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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

Op een frisse maartse dag rijd 
ik mee met Barbara Maaswin-
kel. Zij vertelt honderduit over 
haar werk als vrijwilligster bij de 
maaltijdvoorziening ‘Tafeltje Dek
Je’. Enthousiast als ze is, staat 
zij vierkant achter deze goed 
organiseerde organisatie. 

Barbara is één van de elf vrijwil-
ligers. Iedere dag rijden er drie
vrijwilligers uit de regio Nederweert 
naar Sint Jozef Wonen en Zorg  in 
Meijel. Daar worden de maaltij-
den van die dag opgehaald om
te bezorgen bij de ca. 40 cliënten 
in (het buitengebied van) Ospel, 
Budschop en Nederweert. 

Geoliede machine
In het zorgcentrum zie ik een 
geoliede machine aan het werk. 
Iedere vrijwilliger verschijnt op het 
afgesproken tijdstip. In de goed 
geoutilleerde en hygiënische instel-
lingskeuken worden dagelijks vele
maaltijden bereid. Een gedeelte 
hiervan is voor de bewoners van 
het Meijelse zorgcentrum.  Het
andere gedeelte is voor de mensen 
die zich hebben aangemeld voor 
Tafeltje Dek Je. Het eten is verpakt 
in praktische bakjes in warmhoud-
boxen. Op die manier blijft het eten 
ruime tijd warm en voldoet het aan 
de hygiënenormen.

De vrijwilligers hebben hun auto’s 
volgeladen met lege boxen, op-
gestapeld in ‘gemaksbakken’, 
gesponsord door EmTé. Om het 
werk te vergemakkelijken staat 
er een tafeltje op wieltjes klaar 
waarop ze de boxen kunnen plaat-
sen. Op een ander tafeltje zet een 

medewerker van het zorgcentrum 
de volle boxen klaar. Alle dozen zijn 
voorzien van een routenummer, 
de naam van de cliënt, eventuele 
bijzonderheden – pols gebroken, 
kan bakjes niet zelf openen - en 
een lijstje met daarop vermeld de 
maaltijd van die dag. De drie vrijwil-
ligers laden ‘hun’ route in, nemen 
de koelbox met toetjes mee en 
gaan op pad. 

Gezelligheid
Barbara rijdt die dag een route 
langs verzorgingshuizen. Een route 
langs enkele verzorgingshuizen 
in Nederweert. Dames en heren 
van een gezegende leeftijd zitten 
op haar te wachten. Soms zelfs 
al aan de gedekte tafel. Tussen 
11.30 en 13.00 uur krijgt iedereen 
op de route het door hen bestelde
eten. Een kopje voedzame soep, 

een afwisselende hoofdmaaltijd
en een toetje naar keuze. Degenen 
met een dieet krijgen een daarop 
afgestemde maaltijd. Als we samen 
met de maaltijdkar door Domus 
Bona Ventura rijden, zien we in 
de verte al een deur opengaan.
Barbara wordt verwacht. Iedere 
maaltijd wordt afgeleverd met een 
hartelijke begroeting, een grapje en 
een lach. Ongeacht de leeftijd of de
mate van hulpbehoevendheid krijgt
iedereen de maaltijd die hij of zij 
besteld heeft. 

Uitgerust voor de taak
Op een frisse lentedag in april rijd 
ik mee met Thieu Bruekers. Hij 
heeft de kofferbak van zijn auto 
efficiënt ingericht met een rek 
waarin hij de maaltijdboxen kan 
plaatsen. Vandaag een gevarieerde
route langs diverse woningen.
Een korte blik door de keuken of 
de woonkamer. Alles goed? Kort 
een babbeltje en dan weer verder. 
Gezelligheid kent tijd, anders wordt 
het eten koud. De lege box staat 
op het aanrecht. Zit alles er in? Ok, 
dan weer verder. “Tot morgen!” 
Daar waar de bewoners niet thuis 
zijn, wordt de maaltijd weer mee-
genomen. Omdat het in de route 
past, rijdt hij later nog even langs. 
Misschien is mevrouw of meneer 
nu wel thuis. 

Aanmelden
Er kunnen zich nog cliënten aan-
melden. Een maaltijd kost � 9,80 
per dag. In de voorbereiding wordt 
rekening gehouden met dieetwen-
sen.  Om dagelijks een voedzame 
warme maaltijd te kunnen ont-
vangen, hoeft u geen indicatie te 
hebben. Aanmelden bij Tafeltje Dek 
Je of opvragen van meer informatie 
kan via 077-4667878.

F. Bruekers

‘‘Tafeltje Dek Je’’ voor de warme maaltijd en het sociale contact

Maaltijdservice 
met succes voortgezet

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid

perfect tot uiting.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

GROTE MAGAZIJN- EN 
SHOWROOM OPRUIMING. 

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

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

(Op de foto: mw. Jansen-Crutzen)

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

VOOR VERHUUR 
VERTICUTEER-

MACHINE
Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33Bij ons bent u aan het juiste adres voor graszoden en 
producten om uw gazon fris en gezond te houden. 
Onze graszoden worden bij u aan huis geleverd!

www.tindemansgraszoden.nl
0636419667

Duurzaam & vertrouwd

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

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

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

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Gesloten
HEREN KAPSALON

POLLY 
0495-625663

zaterdag 27 april
t/m vrijdag 3 mei.
Voorjaarsvakantie

week 18

Paul Hermans
Esdoornstraat 16

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Stanley van Kempen:

“Ik verlaat de praktijk van tandarts
Spauwen altijd met een lach”.



Doe
de postcode-

check op onze
website.

Wanneer
wordt

uw woning
aangesloten?

Zo gaat het in zijn werk: in 4 stappen.
De aanleg van glasvezel gebeurt in 4 stappen. Eerst maken we een verbinding tussen de straat en uw
woning. Uw tuin of bestrating blijft hierbij intact. Vervolgens leggen wij het netwerk in de straat aan, hiervoor
is het nodig om de stoep open te graven.  Daarna wordt de verbinding uw woning binnengebracht en
wordt er een glasvezelmodem geïnstalleerd. Uw glasvezelaansluiting is dan technisch gereed voor gebruik.
Hebt u een glasvezelabonnement? Dan zal de serviceprovider van uw keuze de aansluiting activeren. 
Kijk op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert voor een uitgebreide toelichting op dit stappenplan.

HET IS ZOVER.
DE AANLEG
VAN GLASVEZEL.

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

Adres.
Brugstraat 31-33, 6031 EE in Nederweert

Contact.
(040) 799 90 85, nederweert@reggefi ber.nl
Meer informatie en de openingstijden vindt u 
op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

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

‘We zijn ondertussen druk bezig met de aanleg
van glasvezel in Nederweert. Op verschillende
plaatsen in de gemeente wordt gegraven. De
eerste informatieavond voor bewoners heeft
plaatsgevonden en werd druk bezocht. Ook is
afgelopen week de glasvezelkabel onder het
kanaal door geboord, waardoor de beide delen
van Nederweert nu met elkaar verbonden zijn
via glasvezel. Door middel van een grote boor is
er een buis op 14 meter diepte onder het kanaal
door geboord. De glasvezel is door deze buis
aangesloten op de wijkcentrale aan de andere
kant van het kanaal. Op deze manier kunnen
alle huishoudens binnen het aansluitgebied
aangesloten worden op het glasvezelnetwerk
van Regegfiber.’

Lees verder op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Bouwnieuws Glasvezel Nederweert

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

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

Hoe gaat
de aanleg in
zijn werk? Stap 3a Glasvezelmodem in uw woning,

nog geen signaal.

Stap 3b Glasvezelaansluiting bij hoogbouw,
appartementen en flats.

Stap 1 Glasvezelkabel naar uw woning.

Stap 4 U hebt een glasvezelabonnement?
Uw serviceprovider activeert de
glasvezelaansluiting.

Stap 2 Aanleg van glasvezel in de straat.
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

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

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

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

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

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

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

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

kpn doet ’t 
gewoon

De aanleg 
van glasvezel 

is gestart

Sorry voor de overlast.
Het is zover! De aanleg van glasvezel is in volle gang. Uiteraard proberen de mensen van Reggefiber 

de overlast tot een minimum te beperken. Heb je je nog niet ingeschreven, het kan nog steeds! Je 

wordt dan snel aangesloten want het glasvezelnetwerk ligt er al bijna. Schrijf je daarom alsnog in voor 

een Glasvezel Alles-in-één Pakket*. Dan ervaar ook jij nu al de mogelijkheden van de toekomst.      

kpn winkel Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0404
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Nederweert

CARAVANKEURING 2013
Caravankeuring Veilig Verkeer afde-
ling 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 HYPOTHEEKADVIES?

NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Femke Vaes.

Heb mijn ogen laten meten bij Eyecentre en 
toen eruit kwam dat ik een bril nodig had 
wilde ik wel een coole look.
Beoordeel zelf maar mijn nieuwe look. 
Zelf vind ik het helemaal super.
Eyecentre Bedankt.

SHOWROOM OPRUIMING :
bv Sphinx rimfree 300

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

wandkloset+softclose zitting NU € 445,-
  Wandklosetcomb.V&B architectura

compleet NU € 435,-
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Het court bevindt zich in een overdekte hal.  Er kan dus altijd droog 
worden gevoetbald. De hal is voorzien van aparte kleedkamers, 
douches en toilet voor dames en heren. De koffie/fris bar is te huur 
in combinatie met het court maar ook afzonderlijk te huur voor o.a. 
feestjes en vergaderingen. 

Hulsenweg 1, 6031 SP Nederweert - telefoon 06-15141341
www.indoorsoccer-nederweert.nl

Vriendenclubs, scholen, verenigingen en

bedrijven kunnen bij Indoor Soccer Nederweert 

een veld huren om lekker een potje te voetballen.

Uiteraard kunnen voetbalclubs in de wintermaanden

optimaal profiteren van de indoor trainingsfaciliteiten.

Indoor Soccer is dynamisch en goed voor je conditie!

Bel voor boekingen, reserveringen en 

informatie over tarieven: 06-15141341

Wij vertellen u graag meer over de 

mogelijkheden.
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OPEN

GROOT
ASSORTIMENT

PLANTEN 
Ook exclusieve planten

Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

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
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Over afval 
gesproken 
Voor een schone leefomgeving zijn we 
samen verantwoordelijk. De gemeente 
kan dit niet alleen; uw hulp is daarbij 
nodig.

Afvalcontainers
Zo kunnen inwoners het glas en kunst-
stof kwijt in de ondergrondse en boven-
grondse containers op diverse locaties. 
De bakken worden drie keer per week 
leeggemaakt. We zien regelmatig dat 
de bovengrondse containers helemaal 
vol zitten en dat het afval vervolgens 
naast de container wordt gezet, terwijl 
er nog voldoende ruimte in de onder-
grondse containers is. Brengt u het afval 
daarom naar een ondergrondse con-
tainer als de bovengrondse bak vol is. 
Hiermee voorkomen we zwerfafval rond 
de inzamelplaatsen en dat oogt toch 
een stuk prettiger!

