zijl houden. Am-
bulancemedewerkers geven daarna medische zorg aan de 
slachtoffers.

De EHBO vereniging is er ook aanwezig met een informa-
tiestand waar u alles kunt vragen over de cursussen en 
de hulp bij evenementen. Bezoekers en belangstellenden 
kunnen ook zelf proberen te reanimeren op de pop en oe-
fenen met een AED-trainer.

Jong Nederland afdeling Ospel zorgt voor de slachtoffers 
en autobedrijf van Gog levert de wagens. 

Kom kijken of zelf oefenen op het Aerthijsplein op 15 april om 19.00 uur. 
Gratis toegang voor iedereen.  

G-jeugdvoetbal zoekt 
nieuwe teammaatjes

In Nederland wordt er massaal gevoetbald. Dat de sport ook toegankelijk is voor 
mensen met een beperking, bewijst het G-voetbal. In Meijel wordt er al jaren en-
thousiast gevoetbald door een G-jeugdteam. Om de toekomst voor het team veilig 
te stellen, zijn ze op zoek naar nieuwe teammaatjes.

G-voetbal is ontstaan voor spelers die ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke be-
perking te veel belemmeringen ondervinden om mee te spelen met de reguliere jeugd-
competitie.
“Ten onrechte wordt de G van G-voetbal vertaald als ‘gehandicapten’. Doordat de re-
guliere jeugdvoetbalcategorieën tot en met F worden aangeduid, is het heel logisch dat 
een nieuwe categorie G wordt genoemd,” legt Ruud Joosten, G-jeugdvoetbaltrainer bij 
RKMSV, uit.

Weinig G-voetballers
G-voetballers spelen inmiddels al meer dan 25 jaar onder de KNVB-vlag en maken dus 
al jarenlang deel uit van de voetbalfamilie. Ondanks dat voetbal volkssport nummer 1 is, 
is het des te opmerkelijker dat er maar relatief weinig G-jeugdvoetballers uit de regio het 
veld weten te vinden, concluderen Ruud en coach Pascal van Kollenburg. “Op de een of 
andere manier weten potentiële G-jeugdspelers, zowel jongens als meisjes, ons niet te 
vinden. En dat terwijl beweging en sport zo ontzettend belangrijk zijn, zeker voor deze 
groep kinderen. Het helpt immers de motoriek positief ontwikkelen, maar is ook een sti-
mulans in het sociaal en respectvol bezig zijn met elkaar als team. We zien de kinderen 
van ons team zienderogen positief veranderen. Zowel in de omgang als conditioneel,” 
leggen ze uit. “We hebben leden uit een grote regio, maar zijn ervan overtuigd dat er nog 
veel meer voetballiefhebbers zijn onder jeugdigen met een beperking. Laat ze dan maar 
eens snel bij ons komen kijken en vooral meedoen.”

Initiatief
Initiatiefnemer van het regionale G-team is Peter van Oijen uit Grashoek. “Hij startte in 
Panningen met zijn zoon en nog vier andere spelers. Later zijn hier nog enkele spelers 
uit de omgeving bij gekomen. Na jaren in Panningen te hebben gevoetbald, hebben ze 
vijf jaar geleden met het hele team de overstap naar Meijel gemaakt, waar ze overigens 
door RKMSV met open armen werden ontvangen. Peter is nog altijd erg betrokken bij 
het team dat hij destijds op de rails heeft gezet. Hij is namelijk onze vaste thuis scheids-
rechter,” vertelt Ruud.

Andere koek
Ruud zelf kwam ook via zijn zoon in aanraking met het G-voetbal. “Ik heb eerder lagere 
elftallen getraind, maar G-voetbal was toch andere koek, merkte ik,” vertelt hij lachend. 
“Het kost meer tijd en energie, maar je krijgt er zoveel voor terug.”
De vijf speciaal opgeleide begeleiders van het G-team in Meijel staan in nauw contact 
met de ouders van de spelers. Ruud: “De ouders zijn heel betrokken en gemotiveerd bij 
het team. En dat stimuleert enorm. Zowel de spelers als de begeleiders. We spelen on-
geveer tien wedstrijden per seizoen, ondanks dat er niet veel G-jeugdteams in de regio 
zijn. Dit betekent dat we soms wel eens wat verder weg moeten. We hebben zelfs al tot 
in Maastricht gevoetbald.”

Plezier voorop
Het hoogtepunt voor RKMSV-G was het behalen van het kampioenschap in 2011. “Dat 
was geweldig. We hebben er een hele leuke dag van gemaakt. Al is het winnen van een 
wedstrijd eigenlijk bijzaak. Het gaat vooral om het meedoen en dat de kinderen met veel 
plezier op dat veld staan. Dat plezier is zelfs het allerbelangrijkste. Ons team straalt dat 
uit op het veld, maar ook daarnaast,” benadrukt Pascal. “Ze gaan elke training en wed-
strijd met een enorme glimlach naar huis. En daar doen we het voor.”

Informatie
Wie meer wil weten van het G-team van RKMSV of zelfs lid (vanaf 8 jaar) of vrijwilliger 
wil worden is van harte welkom eens een training bij te wonen op woensdag van 18.45 
tot 19.45 uur op sportpark De Starte in Meijel. Of neem contact op met Nelis Luijten, tel. 
(077) 466 27 22 of Ruud Joosten, tel. 06-19363135.

Aanstaande zaterdag zal de eerste schiet-
oefening plaatsvinden. We starten met de 
jeugd vanaf 18:00 uur. De volwassenen 
beginnen om 19:00 uur met schieten. 
Zorg dat je vanaf nu ieder weekend komt 
oefenen, zodat je goed voorbereid bent 
zodra de schuttersfeesten weer star-
ten.  Niet alleen leden en vrienden van 
Odilia maar ook andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om eens mee te 
komen schieten tijdens onze schietoefe-
ningen. 