Afvalbakken voor hondenpoep
Op de oproep om locaties voor afvalbak-
ken voor hondenpoep aan te dragen, 
reageerden ruim 35 hondenbezitters en 
andere inwoners. Ook de dorpsraden 

dachten mee. Bedankt hiervoor! Met 
de inbreng en onze eigen visie gaan we 
nu een definitief plan uitwerken. Het 
streven is om de afvalbakken in mei te 
plaatsen. Daarna moet blijken of het 
aantal voldoende is en of de gekozen 
plekken de meeste geschikte zijn. Zodra 
de locaties bekend zijn, publiceren we 
een compleet overzicht op onze website. 

Op dinsdag 9 april kwam een groot 
aantal ondernemers uit de gemeente 
Nederweert bij elkaar tijdens een bijeen-
komst op bedrijventerrein Pannenweg. 
Er werd ondermeer gesproken over de 
het verbeteren van de veiligheid op be-
drijventerreinen en de voor- en nadelen 
van parkmanagement. De avond was 
ook bedoeld om nader kennis te maken 
met elkaar en ervaringen uit te wisselen. 
Twee dagen later vond er een ontbijt-
sessie plaats in Nederweert-Eind waar 
ondernemers geïnformeerd werden over 
energiebesparende maatregelen.

Keurmerk 
In Nederweert werken ondernemers, po-
litie, brandweer en gemeente sinds 2005 
nauw samen om de veiligheid op bedrij-
venterreinen te verbeteren. Dat gebeurt 
aan de hand van een keurmerk. De pro-
jectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) gaf tijdens de informatieavond 
een korte toelichting op de certificering 
van de bedrijventerreinen in Nederweert. 
Ondernemers werden gewezen op de ge-
zamenlijke voordelen en de maatregelen 
die samen genomen kunnen worden. 

Schouw
Eén van die maatregelen is het houden 
van een winter- en zomerschouw op de 
bedrijventerreinen. Inspecteurs kijken 
dan kritisch naar de veiligheid op be-
drijfsniveau en in het openbare gebied. 
Er wordt gelet op aspecten als verlich-
ting, hang- en sluitwerk en opslag van 
materialen. Voor het openbaar gebied 
letten de controleurs vooral op beheer 
en onderhoud van groenvoorzienin-
gen, wegmarkeringen, verkeersborden, 
slechte wegkanten en verlichting.

Samenwerking
Volgens wethouder Wernink dienen 
ondernemers zich er bewust van te zijn 
dat ze zelf een rol hebben in het verbe-
teren van de veiligheid op hun bedrijf 
en de omgeving. “Dat kan de politie 
of de gemeente niet alleen.” Tijdens 
de bijeenkomst is ook de samenwer-
king tussen ondernemers onderling 
en de verschillende bedrijventerreinen 
verkend. Een parkmanagement biedt 
daarbij een aantal voordelen. 

Versterken
Vertegenwoordigers van bedrijventer-
rein Pannenweg I en II, Aan Veertien, 
Hulsenweg en Ketelaarsweg gaven aan 
dat ze een werkgroep gaan oprichten 
die actief meedenkt met de project-
groep KVO. Samen willen ze ervoor zor-
gen dat het keurmerk in de toekomst 
behouden blijft. “Een prima initiatief”, 
aldus de wethouder. Ze hoopt op 
meerdere vormen van samenwerking in 
de toekomst. “Bedrijven kunnen elkaar 
versterken door samen op te trekken. 
Ik denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk 
inkoop van bepaalde diensten of pro-
ducten.”

Netwerken
De avond was georganiseerd door 
MKB Weerterland en vond plaats bij 
ondernemer Yesterdays op bedrijven-
terrein Pannenweg. Er was een goede 
opkomst en voldoende gelegenheid om 
te netwerken. Ondernemer Paul van de 
Sande (De Kleine Winst) verzorgde de 
catering. Hij kreeg de complimenten 
voor de uitstekende zorg. Kijk voor 
foto’s van de bijeenkomst op neder-
weert.nl. 

Geld besparen
Een andere interessante ondernemers-
bijeenkomst vond plaats op donderdag 
11 april. In café/zaal Smolenaers kwa-
men 25 ondernemers, op initiatief van 
de gemeente, bij elkaar om onder het 
genot van een goed verzorgd ontbijt te 
praten over de mogelijkheden om fors te 
besparen op energiekosten door mee te 
doen aan het project Green Deal. Wet-
houder Wernink opende de bijeenkomst. 
Daarna informeerden twee gastsprekers 
de aanwezigen over energiebesparende 
verlichting en zonnepanelen. Ook werd 
uitgelegd hoe fiscale en financiële 
aftrekposten de aanschaf of uitvoer van 
energiebesparende maatregelen erg 
interessant kunnen maken. 

Green deal
Het project Green Deal is een deal tussen 
bedrijven en MKB Nederland. Door het te-
kenen van de deal kunnen ondernemers re-
kenen op ondersteuning door MKB Neder-
land (en haar partners) bij het in beeld 
brengen van de mogelijkheden en het 
uitvoeren van energiebesparende maat-
regelen (verlichting en zonnepanelen). De 
eerste stap is het gratis laten uitvoeren van 
een quick scan naar de besparingsmoge-
lijkheden in het bedrijf. Daarna kunnen 
ondernemers kiezen voor een uitgebreider 
onderzoek dat € 500,- kost.

Bij de ontbijtsessie hebben vijf onderne-
mers al aangegeven interesse te hebben 
in een quickscan. Het project wordt op 
31 december 2013 afgerond. Wilt u zich 
hier ook voor aanmelden? Stuur dan een 
mail naar omschakelpunt@prvlimburg. nl. 
Meer informatie vindt u op mkb.nl/
greendeal en nederweert.nl.

Tijdens de informatieavond over veiligheid op bedrijventerreinen gingen ondernemers ook met elkaar in gesprek. (Foto: gemeente Nederweert)

Ondernemers ontmoeten elkaar
Kennismaken en samen praten over veiligheid en energiebesparing

Samen sterk tegen inbrekerswerk
Hulp van hondenbezitters gevraagd!
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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

Geniet in het buitengebied!
Nederweert heeft een mooi buitenge-
bied waar het goed vertoeven is. Ook 
de eikenbomen sieren ons prachtige 
landschap. Alleen aan het begin van de 
lente is het even anders. Dan kunnen de 
bewoners van de eiken voor veel overlast 
zorgen. En dat willen we uiteraard zoveel 
mogelijk voorkomen. En dus bestrijden 
we de eikenprocessierups al jaren preven-
tief met een biologisch bestrijdingsmiddel. 

Doordat de rupsen van het blad eten, 
krijgen ze het middel binnen en sterven ze 
voordat ze brandharen krijgen. Naast de 
preventieve methode is het ook moge-

lijk om de eikenprocessierupsen weg te 
zuigen of weg te branden. Dit noemen 
we nabehandelen. Voordeel van deze 
methode is dat hier geen andere rup-
sen door gedood worden. Nadeel is dat 
het wegzuigen of -branden duurder is 
en dat we rupsen gaan behandelen die 
inmiddels brandharen hebben en dus al 
overlast kunnen veroorzaken.

Preventief 
In voorgaande jaren hebben we de eiken-
bomen langs alle verharde en een groot 
gedeelte van de onverharde wegen en 
fietspaden preventief bespoten. Hierdoor 
is de afgelopen jaren de overlast door de 
eikenprocessierups aanzienlijk afgeno-
men. Door op minder locaties te spuiten, 
lopen we kans meer overlast te krijgen en 
zal er meer nabehandeling plaats moeten 
vinden. 

Bescherming vlinders
Om beschermde vlindersoorten te 
ontzien, hebben we sinds 2012 de 
bestrijding van de eikenprocessierups 
wel aangepast. Op locaties waar deze 
beschermde soorten voorkomen, gaan 
wij daarom alleen nog nabehandelen. 
Doordat we naar verwachting niet meer 
dan circa 6% van ons areaal eikenbo-
men gaan nabehandelen, zal de daad-
werkelijke extra overlast waarschijnlijk 
minimaal zijn.

Om plekken waar bedreigde soorten 
voorkomen nog te mogen bespuiten, 
zullen we een gegronde afweging 
moeten maken tussen de te verwach-
ten overlast en de mogelijke schade 
die toegebracht wordt aan deze 
soorten.

Particuliere bestrijding
De gemeente is verantwoordelijk voor 
de bestrijding van de eikenprocessie-
rups in de openbare ruimte. Maar ook 
particulieren kunnen profiteren van 
de kennis en kunde van de bestrijders 
die we inhuren. Wilt u bomen rond uw 
huis of bedrijf preventief laten spuiten, 
dan kunt u zich hiervoor t/m 22 april 
aanmelden bij de gemeente. De prijs 
voor het bestrijden van de processie-
rups bij de particulier is € 7,- per boom. 

Op de website...
Gemeentebestuur feliciteert 
100-jarige mevrouw To Knapen-
Brentjens uit Nederweert op 
maandag 15 april
Noteer alvast in uw agenda Neder-
weert Vitaal op zondag 6 oktober: 
de gezondheid- en beweegmarkt 
voor 55-plussers!
Gedeputeerde Lebens legt eerste 
steen Lifetime wonen in Hoeben-
akker op woensdag 17 april
 

www.nederweert.nl

Bij meer dan tien bomen spuiten op één 
adres is de prijs € 5,50 per boom.

Website
Via onze site houden we u op de hoog-
te van de actuele ontwikkelingen over 
de eikenprocessierups. Hier vindt u ook 
algemene informatie met betrekking tot 
gezondheidsklachten, preventie en een 
tekening met daarop de locaties waar 
nog preventieve bestrijding plaatsvindt 
en de plaatsen waar we alleen nog gaan 
nabehandelen.

Ook de kinderen van Nederweert 
zetten op vrijdag 26 april hun beste 
beentje voor. Op de fiets wel te ver-
staan. Hun doel is om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor de actie van 
Alpe d’HuZes. De groepen 7 en 8 van de 
basisscholen en de eerstejaars scholie-
ren van het Citaverde College maken 
dan een fiets tocht door onze gemeente. 
Dat doen ze onder het motto Opgeven 
is Geen Optie! Op zaterdag 27 april kan 
iedereen de route fietsen.

Molentocht
De naar schatting 400 kinderen fietsen 
een tocht van circa 15 km. De route leidt 
hen langs de drie gemeentelijke molens 
en de waterkrachtcentrale. De molen-
tocht is mede mogelijk gemaakt dankzij 
de inzet van de vrijwillige molenaars. Zij 
zorgen dat de molens geopend zijn en dat 
de kinderen er een kijkje kunnen nemen. 
Voor de tocht hebben de leerlingen in hun 
eigen omgeving sponsorgeld opgehaald 
voor de actie Alpe d’HuZes Nederweert. 
Een aantal ondernemers zorgt ervoor dat 
de kinderen tijdens de tocht worden voor-
zien van een versnapering. 

Startschot
Het startschot van de fietstocht vindt 
vrijdag 26 april om 12.00 uur plaats bij 
basisschool De Schrank in Ospel. Ver-
volgens gaat de route langs de molens 
De Korenbloem in Ospel, St. Joseph aan 
Kreijel, De Windlust aan Roeven en de 
waterkrachtcentrale aan Roeven. 

Voor iedereen 
Een dag later, op zaterdag 27 april van 
13.00 tot 17.00 uur, kan iedereen de rou-
te op eigen gelegenheid fietsen. De vrij-
willige molenaars zorgen dan opnieuw 
dat de molens geopend zijn. Beide dagen 
zijn bij elke molen renners aanwezig die 
deelnemen aan Alpe d’HuZes. U kunt dan 
vragen aan ze stellen over de actie. Er 
kan bij elke molen gestart worden. Ook is 
het schenken van een bijdrage mogelijk 
voor de strijd tegen kanker. Want dat is 
waar we het met z’n allen voor doen!

Fietsers krijgen bij de molens gratis een 
routebeschrijving met kaartje. De kaart is 
ook te downloaden van de website 
alpedhuzesnederweert.nl of nederweert.nl. 

 

Kinderen fietsen voor Alpe d’HuZes

Geen Action
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten  om geen tijdelijke vergunning 
af te geven voor detailhandel in het 
pand Wijen aan de Burgemeester Hobus-
straat. Er was sprake dat winkelketen 
Action zich in het pand wilde vestigen. 
Iedereen kon een mening geven over 
het verzoek om daar tijdelijk aan mee 
te werken. Deze zienswijzen zijn beoor-
deeld. Daarnaast is de vergunningaan-
vraag goed bestudeerd. Omdat de tijde-
lijkheid van de vergunning momenteel 
onvoldoende kan worden onderbouwd, 
is door B&W besloten geen medewerking 
te verlenen. Begin mei wordt de stand 
van zaken rond het Masterplan aan de 
raad toegelicht. Dan zal ook het besluit 
nog ter sprake komen. 



Over afval 
gesproken 
Voor een schone leefomgeving zijn we 
samen verantwoordelijk. De gemeente 
kan dit niet alleen; uw hulp is daarbij 
nodig.

Afvalcontainers
Zo kunnen inwoners het glas en kunst-
stof kwijt in de ondergrondse en boven-
grondse containers op diverse locaties. 
De bakken worden drie keer per week 
leeggemaakt. We zien regelmatig dat 
de bovengrondse containers helemaal 
vol zitten en dat het afval vervolgens 
naast de container wordt gezet, terwijl 
er nog voldoende ruimte in de onder-
grondse containers is. Brengt u het afval 
daarom naar een ondergrondse con-
tainer als de bovengrondse bak vol is. 
Hiermee voorkomen we zwerfafval rond 
de inzamelplaatsen en dat oogt toch 
een stuk prettiger!

Afvalbakken voor hondenpoep
Op de oproep om locaties voor afvalbak-
ken voor hondenpoep aan te dragen, 
reageerden ruim 35 hondenbezitters en 
andere inwoners. Ook de dorpsraden 

dachten mee. Bedankt hiervoor! Met 
de inbreng en onze eigen visie gaan we 
nu een definitief plan uitwerken. Het 
streven is om de afvalbakken in mei te 
plaatsen. Daarna moet blijken of het 
aantal voldoende is en of de gekozen 
plekken de meeste geschikte zijn. Zodra 
de locaties bekend zijn, publiceren we 
een compleet overzicht op onze website. 

Op dinsdag 9 april kwam een groot 
aantal ondernemers uit de gemeente 
Nederweert bij elkaar tijdens een bijeen-
komst op bedrijventerrein Pannenweg. 
Er werd ondermeer gesproken over de 
het verbeteren van de veiligheid op be-
drijventerreinen en de voor- en nadelen 
van parkmanagement. De avond was 
ook bedoeld om nader kennis te maken 
met elkaar en ervaringen uit te wisselen. 
Twee dagen later vond er een ontbijt-
sessie plaats in Nederweert-Eind waar 
ondernemers geïnformeerd werden over 
energiebesparende maatregelen.

Keurmerk 
In Nederweert werken ondernemers, po-
litie, brandweer en gemeente sinds 2005 
nauw samen om de veiligheid op bedrij-
venterreinen te verbeteren. Dat gebeurt 
aan de hand van een keurmerk. De pro-
jectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) gaf tijdens de informatieavond 
een korte toelichting op de certificering 
van de bedrijventerreinen in Nederweert. 
Ondernemers werden gewezen op de ge-
zamenlijke voordelen en de maatregelen 
die samen genomen kunnen worden. 

Schouw
Eén van die maatregelen is het houden 
van een winter- en zomerschouw op de 
bedrijventerreinen. Inspecteurs kijken 
dan kritisch naar de veiligheid op be-
drijfsniveau en in het openbare gebied. 
Er wordt gelet op aspecten als verlich-
ting, hang- en sluitwerk en opslag van 
materialen. Voor het openbaar gebied 
letten de controleurs vooral op beheer 
en onderhoud van groenvoorzienin-
gen, wegmarkeringen, verkeersborden, 
slechte wegkanten en verlichting.

Samenwerking
Volgens wethouder Wernink dienen 
ondernemers zich er bewust van te zijn 
dat ze zelf een rol hebben in het verbe-
teren van de veiligheid op hun bedrijf 
en de omgeving. “Dat kan de politie 
of de gemeente niet alleen.” Tijdens 
de bijeenkomst is ook de samenwer-
king tussen ondernemers onderling 
en de verschillende bedrijventerreinen 
verkend. Een parkmanagement biedt 
daarbij een aantal voordelen. 

Versterken
Vertegenwoordigers van bedrijventer-
rein Pannenweg I en II, Aan Veertien, 
Hulsenweg en Ketelaarsweg gaven aan 
dat ze een werkgroep gaan oprichten 
die actief meedenkt met de project-
groep KVO. Samen willen ze ervoor zor-
gen dat het keurmerk in de toekomst 
behouden blijft. “Een prima initiatief”, 
aldus de wethouder. Ze hoopt op 
meerdere vormen van samenwerking in 
de toekomst. “Bedrijven kunnen elkaar 
versterken door samen op te trekken. 
Ik denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk 
inkoop van bepaalde diensten of pro-
ducten.”

Netwerken
De avond was georganiseerd door 
MKB Weerterland en vond plaats bij 
ondernemer Yesterdays op bedrijven-
terrein Pannenweg. Er was een goede 
opkomst en voldoende gelegenheid om 
te netwerken. Ondernemer Paul van de 
Sande (De Kleine Winst) verzorgde de 
catering. Hij kreeg de complimenten 
voor de uitstekende zorg. Kijk voor 
foto’s van de bijeenkomst op neder-
weert.nl. 

Geld besparen
Een andere interessante ondernemers-
bijeenkomst vond plaats op donderdag 
11 april. In café/zaal Smolenaers kwa-
men 25 ondernemers, op initiatief van 
de gemeente, bij elkaar om onder het 
genot van een goed verzorgd ontbijt te 
praten over de mogelijkheden om fors te 
besparen op energiekosten door mee te 
doen aan het project Green Deal. Wet-
houder Wernink opende de bijeenkomst. 
Daarna informeerden twee gastsprekers 
de aanwezigen over energiebesparende 
verlichting en zonnepanelen. Ook werd 
uitgelegd hoe fiscale en financiële 
aftrekposten de aanschaf of uitvoer van 
energiebesparende maatregelen erg 
interessant kunnen maken. 

Green deal
Het project Green Deal is een deal tussen 
bedrijven en MKB Nederland. Door het te-
kenen van de deal kunnen ondernemers re-
kenen op ondersteuning door MKB Neder-
land (en haar partners) bij het in beeld 
brengen van de mogelijkheden en het 
uitvoeren van energiebesparende maat-
regelen (verlichting en zonnepanelen). De 
eerste stap is het gratis laten uitvoeren van 
een quick scan naar de besparingsmoge-
lijkheden in het bedrijf. Daarna kunnen 
ondernemers kiezen voor een uitgebreider 
onderzoek dat € 500,- kost.

Bij de ontbijtsessie hebben vijf onderne-
mers al aangegeven interesse te hebben 
in een quickscan. Het project wordt op 
31 december 2013 afgerond. Wilt u zich 
hier ook voor aanmelden? Stuur dan een 
mail naar omschakelpunt@prvlimburg. nl. 
Meer informatie vindt u op mkb.nl/
greendeal en nederweert.nl.

Tijdens de informatieavond over veiligheid op bedrijventerreinen gingen ondernemers ook met elkaar in gesprek. (Foto: gemeente Nederweert)
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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

Geniet in het buitengebied!
Nederweert heeft een mooi buitenge-
bied waar het goed vertoeven is. Ook 
de eikenbomen sieren ons prachtige 
landschap. Alleen aan het begin van de 
lente is het even anders. Dan kunnen de 
bewoners van de eiken voor veel overlast 
zorgen. En dat willen we uiteraard zoveel 
mogelijk voorkomen. En dus bestrijden 
we de eikenprocessierups al jaren preven-
tief met een biologisch bestrijdingsmiddel. 

Doordat de rupsen van het blad eten, 
krijgen ze het middel binnen en sterven ze 
voordat ze brandharen krijgen. Naast de 
preventieve methode is het ook moge-

lijk om de eikenprocessierupsen weg te 
zuigen of weg te branden. Dit noemen 
we nabehandelen. Voordeel van deze 
methode is dat hier geen andere rup-
sen door gedood worden. Nadeel is dat 
het wegzuigen of -branden duurder is 
en dat we rupsen gaan behandelen die 
inmiddels brandharen hebben en dus al 
overlast kunnen veroorzaken.

Preventief 
In voorgaande jaren hebben we de eiken-
bomen langs alle verharde en een groot 
gedeelte van de onverharde wegen en 
fietspaden preventief bespoten. Hierdoor 
is de afgelopen jaren de overlast door de 
eikenprocessierups aanzienlijk afgeno-
men. Door op minder locaties te spuiten, 
lopen we kans meer overlast te krijgen en 
zal er meer nabehandeling plaats moeten 
vinden. 

Bescherming vlinders
Om beschermde vlindersoorten te 
ontzien, hebben we sinds 2012 de 
bestrijding van de eikenprocessierups 
wel aangepast. Op locaties waar deze 
beschermde soorten voorkomen, gaan 
wij daarom alleen nog nabehandelen. 
Doordat we naar verwachting niet meer 
dan circa 6% van ons areaal eikenbo-
men gaan nabehandelen, zal de daad-
werkelijke extra overlast waarschijnlijk 
minimaal zijn.