Agenda: 
28 april: Opening schietseizoen

www.sintodiliaospeldijk.nl

NL DOET. – KLUS 
GEREALISEERD:

Op zaterdag 16 maart werd door een aan-
tal vrijwilligers de klus en materiaalruimte 
bij het clubgebouw aan de Houtsweg on-
der handen genomen.
Een team van vrijwilligers en enkele men-
sen uit het bedrijfsleven waren al vroeg 
uit de veren om de klus te realiseren. De 
ruimte is weer up to date gemaakt, zodat 
we er weer jaren mee aan de slag kunnen.
Een woord van dank aan Aannemersbe-
drijf Jan Verstappen, Timmerbedrijf Jan 
Stals, dakdekkerbedrijf Mat Koppen en 
welzijnsorganisatie Vorkmeer Neder-
weert.
Maar ook de vrijwilligers van onze eigen 
vereniging. Danke – Danke.

Dinsdag 26 maart waren weer enkele vrij-
willigers actief, nu om het clubgebouw 
een grote schoonmaakbeurt te geven. 
Elk jaar voor de opening van het seizoen 
wordt de accommodatie grondig onder 
handen genomen. Ook voor deze groep 
hulpverleners “Bedankt voor jullie inzet”. 

Via de media werd bekendgemaakt dat 
onze burgemeester een operatieve in-
greep moet ondergaan. Bestuur en leden 
wensen de Fam. Evers veel sterkte en een 
voorspoedig herstel.

AGENDA APRIL:
06 apr. Schietoefening aanvang 19.00 uur 
Clubgebouw
13 apr. Schietoefening aanvang 19.00 uur 
Clubgebouw
20 apr. Schieten voor Tinus Stienen beker
21 apr. Michel Hendrix-cup Grubbenvorst 
aanvang 13.00 uur
23 apr. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie 19.30 uur Clubgebouw
24 apr. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

RKSVO NIEUWS
Woensdag 3 april:
EWC’46 B1 - RKSVO B1 19.30

Donderdag 4 april:
KNVB DMO14 – training 19.00
KNVB DMO15 – wedstrijd 19.00

Zaterdag 6 april:
RKSVO A1 - Horn A1 15.00
RKSVO B1 - Maasbracht B1 15.00
EVV B2 - RKSVO B2 12.30
Brevendia C1 - RKSVO C1 11.30
RKSVO C2 - Panningen C2 13.00
RKSVO C3g - SHH C5 14.00
EVV D1 - RKSVO D1 12.00
Altweerterh.D1 - RKSVO D2 10.00
RKSVO D3g - Cranendonck D2  12.30
Horn E1 - RKSVO E1 09.00
RKSVO E2 - Panningen E3 10.00
RKSVO E3 - Merefeldia E5 10.00
Sparta’18 E9M - RKSVO E4 11.00
RKSVO F1 - SV Laar F1 10.00
Panningen F2 - RKSVO F2 10.30
Merefeldia F4 - RKSVO F3 09.00
RKSVO F4 - SV Laar F7 11.00
FC Oda F6 - RKSVO F5 11.30

Zondag 7 april:  
RKSVO 1 - SSE 1 14.30

Pupil van de week: Flin van de Boom  
RKSVO F4
Sponsor van de wedstrijd: Ton van Hape-
ren machineverhuur en grondwerken
Heythuysen 2 - RKSVO 2 12.00
Cranendonck 4 - RKSVO 3 10.30
Maasgouw 4 - RKSVO 4 10.30
RKSVO 5 - Veritas 4 12.00
RKSVO 6 - Eindse Boys 3 10.00
SVVH 3 - RKSVO 7 10.00
MVC’19 Da.1 - RKSVO Da.1 11.00

Maandag 8 april:
RKSVO D1 - Maasgouw D1 19.00

Dinsdag 9 april:
RKSVO C1 - MVC’19 D1 19.00

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 14;  5 – 6 – 7 april 2013.

Vrijdag 5 april.
Thuiswedstrijden.
U16-2 – U16-1 20.00 uur.

Zaterdag 6 april.
Uitwedstrijden.
High Five – U18-2 13.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U12-1 – Fanatics 16.00 uur.
U18-1 – EBCG 16.00 uur.
U22 – EBCG 18.00 uur.
U14-1 – Bumpers 18.00 uur.

Zondag 7 april.
Uitwedstrijden.
Heeze – U16-1 11.45 uur.
Tracks – MU18 12.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

 DUIKTEAM NEDERWEERT 
DRUK MET PROEFDUIKERS!!

Afgelopen zaterdag hadden we 2 grote 
groepen met proefduikers. De eerste 
groep waren 10 enthousiaste jongedames 
die een proefduik kwamen maken om-
dat dit georganiseerd was vanwege een 
kinderfeestje. Het was een spannende 
avond voor hun, maar ze vonden het al-
lemaal geweldig !! De tweede groep wa-
ren 11 leerlingen van het ROC gilde, die in 
het kader van hun Gilde Spotief opleiding 
hadden gekozen voor een proefduik. Voor 
de ene was het grensverleggend, terwijl 
de ander het jammer vond dat het voorbij 
was. De training voor de leden bestond 
deze avond uit een zware conditietraining. 
Want heb je een goede conditie, dan ver-
bruik je met duiken minder lucht !! Er was 
zelfs 1 zwemmer van de club ( Ayla ) die 
een nieuw record  had gezwommen in 10  
minuten namelijk bijna 27 baantjes (675 
meter ). Geweldig !!