Om plekken waar bedreigde soorten 
voorkomen nog te mogen bespuiten, 
zullen we een gegronde afweging 
moeten maken tussen de te verwach-
ten overlast en de mogelijke schade 
die toegebracht wordt aan deze 
soorten.

Particuliere bestrijding
De gemeente is verantwoordelijk voor 
de bestrijding van de eikenprocessie-
rups in de openbare ruimte. Maar ook 
particulieren kunnen profiteren van 
de kennis en kunde van de bestrijders 
die we inhuren. Wilt u bomen rond uw 
huis of bedrijf preventief laten spuiten, 
dan kunt u zich hiervoor t/m 22 april 
aanmelden bij de gemeente. De prijs 
voor het bestrijden van de processie-
rups bij de particulier is € 7,- per boom. 

Op de website...
Gemeentebestuur feliciteert 
100-jarige mevrouw To Knapen-
Brentjens uit Nederweert op 
maandag 15 april
Noteer alvast in uw agenda Neder-
weert Vitaal op zondag 6 oktober: 
de gezondheid- en beweegmarkt 
voor 55-plussers!
Gedeputeerde Lebens legt eerste 
steen Lifetime wonen in Hoeben-
akker op woensdag 17 april
 

www.nederweert.nl

Bij meer dan tien bomen spuiten op één 
adres is de prijs € 5,50 per boom.

Website
Via onze site houden we u op de hoog-
te van de actuele ontwikkelingen over 
de eikenprocessierups. Hier vindt u ook 
algemene informatie met betrekking tot 
gezondheidsklachten, preventie en een 
tekening met daarop de locaties waar 
nog preventieve bestrijding plaatsvindt 
en de plaatsen waar we alleen nog gaan 
nabehandelen.

Ook de kinderen van Nederweert 
zetten op vrijdag 26 april hun beste 
beentje voor. Op de fiets wel te ver-
staan. Hun doel is om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor de actie van 
Alpe d’HuZes. De groepen 7 en 8 van de 
basisscholen en de eerstejaars scholie-
ren van het Citaverde College maken 
dan een fiets tocht door onze gemeente. 
Dat doen ze onder het motto Opgeven 
is Geen Optie! Op zaterdag 27 april kan 
iedereen de route fietsen.

Molentocht
De naar schatting 400 kinderen fietsen 
een tocht van circa 15 km. De route leidt 
hen langs de drie gemeentelijke molens 
en de waterkrachtcentrale. De molen-
tocht is mede mogelijk gemaakt dankzij 
de inzet van de vrijwillige molenaars. Zij 
zorgen dat de molens geopend zijn en dat 
de kinderen er een kijkje kunnen nemen. 
Voor de tocht hebben de leerlingen in hun 
eigen omgeving sponsorgeld opgehaald 
voor de actie Alpe d’HuZes Nederweert. 
Een aantal ondernemers zorgt ervoor dat 
de kinderen tijdens de tocht worden voor-
zien van een versnapering. 

Startschot
Het startschot van de fietstocht vindt 
vrijdag 26 april om 12.00 uur plaats bij 
basisschool De Schrank in Ospel. Ver-
volgens gaat de route langs de molens 
De Korenbloem in Ospel, St. Joseph aan 
Kreijel, De Windlust aan Roeven en de 
waterkrachtcentrale aan Roeven. 

Voor iedereen 
Een dag later, op zaterdag 27 april van 
13.00 tot 17.00 uur, kan iedereen de rou-
te op eigen gelegenheid fietsen. De vrij-
willige molenaars zorgen dan opnieuw 
dat de molens geopend zijn. Beide dagen 
zijn bij elke molen renners aanwezig die 
deelnemen aan Alpe d’HuZes. U kunt dan 
vragen aan ze stellen over de actie. Er 
kan bij elke molen gestart worden. Ook is 
het schenken van een bijdrage mogelijk 
voor de strijd tegen kanker. Want dat is 
waar we het met z’n allen voor doen!

Fietsers krijgen bij de molens gratis een 
routebeschrijving met kaartje. De kaart is 
ook te downloaden van de website 
alpedhuzesnederweert.nl of nederweert.nl. 

 

Kinderen fietsen voor Alpe d’HuZes

Geen Action
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten  om geen tijdelijke vergunning 
af te geven voor detailhandel in het 
pand Wijen aan de Burgemeester Hobus-
straat. Er was sprake dat winkelketen 
Action zich in het pand wilde vestigen. 
Iedereen kon een mening geven over 
het verzoek om daar tijdelijk aan mee 
te werken. Deze zienswijzen zijn beoor-
deeld. Daarnaast is de vergunningaan-
vraag goed bestudeerd. Omdat de tijde-
lijkheid van de vergunning momenteel 
onvoldoende kan worden onderbouwd, 
is door B&W besloten geen medewerking 
te verlenen. Begin mei wordt de stand 
van zaken rond het Masterplan aan de 
raad toegelicht. Dan zal ook het besluit 
nog ter sprake komen. 
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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 18 tot en met 27 april 2013

DONDERDAG 18 APRIL
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 19 APRIL
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis.

ZATERDAG 20 APRIL
Vooravond van de vierde zondag van 
Pasen
18.00 uur H. Mis/voorstellingsmis eerste-
communicanten (zang dameskoor Can-
tantes) – jaardienst ouders Kirkels-Konings 
en dochter Nelly, jaardienst Tinus Frenken, 
jaardienst ouders Stultjens-van Tongerlo, 
jaardienst Jos Scheijven (tevens voor 
verjaardag), jaardienst ouders Hoeben-
Jacobs, Lei Geurts (vanwege verjaardag).

ZONDAG 21 APRIL
Vierde zondag van Pasen
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. H. Dielissen) – jaardienst over-
leden ouders Harrie Verheijen en Anna
Verheijen-Vestjens.

MAANDAG 22 APRIL
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

DINSDAG 23 APRIL
Gedachtenis van St.-Joris, martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 24 APRIL
Gedachtenis van H.-Fidelis van Sigma-
ringen, priester en martelaar
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 25 APRIL
Feest van H.-Marcus, evangelist
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 26 APRIL
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 27 APRIL
Gedachtenis van H.-Petrus Canisius,
priester en kerkleraar – vooravond van de 
vijfde zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis – (zang dameskoor Can-
tantes, lector mevr. L. Roost) – jaardienst 
Giel Pleunis en Nel Hoeben, jaardienst 
ouders Van de Mortel-Gerards en overle-
den familieleden, jaardienst ouders Hoe-
ben-Jacobs,Sjef Feijen vanwege verjaar-
dag, Jan Moonen vanwege verjaardag en 
voor familie Kluskens-van Nieuwenhoven 
en voor familie Moonen-Kursten.

Met bisdom op reis door Heilig Land
Altijd al eens naar Israel gewild?
Het bisdom Roermond biedt in het kader 
van het jaar van het geloof in samenwer-
king met de Organisatie Limburgse Bede-
vaarten van 8 tot en met 20 oktober een 
13-daagse reis door Israël aan. Tijdens de
bedevaart  treden de deelnemers letter-
lijk en figuurlijk in de voetsporen van Je-
zus, Zijn leerlingen en de grote profeten. 
De bedevaart wordt mede begeleid door 
hulpbisschop Everard de Jong.
Tijdens de reis worden de bekende Bij-
belse plaatsen bezocht. Daarnaast is er 
voldoende gelegenheid te genieten van 
kleurrijke bazaars en uit te rusten op 
terrasjes. De reis gaat per vliegtuig. In 
het Heilig Land is een touringcar ter be-
schikking. De prijs is 2100 euro (toeslag 
eenpersoonskamer 475 euro). Meer in-
formatie en opgave: 043-32157 of www. 
bedevaarten.com.

Overleden
Op 11 april was de uitvaart voor Wiel Lin-
ders. Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar 
en woonde in zorgcentrum de Wei-jer.
Moge hij ruste in vrede.

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

nr.1355.09.246
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 21 april
10.00 uur – H. Mis – voor overleden ou-
ders Eckers-Schroeten, zonen Wub en 
Sjef, dochter Truke en schoondochter 
Gertruda Eckers-Wagemans.

LITURGISCHE VIERING IN
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
VRIJDAG 19 APRIL 18.30 uur, jaardienst 
voor Dhr. Hein Knapen, voor Mw. To 
Knapen uit dankbaarheid vw. haar 100e 
verjaardag. Muziek: Herenkoor.

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 19 – 27 april.

VRIJDAG 19 APRIL, 19.00 (Friends with 
voices) toediening van het Sacrament van 
het H. Vormsel. 

ZATERDAG 20 APRIL, presentatie 1e 
communicanten, 19.00 (Kinderkoor De
Rikrakkers) jrd Herman van Roij, jrd Piet 
Reijnders, jrd Johannes Schroën en Ca-
tharina Rietjens, ghm Marinus Evers en 
Netje Evers-Cuijpers, ghm Tilly Jacobs-
Vaes, ghm Johannes Godedridus Kiggen, 
Helena Hermans en zoon Jan, ghm leven-
de en overleden leden familie Swaans-
Leenders, zwd Michiel van Nieuwenho-
ven, uit dankbaarheid. 

ZONDAG 21 APRIL, 4e zondag van 
Pasen, Roepingenzondag (zondag van de
Goede Herder), 10.00 (Samenzang) voor 
roepingen tot het priesterschap en het re-
ligieuze leven.

DINSDAG 23 APRIL, St. Joris, martelaar, 
19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 25 APRIL, Feest van de 
H. Marcus, evangelist, 19.00 voor eigen 
intenties.

ZATERDAG 27 APRIL, H. Petrus Canisius, 
priester en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) 
Wiel en Pieter Piepers en schoonzoon Al-
bert, jrd Corrie Kuijpers-Moonen, ghm 
Jeng Pellemans, Helena Christina Been-
ders en Dora Frencken. 

ACOLIETEN: za. 20 april 19.00 : Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 21 april 
10.00 : Richard Köster, Koen Coumans; 
za. 27 april 19.00 : Richard Wilmsen, Tho-
mas Wilmsen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Julie Verheijen, Eikenstraat 
29a, in onze geloofsgemeenschap opge-
nomen. We wensen dopeling en ouders 
van harte proficiat en een goede toekomst.

HUWELIJKEN: Mike Sangen en Peggy 
Nouwen zijn voornemens een christelijke 
huwelijk aan te gaan. We wensen hen een 
goede voorbereiding en fijne toekomst 
samen.

H. VORMSEL: Op vrijdag 19 april ontvan-
gen leerlingen van groep 8 het H. Vormsel. 
De toediening gebeurt door de bisschop-
pelijke vicaris H.R.M. Maessen tijdens de 
eucharistieviering om 19.00 uur. 

Deze toediening is een bijzonder gemeen-
schapsgebeuren. Een groep jonge men-
sen, op weg naar volwassenheid, wordt als
het ware nog meer ingelijfd en opgenomen 
in onze geloofsgemeenschap. Hen wordt 
aangezegd dat de H. Geest hen op een bij-
zondere wijze zal helpen om in de gemeen-
schap van de Kerk hun plaats in te nemen. 
Deze jongens en meisjes hebben daarbij de 
steun en hulpnodig van de volwassen gelo-
vigen. Zonder hen en heel bijzonder zonder 
hum ouders, is het moeilijk om in de Kerk 
en maatschappij de goede weg te vinden. 
Kom samen om dit sacrament te vieren.
Jongerenkoor Friends with voices zal de 
viering opluisteren.

Pastoor A. Koumans

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

20 t/m 27 april 2013

ZATERDAG 20 APRIL: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor ouders Linders-
van de Moosdijk, jaardienst voor Harry 
Bos, voor Dré Stienen voor zijn verjaardag.

ZATERDAG 27 APRIL: 19.15 uur H.Mis, 
koor De Sleutels, voorbereiding 1e com-
municantjes, voor Dré Zegveld voor zijn 
verjaardag, jaardienst voor Frank Stienen
en tevens voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 20 april, zaterdag 27 
april voorbereiding 1e H. Communie.

MISDIENAARS: zaterdag 20 april Jarno 
Bongers en Valerie Beerens, zaterdag 27 
april Lois Beerens en Esther Boonen.

OVERLEDEN: op 9 april is overleden 
Loeke Wijen nog geen jaar oud. Wij wen-
sen ouders, broertje, zusje en alle familie-
leden heel veel sterkte en steun toe.

Bijeenkomst voor vrijwilligers en geïn-
teresseerde
Op woensdagavond 24 april is de jaarlijkse 
bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de pa-
rochie en alle overige geïnteresseerde paro-
chianen. U bent van harte welkom om 20.00 
uur in gemeenschapshuis Reigershorst.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  20 apr. 2013 – 27 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

Zondagmorgen 21 april 9.30 uur:
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins, Als hgm. voor onze parochie-
gemeenschap, Als maandd. voor overle-
den ouders Schreurs-Verstappen, Nico-
laas, Elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs 
(Cantate)

Mededeling:
De vastenaktie heeft € 523,92 opge-
bracht. Namens het kerkbestuur onze 
hartelijke dank.

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 opgeven 
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 
telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie 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  21 april  2013. H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

KERKDIENSTEN

L.K.V. OSPEL
Dinsdag 23 april gaan we naar het mu-
seum “terug in de tijd” in Horn. Met een 
terugblik op vervlogen jaren waar de jaren 
50 en 60 centraal staan. Voor degene die 
zich hiervoor hebben opgegeven, we ver-
trekken om 13.15 uur vanaf het Aerthijs-
plein.

Vriendelijke  groet,
Het bestuur

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.

Vierduizend euro te kort in 2012
RUIM HONDERD

VRIJWILLIGERS IN
SINT-LAMBERTUSPAROCHIE

Ruim honderd vrijwilligers ondersteunen 
het kerkbestuur van de Sint-Lambertus-
parochie Zij zetten zich belangeloos in 
voor de vele werken zoals gebouwen, 
kerkhof, (bloem)versieringen en pastorale 
zaken.

”Dit is het kenmerk van een echte chris-
ten”, zo schrijft pastoor R. Schuffelers in 
het pas verschenen jaarverslag van de 
parochie. ”Want we zien het als opbouw 
van de kerkgemeenschap, een gemeen-
schap die we zelf gestalte geven door 
samen te bidden en te vieren, maar ook 
door samen te werken aan al die taken die 
nu eenmaal nodig zijn om onze parochie 
in stand te houden.”

Positieve geluiden over de vrijwilligers. 
Parochianen kenden ook vreugdevolle 
momenten. In de Lambertusparochie 
werden afgelopen jaar 22 kinderen ge-
doopt. In de meimaand deden 63 kinde-
ren hun Eerste Communie. In de laatste 
maand van december werd aan 50 jon-
gens en meisjes het vormsel toegediend. 
Het komt veel minder dan vroeger voor, 
maar toch trouwden er vorig jaar vier kop-
pels in de kerk.

Afscheid
De parochie moest vorig jaar afscheid ne-
men van 38 parochianen. Van hen zijn er 
25 begraven, van wie 18 op het parochie-
kerkhof en 7 elders. Voor een crematie 
kozen vorig jaar 13 parochianen, van wie 
twee in een urnengraf op het parochie-
kerkhof werden bijgezet. 

Er zijn op het kerkhof achter de kerk 401 
open grafplaatsen en ruim 100 urnengra-
ven.

Nadelig saldo
Financieel gaat het de Lambertusparo-
chie niet zo voor de wind. Het nadelig sal-
do over 2012 was ruim vierduizend euro 
of om precies te zijn 4.373,68 euro. Dat 
is al veel gunstiger dan in 2011 toen het 
nadelig saldo iets meer dan 13 mille was. 

Het onderhoud van de kerk, Parochie-
centrum en pastorie vergde 29,5 mille, 
de energiekosten waren ruim 16 mille De 
totale kosten van kerk, Parochiecentrum 
en pastorie waren vorig jaar ruim 55 mille.

De ontvangsten van de kerkbijdrage ble-
ven nagenoeg gelijk: 60.002,56 euro in 
2012 en 60.555,04 euro in 2011. De col-
lectes tijdens kerkelijke diensten brachten 
ruim 23 mille op, ongeveer 1200 euro min-
der dan in 2011.

Een uitgebreid jaarverslag ligt voor geïn-
teresseerden achter in de kerk.

Diamanten priesterjubileum
Beloken Pasen op zondag 7 april 
j.l. heeft Pater Rein Pollmann zijn 
Diamanten priesterjubileum mogen 
vieren in de Kapel van O.L.V van 
Lourdes in Schoor! Om 10 uur heeft 
hij zelf de feestmis opgedragen uit 
dankbaarheid.

Het koor o.l.v. organist-dirigent 
Hans Sieben zongen passende
liederen. Koster Bêr Truijen deed 
namens de gemeenschap een 
toespraak en ‘n passend cadeau 
aanbieden in de vorm van ‘n statige 
kaars. Als dank voor de ruim 24 jaar 
dat Pastor Pollmann elke zondag de 
H.Mis opdraagt. Na afloop volgde 
er een receptie waar de Pater veel 
hartverwarmende felicitaties in ont-
vangst mocht nemen.

Pater Pollmann van harte gefelici-
teerd en hopende dat u nog lang 
in Schoor als herder de H.Mis mag 
opdragen!

KLEDINGINZAMELING/ KLEINE 
ELEK. APPARATEN

Binnenkort houdt Basisschool de Schrank 
weer een kledinginzameling.
Doe ook weer mee en breng zoveel moge-
lijk draagbare kleding en schoenen, huis-
houdtextiel en knuffelbeesten. Alles dient 
goed verpakt te zijn in plastic zakken, ter 
bescherming van vocht en vuil.

Op deze dagen kunnen ook kleine elek-
trische apparaten en elektrische tuinge-
reedschappen ingeleverd worden. De ap-
paraten moeten leeg zijn (geen batterijen, 
stofzakken, frituurvet) en alle onderdelen 
moeten er nog aan zitten.

Datum: Maandagavond 22 april
Dinsdagochtend 23 april

U kunt de zakken/apparaten inleveren op 
maandagavond van 18.30 tot 19.00 uur 
en op dinsdagochtend tot 9.00 uur bij de 
ingang van de school. (Korenbloemstraat, 
naast gymzaal) 
De opbrengst komt ten goede aan onze 
school. 

Basisschool De Schrank

Buikpijn en darmklachten
Ieder mens is in zijn buikklacht uniek. Obstipathie, eventueel 
afgewisseld met diarree, krampen, menstruatiepijn, prikkelbare 
darmsyndroom, spastisch colon en de ziekte van Crohn zijn en-
kele voorbeelden van buikklachten. Voelbare darmbewegingen, 
borrelingen, een opgeblazen gevoel, minder eetlust, boeren, 
winderigheid, hoofdpijn of slecht slapen kunnen ontstaan. Vaak 
ligt de oorzaak van deze klachten niet alleen in de buik. Ze zijn 

een gevolg van een kettingreactie van verstoringen door het gehele lichaam. Een oste-
opaat herstelt geen beschadigd weefsel, maar maakt een analyse van alle organen die 
hun beweeglijkheid hebben verloren. In de behandeling corrigeert hij die organen, zo 
krijgt het  lichaam de kans zich te herstellen. 
Buikklachten ontstaan als de balans tussen de systemen verstoord raakt. De buikor-
ganen werken nauw samen om tal van lichaamsfuncties te vervullen. De darmen zijn 
verantwoordelijk voor de opname van voedings- en bouwstoffen en de uitscheiding van 
afval- en gifstoffen. Om dit goed te kunnen doen zijn de darmen afhankelijk van de goede 
functie van alle organen die tot het spijsverteringsstelsel behoren (maag, lever, alvlees-
klier). Daarnaast is de buik afhankelijk van een goede zenuwaansturing en hormoonhuis-
houding. Voordat de menstruatie begint zijn de darmen prikkelbaar, de stoelgang gaat 
dan beter, maar de rug is gevoelig. Een darmprobleem kan rugklachten veroorzaken en 
andersom. Ook buikklachten bij kleine kinderen en baby’s kunnen met osteopathie
goed verholpen worden. 

Osteopathie van Eldijk is naast de volwassenenbehandeling ook gespecialiseerd in kin-
deren.

Voor osteopathie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Een groot gedeelte van de 
behandelingskosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Osteopathie valt onder de 
aanvullende verzekering, het eigen risico is NIET op ons van toepassing. 

Indien u nog vragen heeft, laat het ons dan weten. We zullen dan trachten u zo snel 
mogelijk te woord te staan.

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes op onze website: www.vaneldijk.com

Osteopathie en Kinderosteopathie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Willibrordusstraat 10
6031 CZ Nederweert. 
Tel 0495-634376 

Weert  Heythuysen  Nederweert
Tel.: 0495-450 888

Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Sinds 1914

Aanbieding
t/m 20 april
Kersenvlaai      € 8,95
Appel Citroenvlaai    

€ 13,95
Ham/asperge broodje 

€ 1,25
Puddingbroodje 1 euro
✂

✂

Wegens moeilijke bereikbaarheid 

4,5 euro korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.
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SP RTNIEUWS Zorgverlening PGZ is een innovatieve en dynamische AWBZ erkende zorgorganisatie die 
gespecialiseerd is in autisme spectrum stoornissen. Tevens bieden wij onze diensten aan jong 
volwassenen en kinderen met een ontwikkelingsachterstand, ADHD, gedragsstoornissen of 
psychiatrische problematiek. Daarnaast verlenen wij vanuit “ZORGTRAJECT”, een onderdeel van 
PGZ, specialistische zorg aan mensen met een licht verstandelijke handicap en bieden wij vanuit 
“De ZorgCoach” begeleiding zonder indicatie.
In Limburg en het oosten van Brabant biedt PGZ onderzoek, begeleiding en behandeling in 
de vorm van diagnostiek, behandeling, gezinsbegeleiding, thuisbegeleiding, vrijetijdsclubs,
logeeropvang en woonbegeleiding.