Wil jij ook een keer een proefduik maken, 
duikopleiding volgen of als jeugdlid mee 
doen met de snorkelgroep ( Skindivers ), 
kijk dan op www.duikteamnederweert.nl 
of stuur een mail naar info@duikteamne-
derweert.nl 

PROGRAMMA ‘T BRöKSKE
Zaterdag 6 april
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 2 - Tornado 1      18:00u
‘t Brökske 6 - ‘t Brökske 5   19:00u
Sporthal Helden-Panningen
Beringe 5 - ‘t Brökske 8    17:00u
Sporthal Beek
ZVVG/Cafe Potbelly 2 - ‘t Brökske 7 20:30u 
Maandag 8 april
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 1 - ZVVM/Campus 2    21:30u
Sporthal Swalmen
Tornado 2 - ‘t Brökske 2      21:30u

WEDSTRIJDScHEMA 
HV MEREFELDIA

Zaterdag 6 April 2013
Nederweert, de Bengele
DS1 Merefeldia 1 -  Rapiditas 2 20:00u

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door:

Bredox Weert

Kampioenen Hv merefeldia
Het is een succesvol seizoen in het jubileumjaar van HV Merefeldia. Er 
werden maar liefst twee teams kampioen.
De DA1 en de DC1. Van harte gefeliciteerd meiden, trainers en coaches!

ZAALPROGAMMA 2012-2013 
ZONDAG 7 April
Sporthal de Heuf, Panningen
A1. Eurotech/Bevo A2 - Ospel A1 12.00u. 

zie ook www.handbalclubospel.nl 

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 3 april
Merefeldia D1G – SV Budel D1  19:00
Merefeldia E1G – SVH’39 E1G  19:00
Panningen F2 – Merefeldia F4 17:30/18:30

competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 6 april
Haelen A1 – Merefeldia A1 13:30/15:00
Conventus’03 A1 – Merefeldia A2 13:00/14:15
Merefeldia B1 – FC Oda B1 15:00
Merefeldia B2 – SVH’39 B2 15:00
Merefeldia MB1 – SJVV MB1 13:30
Merefeldia C1 – DVO C1 13:30
Merefeldia C2 – EVV C2 13:30
SVC 2000 C4 – Merefeldia C3 12:00/13:00
Groene Ster D1 – Merefeldia D1G 09:00/10:30
EMS D1 – Merefeldia D2 11:00/12:00
Merefeldia D3 is vrij
Merefeldia D4M – RKSVN D3M 12:15
Reuver E1 – Merefeldia E1G 08:00/09:00
Spcl Leeuwen E1 – Merefeldia E2 09:15/10:15
Merefeldia E3G – RKVB E1 11:00
Merefeldia E4 – Haelen E4 11:00
RKSVO E3G – Merefeldia E5  09:15/10:00
Merefeldia E6G – FC Maasgouw E5M 10:00
Merefeldia E7 – SVVH E2 10:00
SHH F1 – Merefeldia F1 07:30/08:30
Merefeldia F2 – Spcl Leeuwen F1G 10:00
RKVB F2G – Merefeldia F3G 08:30/09:30
Merefeldia F4 – RKSVO F3 09:00
RKSVN F3G – Merefeldia F5 08:45/09:45
Merefeldia F6G – Maasbracht F3 09:00
SV Budel F8M – Merefeldia F7 07:45/08:45
Merefeldia F8 – SV Budel F9 09:00

Maandag 8 april
SV Budel C1 – Merefeldia C1 17:45/19:00

Dinsdag 9 april
Merefeldia A1 – RKMSV A1 19:30

Programma Veteranen
Zaterdag 6 april
Merefeldia – Panningen 17:00

competitieprogramma Senioren
Zondag 7 april 
Blerick 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Blerick 2 – Merefeldia 2 10:30/12:00
Merefeldia 3 – Maasbracht 3 11:00
Merefeldia 4 – Leveroy 2 11:00
Merefeldia 5 – MMC Weert 5 10:00
Merefeldia 6 – Rood Wit’67 4 10:00
SSE 6 – Merefeldia 7 08:45/10:00
Merefeldia VR1 – ZSV VR1 12:00

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

Uitslagen  Libre
Thorn 1 – Vlegelke 1  = 0 – 6.
Vlegelke 4 – De Oude Smidse 4 = 4 – 4.

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – Boszicht 1  = 9 – 3.
BVE 2 – Vlegelke 2   = 8 – 4.
Haazehoof 2 – Vlegelke 3  = 7 – 5.

Progamma Golf
Vrijdag 5 – 4.
De Stamgasten 1 – Vlegelke 2.

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Programma
Kaartavonden: De 8e kaartavond is op 
maandag 8 april 2013.

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

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Varkensdrijfmest 
op uw gras- of 

bouwland geïnjecteerd
eventueel ook 

kunstmestvervanger .

info: Willy van Hugten, 
 tel. 06-53739890
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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 4 tot en met 13 april 2013

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

VRIJDAG 5 APRIL
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel
19.00 uur H. Mis met de Derde orde

ZATERDAG 6 APRIL
Vooravond van de tweede zondag van 
Pasen of zondag van de Goddelijke barm-
hartigheid
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – Jaardienst 
Thum Hekers tevens voor verjaardag,  Ma-
ria van Deursen (vanwege verjaardag), leen 
Vossen-Janssen (vanwege verjaardag), 
Maria Coumans-van nieuwenhoven (van-
wege verjaardag), Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 7 APRIL
Tweede zondag van Pasen of zondag van 
de Goddelijke barmhartigheid 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor W. engelen) – jaardienst Wiel van de 
Kruys, jaardienst annie rademakers-
Dirckx en familie, Miet Feijen (vanwege 
verjaardag), ouders linders-Konings, 
Clementine niessen, ouders en Catharina 
Manders, gertrudis looien. 
aansluitend koffie-/theebijeenkomst en 
fris voor kinderen in parochiecentrum.

H. Doopsel 
Sem Castro (Schummel 4).
Faye Mollemans, Kerneel 47

MAANDAG 8 APRIL
Hoogfeest van de aankondiging van de 
Heer
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 9 APRIL
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 10 APRIL
geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 11 APRIL
Gedachtenis van H.-Stanislaus, bisschop 
en martelaar
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 12 APRIL
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 13 APRIL
Gedachtenis van H.-Martinus I, paus 
en martelaar – vooravond van de derde 
zondag  van Pasen
18.00 uur H. Mis – (zang herenkoor, lec-
tor W. engelen) – jaardienst echtgenoten 
reemers-pellemans, jaardienst ouders 
Verstappen-peeters, jaardienst ouders 
rietjens-Meevis, jaardienst ouders Vos-
sen-van Hoef, jaardienst gerardus Strijbos, 
jaardienst piet gommers tevens voor ver-
jaardag, jaardienst Wiel van de Moosdijk 
tevens voor verjaardag, jaardienst Jan lins-
sen en jaardienst Danny naus, voor pierre 
van Deursen en overleden familieleden. 

Overleden
op 23 maart was de uitvaart voor Toos 
Jansen-adriaans. Zij overleed in de leeftijd 
van 70 jaar en woonde acaciastraat 39.
Moge zij ruste in vrede.

Een daagse Bedevaart naar Banneux
De limburgse Bedevaart en de Broeder-
schap van onze lieve Vrouw van Weert 
organiseren is op woensdag 22 mei 2013.
De kosten voor deze bedevaart bedragen 
€ 39,50 p.p.

in deze prijs is begrepen de bus, koffie bij 
aankomst, warme lunch en voor vertrek 
koffie met vlaai. ook niet- leden van de 
Broederschap zijn welkom.
Voor nadere inlichtingen en opgave: Chrit 
götzen (tel. 0495-530282).

Misdienaars
Zaterdag 7 april 09.30 uur: Borbin en 
Benke roost.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH) 
VRIJDAG 5 APRIL 18.30 uur:  jaardienst 
voor Sjonnie Moonen.
Muziek: dameskoor Cantantes.
 

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: pastoor r. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

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

ZONDAG  7 APRIL 2013. H. Mis om 
11.00 uur.
GEZINSMIS, tevens voorbereidings-
mis op de 1e H. Communie voor de 
communicanten.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor peter 
Slaats en Catharina Heijmans. Jaardienst 
voor nel en Cor van de Vijver-gielen van 
hun dankbare kinderen. Jaardienst voor 
ouders Knapen- De Waal. H. Mis voor nel 
Thiessen-Van grimbergen wegens ver-
jaardag.

Lector: Kinderen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Hein nieskens

OASEMORGEN
Maandag 8 april 2013 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Bud-
schop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. ie-
dereen is van harte welkom om tijdens 
deze morgen binnen te lopen en samen 
te bidden.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  4 apr. 2013 – 13 apr. 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

opgave misintenties Tel. 0495-651237
parochiebureau geopend 

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

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

parochiebureau gesloten
Tel. parochiebureau 0495-651230

Donderdagavond 4 april 19.00 uur:
Toediening van het H. Vormsel door Mgr. 
Schnackers aan de leerlingen van groep 
7 en 8.

Zondagmorgen 7 april 9.30 uur:
Beloken Pasen
als hgm. t.e.v. H. Hart, als jrd. voor luci 
Verstappen-roost (Canticum novum)

Mededeling:
•	Op	zaterdagavond	13	april	zal	er	 in	het	

kader van het jaar van het geloof om 
18.30 uur in de aldegundiskerk te Bug-
genum een eucharistieviering worden 
gehouden waarvoor u van harte bent 
uitgenodigd.   

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

pastoor r. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

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

postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

6 t/m 13 april 2013

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

ZATERDAG  13 APRIL: 19.15 uur H. Mis, 
koor Young for ever, jaardienst voor peter 
Mathijs en Maria Houben, voor Tinus Strij-
bos voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 6 april Maria van nieu-
wenhoven, zaterdag 13 april piet van gog.

MISDIENAARS:  zaterdag 6 april ayla 
Beerens en luc Weekers, zaterdag 13 april 
Tom van Horik.

“Het beste recept tegen een saai leven is 
nieuwsgierigheid”

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

nr.1355.09.246 
en ing-bank gironr. 2943427

ZONDAG 7 APRIL
Beloken Pasen
H. Mis 10.00 uur - voor overleden familie 
Moonen-Frencken
en uit dankbaarheid voor het diamanten 
priesterfeest van onze pastor, pater poll-
mann ofm.

Receptie
na de H. Mis van zondag 7 april is in de 
kapel een receptie in verband met het dia-
manten priesterfeest van onze pastor, pater 
pollmann ofm.
iedereen wordt daarbij via dit bericht uitge-
nodigd om hieraan deel te nemen.
De receptie is bij uitstek een mooie gele-
genheid om onze dankbaarheid en erkente-
lijkheid te tonen jegens onze pastor. 
Bovendien is pater pollmann de langst die-
nende pastor van onze kerkgemeenschap

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 6 - 13 april.

ZATERDAG 6 APRIL, 19.00 (Kerkelijk 
zangkoor gregoriaans) jrd Frens Hekers en 
schoonzoon Theu, zwd Jan nies. 

ZONDAG 7 APRIL, Beloken pasen en 
zondag van de goddelijke Barmhartigheid, 
10.00 (Combo harmonie) voor de overlede-
nen van de harmonie Melodie der peel, voor 
de leden en het welzijn van de harmonie. 

MAANDAG 8 APRIL, Hoogfeest van de 
aankondiging van de Heer - Maria Bood-
schap, 19.00 ter ere van Maria.