De ZorgCoach
Partner bij complexe problemen in het gezin, op school of in de wijk.

ZOEKT U MEER DAN ZORG ALLEEN!

ZORGVERLENING PGZ
(HOOFDKANTOOR)
Telefoon 0495-622399
Beatrixstraat 31a,
6031 BB  Nederweert

info@zorgverlening-pgz.nl
www.zorgverlening-pgz.nl 

PGZ BOXMEER
Telefoon 0485-523565
Spoorstraat 61,
5831 CK  Boxmeer

PGZ ZUID-LIMBURG  
Telefoon 046-4361990
Potgieterstraat 2, 6191 EA  Beek

VOOR WIE IS COACHING 
GESCHIKT?
Coaching is geschikt voor 
gezinnen of jongeren die grote 
problemen ervaren en hierdoor 
de grip op de situatie dreigen te 
verliezen.

DE ZORGCOACH
De ZorgCoach vertrekt vanuit 
de vraag, is adviserend,
coördinerend, praktisch 
meehelpend, ondersteunend 
en begeleidend in zijn contact 
met gezinnen, verwijzers of (in)
formele netwerken rond het 
gezin of de jongere.

WAT MAAKT DE ZORGCOACH VAN PGZ UNIEK; 
BIJ START ZORG GEEN DIAGNOSE/INDICATIE NODIG!
De ZorgCoach van PGZ kan heel snel reageren op uw vraag en snel starten.
Dit kan omdat het kind, de jongere of het gezin geen diagnose 
of indicatie nodig heeft om de 
ondersteuning te starten.

ZORGVERLENING PGZ  PGZ BOXMEER

Dit kan omdat het kind, de jongere of het gezin geen diagnose 

1COACH-1GEZIN
-1PLAN!

Voor het laatste nieuws zie
onze verenigingssite www.veredot.nl.

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

Dit Badmintonweekend werd mede mo-
gelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy en 
Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV 
Moonen & Wagemans

40 JAAR
Jubileumreceptie
Reddingsbrigade Nederweert is op 24 
april 1973 opgericht en viert dit jaar haar 
40-jarig jubileum

Om deze mijlpaal niet zomaar voorbij 
te laten gaan organiseert Reddingsbri-
gade Nederweert een receptie op za-
terdagavond 20 april van 18.45 uur tot 
20.00 uur in het clubgebouw van RKSVO
Sportpark de Houwakker - Houwakker 31 
- 6035 PK te Ospel 
Tel: 0495-633060

Alle oud-leden, oud-instructeurs, oud-
bestuursleden en verdere relaties die
Reddingsbrigade Nederweert een warm 
hart toedragen zijn hierbij van harte uit-
genodigd.

Wij zien ernaar uit u te mogen begroeten

Met vriendelijke groet

Bestuur en feestcommissie Reddingsbri-
gade Nederweert

ZPC “NEDERWEERT” BESTAAT 
40 JAAR EN WIL DIT VIEREN 
MET AL HAAR (OUD)LEDEN!

In mei 2013 bestaat Zwem- en Poloclub 
“Nederweert” 40 jaar en dit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op 27 april 2013 vieren we de hele dag 
feest. Voor alle leden zijn er verschillen-
de activiteiten zoals clinics voor de syn-
chroon- en wedstrijdzwemmers en spel-
len voor de recreatieve jeugdzwemmers. 
De volwassenen gaan onder begeleiding 
wandelen in De Peel om lekker actief be-
zig te zijn. ’s Avonds komen we allemaal 
samen om te feesten bij Cafe De Prins in 
Ospel. 
Ben jij ooit lid geweest van ZPC “Neder-
weert” en vind je het leuk om ook mee te
feesten, bij te kletsen en herinneringen op 
te halen meld je dan nu aan voor deze fan-
tastische feestavond! Op 27 april 2013 ben 
je (met partner) van harte welkom vanaf 
20.00uur bij Cafe De Prins in Ospel. Aan-
melden kan via mail: loes.seuren@zpcne-
derweert.nl of telefonisch 0495-525401. 
We vragen een bijdrage van € 20,00 per 
persoon voor deze feestavond. Zien we je 
dan?!! Groet, ZPC “ Nederweert” 

PROGRAMMA SV LEVEROY

Zaterdag 20 april
FC ODA C3 - Leveroy C1 11.30
RKVB/Leveroy D2 - DESM D2 11.30
SVC 2000 E2 - Leveroy E1 10.30
MMC Weert E5 - Leveroy E2 10.00
Merefeldia F2 - Leveroy F1 10.00

Zondag 21 april
Leveroy 1 - RKHVC 1 14.30
Budel 3 - Leveroy 2 10.00
Maasgouw 4 - Leveroy 3       10.30
Leveroy 4 - Laar 8  10.00
Mifana Vr. - Leveroy Vr  13.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Programma 20 april Junioren
Eindse Boys B1 - MMC Weert B2 14.00 uur
SVC 2000 C2 - Eindse Boys C1 13.00 uur
Eindse Boys D1 - vv GKC D1G 12.00 uur
RKSVO D2G - Eindse Boys D2G 12.30 uur
Eindse Boys D3G - EVV D3 11.00 uur
SHH E2 - Eindse Boys E1G 09.45 uur
Eindse Boys E2 - EMS E2 09.15 uur
Eindse Boys E3 - SHH E8 09.15 uur
SV Budel E10M - Eindse Boys E4M 08.45 uur
Eindse Boys F1 - MMC Weert F1 10.30 uur
Haelen F3 - Eindse Boys F3 10.00 uur
Eindse Boys F4M - RKMSV F5G 10.30 uur

Programma 20 april Veteranen
Eindse Boys - Sv Roggel 17.00 uur

Programma Zo. 21 april Senioren
vvKessel 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - RKSVO 3 12.00 uur
Eindse Boys 3 - Altw.heide 3 10.00 uur
Eindse Boys 4 - Merefeldia 7 10.00 uur

Programma Zo.21 april Vrouwen
Liessel VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur

Mededelingen
vvKessel: de Rode Egge, Roode Eggen-
weg 6B, 5995PH, Kessel
Donderdag 18 april kaarten in de kantine, 
aanvang 20.00 uur (laatste dit seizoen)
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewij-
zigde wedstrijden zie www.eindseboys.nl

TENNISSEN VOOR KINDEREN
IN AFRIKA

Op zondag 21 april a.s. vindt er bij ten-
nisvereniging T.C. Eynderveld een tennis-
evenement plaats voor het goede doel. 
Op deze dag zijn zowel kinderen als vol-
wassenen welkom die het leuk vinden om 
kennis te maken met de tennissport. 
Is tennis voor jou niet nieuw en speel je 
het al enkele jaren? Ook dan ben je van 
harte welkom!

De organisatie van het evenement is in 
handen van de tennis4change foundation. 
Er wordt een leuk programma opgesteld 
voor kinderen en volwassenen waarin ten-
nis uiteraard centraal staat. Maar behalve 
dat er veel wordt getennist, wordt er ook 
op een inspirerende manier stil gestaan 
bij het werk en de projecten van de ten-
nis4change foundation.

De tennis4change foundation start en 
ondersteunt projecten voor kinderen in 
de sloppenwijken van Nairobi, Kenia, met 
als doel het stimuleren van educatie en 
sport (tennis). Om er voor te zorgen dat 
alle projecten een succes worden, organi-
seert de tennis4change foundation leuke 
en inspirerende tennisevenementen in 
samenwerking met tennisclubs door heel 
het land!

Dus, heb je zin in een leuke en inspire-
rende dag vol tennis? Neem dan nu een 
kijkje op www.tennis4change.nl en schrijf 
je direct in. Dan zien we jou hopelijk terug 
bij T.C. Eynderveld op zondag 21 april, 
aanvang 10.00 uur.

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Zaterdag  20 april
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 3 - Amicitia/Bert/Zeegers 2 17:00u
‘t Brökske 6 - De Gastronoom 8 18:00u
‘t Brökske 4 - SVH’39 2 19:00u
Sporthal Swalmen
Tornado 4 - ‘t Brökske 5 20:00u

Maandag 22 april
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 1 - FSG 3 21:30u
Sporthal Venlo
Inter’80 4 - ‘t Brökske 8 21:00u

Competitieprogramma Jeugd
Maandag 15 april
Merefeldia C3 – Horn C2G 18:45

Zaterdag 20 april
Panningen A1 – Merefeldia A113:15/15:00
SV Budel A3 – Merefeldia A2 13:45/15:00
Merefeldia B1 – Panningen B1 15:00
Merefeldia B2 – SHH B3 15:00
Merefeldia MB1 – Sparta’18 MB1 13:30
Merefeldia C1 – Eijsden C1 13:30
Merefeldia C2 – Heythuysen C2 13:30
MMC Weert C3 – Merefeldia C3 12:30/13:30
Eijsden D1G – Merefeldia D1G 12:00/13:30
Bieslo D1 – Merefeldia D2 10:45/12:00
Merefeldia D3G – Heythuysen D3G 12:15
Merefeldia D4M – Laar D5 12:15
Helden E1 – Merefeldia E1G 08:00/09:00
Helden E3 – Merefeldia E2 08:00/09:00
Merefeldia E3G – Egchel E1G 11:00
Merefeldia E4 – EVV E3G 11:00
Haelen E5M – Merefeldia E6G 09:00/10:00
Bieslo E3 – Merefeldia E7 09:00/10:00
Merefeldia F1 – Helden F1 10:00
Merefeldia F2 – Leveroy F1 10:00
Brevendia F2 – Merefeldia F3G 08:30/09:30
Merefeldia F4 – Heythuysen F2 09:00
RKSVO F4 – Merefeldia F5 10:15/11:00
Merefeldia F6G – SV Budel F7 09:00
Helden F8 – Merefeldia F7 10:15/11:15
Merefeldia F8 – Helden F9 09:00

Competitieprogramma Senioren
Dinsdag 16 april
Merefeldia 2 – Mierlo Hout 2 18:45

Donderdag 18 april
Panningen 1 – Merefeldia 1 16:45/18:45

Zondag 21 april 
Baarlo 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Blauw Geel’38 3 – Merefeldia 2 08:15/10:00
Merefeldia 3 – Haelen 3 11:00
Merefeldia 4 – FC Cranendonck 3 12:00
Merefeldia 5 – VV Kessel 3 10:00
Merefeldia 6 – RKSVV 2 10:00
Eindse Boys 4 – Merefeldia 7 09:00/10:00
Merefeldia VR1 – Wittenhorst VR1 13:00

Agenda
Vrijdag 26 april Jupiler Promotie-avond
Zaterdag 27 april Feestavond veteranen
Zaterdag 25 mei Districtkampioen-
schappen
Zaterdag 1 juni Merefeldia Mix-toernooi
Zondag 2 juni Merefeldia Dag

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

30 april: Koninginnedag!
Speciaal voor deze gelegenheid hebben 

wij een groots oranje-assortiment in onze winkel!
o.a. petjes, sjaals, hoeden, overalls, shirts, 

vlaggen en balonnen

Ook voor communiefeesten
 kunt u bij ons terecht voor speciale wenskaarten,  

bedankjes en aankleding voor het feest.