DINSDAG 9 APRIL, geen avondmis.

DONDERDAG 11 APRIL, H. Stanislaus, bis-
schop en martelaar, 19.00 voor de zieken.

ZATERDAG 13 APRIL, 19.00 (Zanggroep 
ospel) jrd Tieu Jonkers en Mina Hermans-
Jonkers. 

ACOLIETEN: za. 6 april 19.00 : richard 
Köster, Koen Coumans; zo. 7 april 10.00: 
richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 
13 april 19.00 : Dennis van rooijen, Victor 
Köster, Cas Schonkeren. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn Wiesje rooijakkers, gras-
karper 57 en nick Mertens, Hennesweg 7 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopelingen en ouders van harte 
proficiat en een goede toekomst.

OVERLEDEN: op 19 maart jl. overleed lies 
Vaes-Douven, 86 jaar, Zorgcentrum De We-
ijer. Moge zij rusten in vrede. 

GELUKSZOEKERS: Soms krijg je het geluk 
niet cadeau. als er iemand dood is gegaan, 
van wie je erg veel houdt, dan denk je: ik ben 
zo verdrietig, ik zal nooit meer echt geluk-
kig zijn. Dat dachten de leerlingen van Jezus 
ook na zijn dood. Maar na een tijdje dachten 
zijn ook weer terug aan wat Hij gezegd had 
en wat Hij gedaan had toen hij nog leefde. 
en ze dachten : zou Hij willen dat wij zo ver-
drietig bij elkaar blijven zitten ? Welnee, Hij 
zou het liefst willen dat wij net zulke geluks-
zoekers werden als Hij. en door hun tranen 
heen lachten ze weer. en ze schreven op wat 
ze zich van Hem herinnerden. en ze trokken 
de wereld door om overal de boodschap van 
geluk te brengen. Wat we ook meemaken, 
dankzij de belofte van god en door de ver-
rijzenis van Jezus is er doorgang. en uitzicht. 
Dat is de boodschap van pasen. 
a.s. Maandag vieren we het Hoogfeest van 
Maria Boodschap, dinsdagavond vervalt de 
avondmis.

Vrienden van de Parochie: opnieuw kon-
den de Vrienden van de parochie de op-
brengst van het flessenstatiegeld van Coöp 
phicoop in ontvangst nemen, het fraaie 
bedrag van € 137,95. Dank aan Coöp phi-
coop voor het beschikbaar stellen van de 
opbrengst en natuurlijk aan de milde gevers.
Daarnaast werd weer een mooie gift ont-
vangen voor de restauratie van het kerkhof-
muur, namelijk € 400,- ! ook hiervoor van 
harte dank.

 pastoor a. Koumans. 

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

algeMeen
MaaTSCHappeliJK WerK
MiDDen-liMBUrg

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

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 Be Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 Ca nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

in crisissituaties buiten kantoortijden:
SoS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

KerKdiensten

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

 

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

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

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

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

Noveen St. Clara
bedankt

S.v.d.B.

ZIJACTIEF  ST. MARTHA OSPEL
Beste leden Zijactief  St. Martha ospel,

onze laatste thema-avond is op donder-
dag 11 april in de Haaze-hoof om 20.00 uur.

Marlies Smeets, medewerkster van de 
Wereldwinkel uit Weert komt deze avond 
verzorgen. De avond bestaat uit infor-
matie, beelden en korte filmpjes over het 
ontstaan,de doelstelling en de wijze van 
werken van de Wereldwinkels in het alge-
meen. aan de hand van producten die in de 
Wereldwinkel te koop zijn, wordt een beeld 
geschetst van de herkomst, het productie-
proces en de diversiteit van het assortiment.                                                                                            
aan het eind van de avond is er de moge-
lijkheid om producten te kopen.

Vriendelijke groet 
bestuur Zijactief ospel

LKV OSPEL
Dinsdag 9 april komt de Heer van Beest 
van Chiropractisch Centrum  voor rug en 
nek  uit Weert een lezing geven. aan de 
hand van dia’s zal hij uitleg geven wat er al-
lemaal mogelijk is in zijn praktijk. De avond 
begint om 20.00 uur. in Haaze-hoof. 
 Vriendelijke groet Het Bestuur.

WIST U DAT ….....
1. op 13 april a.s Mgr. Wiertz een pontifi-

cale H. Mis zal opdragen in de kerk van 
Buggenum?

2. die H. Mis om 18.30 uur begint?
3. de pastoors (en andere priesters) van 

het dekenaat Thorn concelebreren?
4. op 13 april verder geen H. Missen zijn in 

de parochiekerken van dit dekenaat?
5. iedereen op 13 april van harte welkom is 

in Buggenum?
6. er om 17.30 uur al een vóórprogramma 

begint in “De roffert” in Buggenum?
7. prof. dr. Johan van der Vloet dan in het 

gemeenschapshuis een inleiding zal 
houden over de Kairos-opleiding van het 
bisdom roermond?

8. deze inleiding, die speciaal bedoeld is 
voor leken, ongeveer een half uur zal du-
ren?

9. de aanwezigen daarna te voet naar de 
kerk van Buggenum gaan?

10. na de H. Mis de koffie klaar staat in “De 
roffert”?

11. onder het genot van koffie met …. iets 
verteld wordt over/ door de 3 clusters?

12. de bisschop nog iets zal vertellen over 
zijn reis naar india?

13. de avond om uiterlijk 22.00 uur wordt 
beëindigd?

14. wij hopen, dat u op 13 april in de gele-
genheid bent om naar Buggenum te ko-
men.✁ ✁

✁ ✁

LKV NEDERWEERT
Hallo Dames,

onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 
16 april om 20.00 uur op het podium van 
de pinnenhof. We hebben dan een lezing 
over dementie in al zijn facetten.
op 24 april is de alleenstaandenreis. De 
dames die hiervoor in aanmerking komen 
krijgen zo spoedig mogelijk bericht.

 Met vriendelijke groeten,
 Het bestuur.

NEDERWEERT/ST. ROCHUS
KIENEN 5 APRIL  2013      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
5 april 2013 in de zaal van de Kerkvoor-
ziening Budschop, rochusplein 1 in Bud-
schop nederweert.
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 € 5,-- . 

 Het bestuur.

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
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

Communicanten De Kerneel 
bezoeken  molen de Korenbloem en 

bakken broodjes met Bakkerij Tommie
Donderdag 14 maart hadden de kinderen van groep 4 als voorbereiding op de commu-
nie een broodmaaltijd op school. om wat meer te leren over brood en hoe het wordt ge-
maakt hebben we een bezoek gebracht aan molen De Korenbloem in ospel. We werden 
daar hartelijk ontvangen door de molenaars, de heren van Winkel en Fijen. Zij hebben 
ons rondgeleid door de molen en uitgelegd hoe de molenaar van granen meel maakt.

Bakker Tommie heeft ervoor gezorgd dat we op school broodjes konden maken en ieder 
kind verrast met een lekker vlaaitje! Dit alles zorgde voor een heerlijke broodmaaltijd.
Bakker Tommie en molenaars van molen de Korenbloem, bedankt voor deze leerzame 
en leuke morgen!!

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
eind 12, nederweert-eind

tel. 0495 - 633087



Weekblad voor Nederweert DONDERDAG 4 APRIL 2013

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Kapelaniestraat 1 - Nederweert
Tel. 0495-460441

Spaarkaart

Bij iedere besteding van €25,- ontvangt u een stempel.
Bij inlevering van een volle spaarkaart: €25,- korting.

Openingstijden:
Maandag gesloten

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

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

* ‘s middags van 12.30 - 13.30u. gesloten

✁ ✁

✁ ✁

Stichting Nederweert Collecteert

EÉN COLLECTE VOOR 
18 GOEDE DOELEN

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

In de week van 2 april houdt de Stichting 
Nederweert Collecteert de collecteweek. 
De stichting heeft ca. 150 collectanten 
bereid gevonden het volledige gebied 
Nederweert, met ruim 4.000 adressen te 
bezoeken. Dit betekent minder bezoeka-
dressen voor de individuele collectant, en 
een grotere dekking van het gebied.

Landelijke goede doelen
Ieder adres in Nederweert ontvangt een 
brief van de Stichting Nederweert Collec-
teert, met daarin een toelichting op de ac-
tie en een lijst van goede doelen waaraan 
gedoneerd kan worden. Het bestuur heeft 
op de lijst een aantal landelijke goede doe-
len genoemd, maar ook de EHBO-Neder-
weert. Het bestuur is namelijk van mening 
dat deze vereniging een plek op de lijst 
verdient, omdat de EHBO betrokken is bij 
alle (grote) evenementen in de gemeente. 

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

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

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

Informatie:  Henny Kroezen 0495-632155.

Red: F. Bruekers

KVW NEDERWEERT ZOEKT KNEX!
Voor augustus 2013 is KVW Nederweert opzoek 
naar Knex voor een leuke leerzame activiteit. 
Heeft u nog Knex liggen en zou u het willen 
doneren aan KVW Nederweert, neem dan 
contact op via 0495-547113.

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

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

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
NIEUWE REGELING REDUCTIE

FIJN STOF 
In de raadsvergadering van 26 maart jl. 
heeft de gemeenteraad unaniem inge-
stemd met de voorgestelde vervolgaan-
pak voor de fijnstofproblematiek. Hierbij 
hebben alle partijen (JAN, PvdA, VVD en 
CDA) het college middels een amende-
ment opgedragen om een emissie-stand-
still te onderzoeken en de gemeenteraad 
in de eerstvolgende raadsvergadering te 
informeren over de uitkomst.

Bron foto: Maiken Systems via www.nederweert.nl

Complexe opgave
De afgelopen jaren zijn technieken welke 
de uitstoot van fijnstof tegen gaan ver-
beterd waardoor meer reductie wordt 
bewerkstelligd. Daarnaast is vanuit de 
provincie een opkoopregeling geïnitieerd. 
Desondanks is het fijnstofgehalte in onze 
gemeente niet gedaald maar zelfs lich-
telijk toegenomen. Dit is wat het CDA 
betreft een ongewenste ontwikkeling, de 
volksgezondheid van onze burgers mag 
niet in het geding komen. De concentra-
tie fijnstof moet worden teruggedrongen 
vindt het CDA. Een eenvoudige opgave is 
dit echter niet. De dynamiek in de sector 
mag niet verdwijnen, want dit betekent 
per definitie achteruitgang. 

Sector aan zet
Van 1 april t/m 15 mei kan subsidie worden 
aangevraagd door agrariërs die willen in-
vesteren in één of meer technieken die de 
uitstoot van fijnstof uit hun landbouwonder-
neming verminderen. Ons gemeentebestu-
ur heeft geborgd dat ondernemers uit Ned-
erweert de hoogste prioriteit krijgen bij de 
toekenning van deze rijkssubsidie. Nu is het 
aan de sector om aanvragen in te dienen!

Het CDA wil een gezonde leefomgeving 
voor de inwoners van Nederweert. Een 
dynamische, duurzame en gezonde vee-
houderij is hiervoor een kern voorwaarde.

Fractie CDA Nederweert
info@cda-nederweert.nl
maart 2013

SCHRANKENMARKT
Op zondag 7 april organiseert Basisschool 
de Schrank voor de tweede keer een rom-
melmarkt.