NIEUW in onze zaak:
Bling-Bling kleding, Bijouterie, Tassen en accesoires

Schuman’s Fashion

Het adres voor:
Wenskaarten en kado-artikelen voor

geboorte, verjaardagen en bruiloften -
Kleding en accesoires voor themafeesten

Feest- en fopartikelen - Sarah en Abraham 

Nederweert - St. Rochusstraat 16a
Tel. 06-53950171

MASTERSEALS IN AKTIE MET 
VISHERKENNING!!

In de opleiding van de Masterseals die-
nen een aantal Aquamissions te worden 
volbracht. Afgelopen zaterdag was dit
visherkenning. Na een korte theorie les 
over vissoorten en het leven onder water, 
moesten ze afbeeldingen en bijbehorende 
namen gaan zoeken en noteren onder wa-
ter die verspreid lagen over de zwembad-
bodem. Een leuke les met aan het eind 
nog een echte chloorvis van Pim!!!
De Skindivers hadden als onderwerp, 
communiceren onder water. Omdat je 
onder water niet kunt praten, is het wel 
belangrijk om met verschillende handge-
baren aan te geven wat je wil zeggen. Dit 
kan van alles zijn, van dat alles in orde is 
tot dat je bijvoorbeeld een haai hebt ge-
zien. Iedereen vond het weer een leuke en 
leerzame les.

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

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Bij de Rayonkampioenschappen in Beek 
en Donk op 7 april behaalde Sven de Wit 
in de categorie jongens aspiranten tot 10 
jaar een 2e plaats met een persoonlijk 
record aantal punten van 199.
In de 1e ronde van de Allround jeugdcup 
werd de Indoor 2x24 pijlen geschoten 
op 6 april.

Uitslag:
Anke Vaes 215 en 205 pnt.
Chantal Hekers 189 en 209 pnt.
Bart Jonkers 186 en 208 pnt.
Elfrie van Lierop 141 en 157 pnt.
Zinzie van Lierop 150 en 139 pnt.
Dirk Duijts 124 en 127 pnt.
Vilja van Lierop 105 en 139 pnt.
Tom Jonkers 126 en 114 pnt.

Programma
Zondag 19 mei Koningschieten

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

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 16; 20 - 21 april 2013.

Zaterdag 20 april.
Uitwedstrijd.
Aeternitas – U22 18.00 uur.

Zondag 21 april.
Uitwedstrijden.
Biks Shots - HS 14.30 uur.

Thuiswedstrijden.
U16-2 - Jumpers 10.00 uur.
MU16 – Quo Vadis 10.00 uur.
U18-2 - Bladel 12.00 uur.
MU18 - Deurne 12.00 uur.
U18-1 – Vido 14.00 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

INTER-ACTIVE-STINTER-ACTIVE-STOREORENIEUW NIEUW

voor een schone vaat
Ecover vaatwastabletten
70st. fosfaat vrij
biologisch afbreekbaar

€15,99

NU

€12,99€12,99Vita Verde Sinaasappelsap
Biologisch 750ml

€2,31

€1,75€1,75

nu

Nannycare geitenmelk
babyvoeding voor 
baby`s met koemelk
allergie of gevoelige
darmpjes 900gr.

€39,25 nu €36,95

Vitals elke dag
natuurzuivere
multivitamines
30 tabletten
€19,95 nu €17,95

Roy bon bon
natvoer hond
300gr.

€0,89 nu 
per kuipje à 300gr.

€0,49 €0,49 

Dorpstraat 15A , 6091 NJ , Leveroy

www.inter-active-store.com
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Sp   rtnieuwS

Spelertje van de maand 
april. 

Hopelijk heeft iedereen fijne paasdagen 
gehad, en hebben de chocolade eitjes 
goed gesmaakt. Tijd voor weer wat an-
ders, tijd voor het oppeppertje van deze 
maand april. dat hebben we hard nodig als 
de zon ons in de steek laat. deze maand is 
er ook weer een speler van de maand uit-
gekozen. die keuze viel op een speler van 
de u12-2, die gecoacht wordt door Sanne, 
Mike, Manon, Laura en dennis.

Het is namelijk marieke naus!

Marieke was heel erg verrast dat zij speler 
van de maand werd. Haar coaches zagen 
haar een grote groei doormaken in haar 
balvaardigheid en in haar verdediging. Ze 
ging steeds beter tussen de man en bas-
ket staan, daarnaast is ze ook nog eens 
veel feller geworden. Ze pakt steeds vaker 
de bal van de tegenstander gewoon af. Ze 
heeft er hard voor gewerkt, en daar mo-
gen we dan wel even stil bij staan. 

Maak maar alvast een aantekening in je 
agenda, want 8 juni dan vindt ons spet-
terend pleintjes toernooi weer plaats! ie-
dereen is van harte welkom, dus neem al 
je familie en vrienden maar weer mee. om 
hier weer een mooie dag van te maken. 
Be There!

Weer even terug naar Marieke. Ze is 29 
maart 11 jaar geworden, nog gefeliciteerd! 
naast basketballen vindt ze jazzballet ook 
heel leuk. jazzballet doet ze al een tijdje 
langer. Het allerleukste van basketballen 
vindt ze de wedstrijden. 

Marieke heeft twee kaartjes gekregen 
voor de wedstrijd van BSW. Ze is nog 
nooit eerder naar zo’n wedstrijd geweest. 
Het lijkt haar wel heel leuk om dit een keer 
mee te maken. Wie ze gaat meenemen 
weet ze nog niet precies. Maar ze heeft er 
in ieder geval heel veel zin in!

Wil jij ook eens speler van de maand wor-
den, probeer dan iets extra’s te doen bij 
de club. Zodat je positief opvalt en mis-
schien ben jij dan de volgende maand aan 
de beurt.

Verder wens ik Marieke nog veel basket-
bal plezier toe!

jumping Giants let’s Go Win!

Zonnige jubileumdag 
Melodie der Peel

Foto Henk Roemen

onder een stralende zon verliep de jubileumdag van harmonie, drumband en jehado van 
Melodie der Peel in ospel op zondag 7 april jl. 

een H. Mis verzorgd door pastoor Coumans en een muzikale rondwandeling, met tus-
senstop bij BS de Schrank, gingen vooraf aan een gezellige lunch bij oud-voorzitter Sjef 
jacobs in wozoco aan Stad Thoeês. daarna volgde een fotosessie bij Molen de Koren-
bloem, beheerd door geert van Winkel. een geweldige en typisch ospelse locatie waar 
onze vereniging zeer goed kon worden ‘gekiekt’. Fotograaf Henk roemen heeft een serie 
zeer mooie foto’s gemaakt van Melodie der Peel. de middag werd afgesloten met een 
geslaagde jubileumreceptie in het clublokaal Het Peeljuweel.
Foto’s van de wandeling, de schitterende fotolocatie, en meer zijn te zien op www.me-
lodiederpeel.nl.
iedereen die op enige wijze heeft bijgedragen aan deze dag, hartelijk dank. 

Bestuur Melodie der Peel ospel

HARMONIE

O S PEL

MELODIE

DER PEEL

HARMONIE

O S PEL

MELODIE

DER PEEL

in 1972 is de gemeente nederweert 
gestart met de bouw van een buiten-
zwembad en daarna met de bouw van 
een binnenzwembad. Voorheen was er 
in nederweert geen zwembad en gingen 
de mensen van nederweert zwemmen in 
Weert. 

Kaderleden die actief lid waren bin-
nen de reddingsBrigade Weert pakten 
het idee op om na de opening van het 
nieuwe bad in nederweert ook een red-
dingsbrigade in aldaar op te richten.
nederweert lag strategisch gezien op 
een gevaarlijke plek, ingesloten tussen 3 
kanalen waardoor er een groter gevaar 
op de verdrinkingsdood was.

reddingsbrigade nederweert is op 24 
april 1973 opgericht door kaderleden van 
de reddingsBrigade Weert die in nederweert woonden, met als doel: het voorkomen en 
bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord.

Het oprichtingsbestuur bestond uit : voorzitter: dhr. Teun van Komen
 Secretaris: dhr. Hein van Houts  
 Penningmeester: Mevr. Truus van gog
 Bestuurslid: dhr. jan van de Kerkhof
 Bestuurslid:  dhr. jan Hoeben   
  (later vice-voorzitter)

Van het oprichtingsbestuur is jan Hoeben na 40 jaar de enige die nog steeds bestuurslid 
is. in 1990 heeft hij uit handen van dhr. Teun van Komen het voorzitterschap overgenomen. 
deze taak volbrengt jan inmiddels al 23 jaar met volle overtuiging en met optimale inzet.

reddingsbrigade nederweert is begonnen met ongeveer 16 leden bij de oprichting. er 
werd gezwommen in het nieuwe buitenbad van nederweert en tot het overdekte zwem-
bad klaar was ook nog op zaterdagavond in het overdekte zwembad “de rog” in Weert.

de reddingsbrigade nederweert heeft haar doel, het leren zwemmend redden van 
zwemmers, meteen actief aangepakt. immers in september 1973 werden er al 22 jeugd-
brevetten behaald onder de toenmalige leden. 
al 40 jaar worden de (jeugd)leden binnen de brigade jaarlijks opgeleid voor de diverse 
reddingsdiploma’s en certificaten. dit is mogelijk door de vrijwillige, onbezoldigde en 
vooral enthousiaste inzet van instructeurs binnen de vereniging, die op hun beurt zelf de 
benodigde opleidingen en bijbehorende diploma’s binnen de reddingsbrigade neder-
weert hebben behaald.

Topweekend !! 
op 6 en 7 april vond het nederlands 
Kampioenschap (nK) Zwemmend 
redden estafette te deventer plaats. 
Zaterdag mochten de junioren (van 
12 t/m 14 jaar) en zondag de dames 
(vanaf 15 jaar) zich melden. in een 
klein bad, uitgebreid met een grotere 
ruimte d.m.v. tenten begon om 12.30 
uur het nK met de openingsceremo-
nie. 

Het juniorenteam (Femke en imke 
van gog, janne en Lise van der el-
sen, Kathy geerlings en Vera Moo-
nen) begon als een speer. Ze zetten 
een eerste tijd en nieuw clubrecord 
neer bij het popduiken voor ploe-
gen. Clubrecords werden er ook ge-
zwommen bij de torpedo-estafette, 
duik-estafette, wisselslag-estafette 

en de lijnredding. Bij het laatste onderdeel met maar liefst 5 seconden. 
na de eerste twee onderdelen stonden ze op de 2e  plaats. Toen volgden er twee minder 
sterke onderdelen en zakten ze terug naar een 3e plaats. de lijnredding was dus het 
bepalende onderdeel voor een top 3 plek . na het zwemmen van dat onderdeel steeg de 
spanning voor de junioren .
Ze wisten dat ze het goed hadden gedaan maar……was het goed genoeg?  Zou het een 
podiumplek worden of grepen ze er net langs? 

de einduitslag werd bekendgemaakt, een 3e plaats voor de nederweerter junioren met 
4600 punten! 

nog niet eerder haalde een junioren team van reddingsbrigade nederweert zoveel pun-
ten op een wedstrijd. 