Kinderen verkopen op het schoolplein zelf 
hun speelgoed en allerlei andere spullen 
(boeken, huishoudelijke artikelen, etc.). 
Ook is er de gelegenheid om een hapje te 
eten of iets te drinken.

We gaan er een succesvolle markt van ma-
ken met veel bezoekers en enthousiaste 
kopers.

De rommelmarkt wordt gehouden op zon-
dag 7 april tussen 11.00 en 14.00 uur aan 
de Siebenstraat 14 te Ospel.

Kom ook kijken, de entree is gratis!

Motie CDA aanleiding 
voor actie

Mede naar aanleiding van een door de CDA fractie ingediende motie vorig jaar gaat het 
college nu in het centrum van Nederweert speelvoorzieningen verbeteren.

In de raadsvergadering van vorige week heeft de gemeenteraad het speelruimtebeleid 
geëvalueerd. Ook is het voorstel van het college om de speelruimte op het St. Antonius-
plein te verbeteren overgenomen. Daarnaast zal de gemeente in overleg met de woning-
vereniging nagaan of braakliggende terreinen in het centrum van Nederweert tijdelijk 
ingericht kunnen worden als speelvoorziening.
Het CDA is tevreden met de ingezette koers. Wij zijn voorstander van goede en groene 
speelruimte waar kinderen zich veilig kunnen uitleven en waar ruimte is voor ontmoeting.

Verbetering speelruimte centrum Nederweert
Nadat de speelvoorziening aan Staat onlangs is gerenoveerd, zal er dus meer gebeuren 
voor de jeugd in Nederweert dorp. Omwonenden zullen betrokken worden bij de inrich-
ting. Ook heeft de gemeenteraad gevraagd om goed te kijken naar de (verkeers)veilig-
heid rondom de (nieuwe) speelvoorzieningen.
Tenslotte vindt het CDA het van belang om als gemeente mee te denken met burgers en 
als zich initiatieven voordoen om bijvoorbeeld een speelvoorziening te verbeteren (zoals 
het initiatief voor een pannaveld in Ospel) dan kansen te benutten en samen met burgers 
zaken op te pakken.

Ideeën zijn welkom
Uiteraard blijven ideeën over verbeteringen voor voorzieningen bij u in de buurt welkom. 
Mail naar info@cda-nederweert.nl of neem contact op met een van onze raadsleden of 
fractieondersteuners.

Namens de CDA fractie
Josephien Tullemans-Geuns

Consument profiteert van agrarisch 
DNA AVEVE

“We werken vanuit ons agrarisch DNA.  Met onze agrarische achtergrond is deze 
kennis in de AVEVE winkels ook beschikbaar voor de consument”, legt Rudy Lefe-
vre directeur van de AVEVE winkels in België en Nederland tijdens een feestelijke 
bijeenkomst bij de Nederweerter vestiging van AVEVE aan de Staat uit.

Lefevre onderstreept dat AVEVE zich in haar concept blijft focussen op tuin, dier en 
bakken. “Dit zijn duidelijke keuzes die we gemaakt hebben. We nemen geen voor ons 
‘vreemde’ producten in ons assortiment op.” Met circa 1.700 medewerkers en een jaar-
lijkse omzet van ruim 1 miljard euro behoort de AVEVE groep tot de 100 grootste be-

drijven van België. De aandelen zijn 
in handen van de Belgische Boeren-
bond. Met circa 50 bedrijven is de 
AVEVE Groep de belangrijkste toele-
verancier van de land- en tuinbouw in 
België en in de aangrenzende regio’s.  

Feestweekacties
Tijdens de feestweek kreeg  iedere 
klant een gratis stevige ruime bood-
schappentas. Daarnaast vonden de 
hele week tal van demonstraties 
plaats. 

AVEVE in Nederweert is van maandag 
tot en met vrijdag open van 9 tot 18 
uur en zaterdags van 9 tot 17 uur.

Het Nederweerter AVEVE team: Jo Decoster Busi-
ness Unit Manager AVEVE Nederland, Joep Heldens, 
Marina Vanwersch, Wim Lipsch, Magda Werens en 
Frans Fiddelaers (vlnr). (foto: Guus Queisen)

Ben Poole UK
de nieuwste bluessensatie!

Donderdag 11 april WUPS PUB
AANVANG 20.30 UUR  -  ENTREE € 10

Noteer alvast in uw agenda:
Maandag 29 april Koninginnenacht met Tenement Kids NL, 

HaHa Tonka USA en DJ Rob Heijmans NL.

Vertel het rond, dit wordt een te gekke muziekavond!

Organisatie www.breezyconcerts.nl

MET JE KLEINKIND
NAAR BUITEN! 

Grootouder Kleinkinddag bij 
Buitencentrum De Pelen  

Goed nieuws voor opa’s en oma’s die 
het leuk vinden om met hun kleinkind 
naar buiten te gaan! Op zaterdag 13 
april kunnen ze zich weer uitleven tij-
dens de Grootouder Kleinkind Natuur-
middag bij Buitencentrum De Pelen.  
Deze actieve en creatieve natuurmid-
dag start om 13.00 uur in het Buiten-
centrum aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 7,50 per persoon, 
inclusief drinken, een versnapering en 
dierenpin. Na afloop worden er brood-
jes gebakken boven de vuurkorf. Op-
gave is gewenst op: 0495 – 641 497 of 
per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl 

Twee keer per jaar, in de lente en in de 
herfst houdt Staatsbosbeheer een Groot-
ouder Kleinkind Natuurmiddag bij Buiten-
centrum De Pelen. Grootouders en hun 
kleinkind(eren) kunnen dan weer een hele 
middag samen genieten van de natuur en 
van elkaar. Het programma is actief en 
creatief, maar vooral heel gezellig!

De deelnemers worden ontvangen in het 
Buitencentrum waar ze kennis maken 
met de Peelgidsen van Staatsbosbeheer. 
Daarna snel naar buiten voor een wande-
ling in Nationaal Park De Groote Peel. Met 
behulp van speciale ‘doekaarten’ worden 
er onderweg verschillende opdrachten 
gedaan om de natuur te ontdekken. Daar-
bij wordt er ook een kijkje genomen in de 
nestkastjes die op de route hangen. Deze 
vogelhuisjes hebben een glasplaat waar-
door je de vogels van dichtbij kunt obser-
veren. Een bijzondere ervaring! 

Halverwege de middag is er een pauze met 
iets lekkers en genoeg tijd om gezellig bij te 
kletsen. Na dit smakelijke intermezzo gaan 
de deelnemers weer aan de slag en volgt 
het creatieve deel van de activiteit. Met zelf 
verzamelde materialen uit de natuur wordt 
er iets moois geknutseld. Dit natuurkunst-
werk is natuurlijk ook een mooie herinne-
ring aan deze bijzondere middag! De activi-
teit wordt  afgesloten met broodjes bakken 
bij de vuurkorf. En dan naar huis met mooie 
verhalen en herinneringen. 

Buitencentrum De Pelen 
Het buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot 
Nationaal Park De Groote Peel. Hier starten 
alle activiteiten. Het buitencentrum is van 
maart t/m oktober elke dag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, 
een compleet activiteitenoverzicht en een 
routebeschrijving: www.buitencentra.nl of 
www.np-degrootepeel.nl 

VOSSENJACHT
Beste kinderen, ouders/verzorgers, Jong 
Nederland Ospel organiseert een grote 
vossenjacht voor alle jeugd van gemeen-
te Nederweert!!! 

Jong Nederland Ospel is een dynamische 
organisatie voor jeugd- en jongerenwerk. 
Bij Jong Nederland Ospel staan het spe-
lende kind en de actieve jongere centraal. 
Van kleuter tot jong volwassene. Spelen 
en beweging is belangrijk en daagt uit. In 
de wereld van het spel ontmoet de jonge-
re den ander en zichzelf. Bij Jong Neder-
land Ospel gaat het niet om de prestatie, 
maar om deelname. 

Plezier, actie, ontspanning, ontplooiing 
geborgenheid en sfeer; kortom: ontmoe-
ten en samen doen.
Op zondag 14 april a.s. zal deze vossen-
jacht plaatsvinden. Zorg dat je om 13:00 
uur aanwezig bent zodat we na een korte 
inleiding kunnen starten!! 
Er zullen verschillende vossen in het cen-
trum van Ospel rond rennen!!
Om ze te vangen hebben we natuurlijk 
jouw hulp en dat van al je vriendjes en 
vriendinnetjes, neefjes en nichtjes nodig, 
om deze weer veilig bij ons gebouw terug 
te brengen. 
Om ze terug te brengen zullen jullie alle 
vossen moeten zoeken en dan tikken. Je 
daagt ze dan uit om ze met een opdracht 
te verslaan. 
Lukt dit??? Dan heb je er een gevangen en 
kun je snel op naar de volgende!! Heb je ze 
allemaal verslagen dan staat er voor jullie 
iets lekkers bij ons gebouw klaar. De vos-
senjacht zal tot ongeveer 16:30 uur duren. 

Help ons om alle vossen te vangen zodat 
ze weer veilig terug komen!! Geef je dus 
snel op door je naam en telefoonnummer 
te mailen naar Jnospel@hotmail.com of 
een telefoontje naar: 06-11627170.
Opgeven in teams t/m 6 personen. Kinde-
ren t/m 8 jaar lopen mee onder begelei-
ding van een van de ouders.
Geen team??? Helemaal niet erg. We ma-
ken dan teams van alle eenlingen zodat 
het een super gave middag wordt!!!

Na afloop rond 16:30 uur kunnen jullie nog 
spelen met het springkussen en nog vele 
andere spellen. Voor jullie ouders/verzor-
gers, opa’s en oma’s speelt er de band 
F.A.R.T. in onze tent. 

MINIOREN JONG NEDERLAND 
BUDSCHOP VIEREN 

LENTEFEEST.

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

Wil je meedoen? dat kan.
Alle leden van de miniorengroep zullen 
een vriendje of vriendinnetje uitnodigen 
om samen met hen naar het lentefeest te 
komen. Heeft uw zoon of dochter (leeftijd 
4 t/m 7 jaar) geen uitnodiging ontvangen 
maar wil u hem/haar toch mee laten doen, 
dan kan dat. Dit lentefeest is namelijk met 
name bedoeld om kinderen kennis te la-
ten maken met Jong Nederland. 

Kinderen in de leeftijdsgroep van de mi-
nioren ( 4 t/m 7 jaar) zijn op vrijdag 5 april 
van 18.00 – 19.30 uur van harte welkom 
in de blokhut van Jong Nederland Bud-
schop (Ospelseweg 15 a). Wij horen dan 
wel graag van u dat uw zoon of dochter 
zal komen. Aanmelden kan telefonisch 
t/m donderdag 4 april. (( 0495-532535).

De miniorengroep van Jong Nederland 
Budschop komt iedere week op vrijdag-
avond van 18.00 – 19.30 uur bij elkaar 
op de blokhut. Daar worden dan allerlei 
activiteiten gedaan, zoals (sport)spelle-
tjes,  buiten spelen en de natuur ontdek-
ken, speurtochtjes en knutselen. Vaak 
gebeurd dit aan de hand van een verhaal 
dat door de handpoppen Mollie Mol, Dora 
Duif en Mia Muis samen met de figuren 
Teng de tuinman en Oscar de zwerver 
vertelt wordt.

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484