Chapeau meisjes!

alle reden voor een lekker gezamenlijk etentje. 

Zondag waren de dames aan de beurt. 
Het team (anne van Thuijl, danique 
Heuts, desireé Moonen, Ceciel Peters 
en nicole van de Moosdijk) zwom op 
de onderdelen hindernis-estafette, 
popvervoeren en reddings-estafette 
nieuwe clubrecords. alle tijden wer-
den met een paar tienden verbeterd. 
deze fantastische prestaties èn het 
vermijden van strafpunten maakten 
dat het team na 5 onderdelen op een 
derde plaats stond ! dat gaf de dames 
bij het laatste onderdeel de lijnredding 
als het ware vleugels. Ze zetten een 
scherpe tijd neer. 
na het wegstrepen van het slechtst 
gezwommen onderdeel van ieder 
team ( wedstrijdreglement) volgde de 
einduitslag.

Het damesteam eindigde op een geweldige 5e plaats met 3830 punten.

ook hier, u raadt het al, werd er afgesloten met een heerlijk etentje.

rKSvO nieuWS
donderdag 18 april:
KnVB dMo14 – training 19.00
Leidersoverleg senioren 19.00

Zaterdag 20 april:
rKSVo a1 - SV Laar a2 15.00
rKSVo B1 - VV Kessel B1 15.00
Sna B1 - rKSVo B2 14.30
Schaesberg C1 - rKSVo C1g 14.00
rKVB C2 - rKSVo C2 12.00
rKSVo C3g - Helden C4 14.00
FC oda d1 - rKSVo d1 11.30
rKSVo d2 - eindse Boys d2 12.30
rKSVo d3g - SHH d7 12.30
SV Budel e3 - rKSVo e1 09.45
rKSVo e2 - Maarheeze e2 10.00
rKSVo e3 - MMC Weert e8 10.00
Helden e8M - rKSVo e4 09.00
FC oda F1 - rKSVo F1 09.30
rKSVo F2 - rKeSV F1 10.00
deSM F2 - rKSVo F3 10.30
rKSVo F4 - Merefeldia F5 11.00
rKVB F3 - rKSVo F5 09.30

Zondag 21 april:  
rKSVo 1 - deSM 1 14.30
Pupil van de week: Sid Huber rKSvO F2
Sponsor van de wedstrijd: loeigezellig-
boerenspellen
SV Budel 2 - rKSVo 2 11.00
eindse Boys 2 - rKSVo 3 12.00
Horn 3 - rKSVo 4 10.00
rKSVo 5 - SV Laar 6 12.00
rKSVo 6 - Maarheeze 4 10.00
rKMSV 9 - rKSVo 7 10.00
rKHBS da.1 - rKSVo da.1 12.30

Zie voor het laatste nieuws www.rKSvO.nl
Hoofdsponsor rKSvO: 

Sanitair & tegelcentrum Weert

ttCn’72 40 jaar jOnG!!
 
al vaak op de camping of op het school-
plein tafeltennis gespeeld?
nu krijg je de kans om het spel te spelen 
bij TTCn’72, zo leer je de echte tricks!!!!
 
Woensdag 24 april 2013
14.00 – 15.00 voor jeugd van 6 t/m 9 jaar
15.00 – 16.00 voor jeugd van 9 t/m 13 jaar
 
Waar: de Pinnenhof aan de kapele-
niestraat
 
Bij deelname opgeven op info@ttcneder-
weert.nl
 
Willen jullie meer weten over de tafelten-
nissport kom dan gezellig een balletje 
slaan op de maandagavond van 19.00 – 
20.00 uur ook in de Pinnenhof. 
alles onder een deskundige jeugdtrainer.
 
ook senioren en 55 plussers zijn op de 
donderdagavond van harte welkom van 
20.00 – 22.00 uur.
Voor info kunt u mailen naar info@ttcne-
derweert.nl.

Het regent kampioenen 
bij VC Fortutas

Het regent kampioenen bij Volleybalclub Fortutas, en vooral bij de jeugd. nu is het de 
beurt aan niveau 4 die afgelopen zondag in Meterik kampioen werden. Proficiat jongens 
en meisjes, fantastisch gedaan!

Op de foto achter vlnr:
Nel Ronken (trainer), Silvia Bours en Anniemiek Tullemans (coaches)
Daaronder staand vlnr : Fenne Bours, Lynn Tullemans, Veerle Vossen, Lotte Curvers en 
Steffi Reijnders.
Zittend vlnr: Bram Strijbos, Almir Wijen, Gijs Gerits.

Brabantse jeugdmuziekdag 21 april:
de dames die zich hebben opgegeven 
voor deelname aan de workshops in Veld-
hoven worden om 8.45 uur aan de kerk 
verwacht. aanvang van de dag is 9.30 uur 
en zal tot ongeveer 16.30 uur duren. Wij 
wensen de meiden een leerzame dag.

michel Hendrix – cup zondag 21 april:
alle schutters en belangstellenden die 
mee willen gaan naar grubbenvorst die-
nen om uiterlijk 12.00 uur aanwezig te zijn 
bij het Clubgebouw. Van daaruit zullen we 
gezamenlijk naar grubbenvorst gaan. er 
kunnen nog enkele schutters meedoen. 
Mocht u interesse hebben neem dan zo 
spoedig mogelijk contact op mee Leike 
janssen (buksmeester)
Wij wensen de deelnemers veel succes.

Opening “de Kroëtpörs” eynderhoof 
op zondag 28 april:
op zondagmiddag 28 april wordt in open-
luchtmuseum eynderhoof de stroopfa-
briek geopend.
Schuttersgilde St. Lucie is benaderd voor 
een aubade.
alle geüniformeerde leden worden om 
13.00 uur in café Bi-j Le-nie verwacht.

op donderdag 9 mei (HeMeLVaarTS-
dag) organiseert schuttersgilde St. Lucie 
het jaarlijkse dorps schieten. een leuke 
gelegenheid om eens te schieten met de 
“grote buks”
iedereen wordt dan ook van harte uitge-
nodigd voor een gezellige middag bij ons 
clublokaal. 

aGenda april:
20 apr. Schieten voor Tinus Stienen beker
21 apr. jeugdmuziekdag Veldhoven
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
28 apr. opening “Kroëtpörs” eynderhoof

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

op zondag 7 april jl reisden we met 51 zwemmers naar 
echt om deel te nemen aan de laatste eon Zwemcom-
petitie van dit seizoen. door de zwemmers van ZPC 
zijn uitstekende resultaten neergezet. in de volgende 
nummers zijn ereplaatsen behaald:

100 meter wisselslag jongens  1e plaats: Bart de Wit  
  2e plaats: Tristan Pincen
  3e plaats: ivar Snellen
100 meter wisselslag meisjes  1e plaats daphne Hermans 
  3e plaats: dyonne Klomp
50 meter vlinderslag meisjes  2e plaats: Femke de Wit
200 meter vrije slag meisjes  2e plaats: Lise van der elsen
100 meter wisselslag meisjes  1e plaats: Vera Moonen 
  2e plaats: Tamara Bloemers
  3e plaats: ayla Thiessen
100 meter rugslag dames  1e plaats: Loes Mennen 
  2e plaats: Lisanne Kalders
100 meter rugslag jongens  2e plaats: Wouter Kamperman
25 meter schoolslag jongens  1e plaats: Bart de Wit
25 meter schoolslag meisjes  2e plaats: daphne Hermans
100 meter vrije slag meisjes  1e plaats: Femke de Wit 
  3e plaats: danique Klomp
200 meter rugslag meisjes  1e plaats: Karlijn Truijen 
  2e plaats: Vera Moonen
  3e plaats: janne van der elsen
100 meter vrije slag dames  1e plaats: Loes Mennen 
  2e plaats: iris Bloemers
  3e plaats: ellen van der Wallen
100 meter vrije slag jongens  3e plaats: Wouter Kamperman
50 meter vrije slag heren  2e plaats: Koen van der Wallen

naast deze individuele nummers zin er ook ereplaatsen behaald met de volgende es-
tafettes:
4x 25 meter schoolslag gemengd 1e plaats: Bart de Wit,  dyonne Klomp, Tristan 

Princen, daphne Hermans
8x 50 meter vrije slag gemengd 3e plaats: Marijn van doorne, inga van dam, 

jelmer van Hulsen, Tamara Bloemers, Wou-
ter Kamperman, Loes Mennen, Koen van der 
Wallen,  daphne van de Laar

4x 50meter wisselslag jongens 3e plaats: Wouter Kamperman, Saviër atya, 
Stefan de Leeuw, jan Truijen

4x 50 meter vrije slag meisjes 1e plaats: inga van dam, janne van der elsen, 
Karlijn Truijen, Tamara Bloemers

niet alleen deze zwemmers maar iedereen heeft natuurlijk een goede prestatie geleverd.

in het eindklassement van de 1e klasse (district 5) zijn we op een mooie 16e plaats 
geëindigd.
goed gedaan!

ZPC nederweert

op zaterdag 27 april geeft zangvereniging 
St. Caecilia ospel een voorjaarsconcert.
aan dit concert nemen de volgende koren 
deel:
- Zanggroep Young Forever uit neder-

weert - eind
- Zanggroep Vocus uit Weert
- Mannenkoor Manoeuvre - Weert
- gemengde zangvereniging St. Caecilia 

uit ospel
Zoals u ziet een zeer gevarieerd program-
ma. 
u bent allen van harte welkom 
tot ziens op zaterdag 27 april in de 
Haaze-hoof te Ospel aanvang 20.00 uur
de entree is gratis. 
Met vriendelijke groeten het bestuur.
 
 

uitnOdiGinG 
inFOrmatieavOnd 

18 april 2013
Wat is het voetbalbeleid van eindse 
Boys?
als je antwoord wil op deze vraag kom dan 
naar de informatieavond op 18 april a.s.
Tijdens deze avond wordt de visie en het 
beleid van eindse Boys op voetbaltech-
nisch gebied gepresenteerd.
Tevens volgt hierop een gezellig samen-
zijn waarbij:
Bier en fris voor € 1! Koffie & thee gratis!

voor wie?
Spelers, leiders, trainers en alle vrijwilli-
gers die eindse Boys een warm hart toe-
dragen.

Waar?
Kantine eindse Boys

agenda:
21.00 – 22.00  Visie en missie van de 

eindse Boys
 Voetbaltechnisch be-

leidplan eindse Boys “de 
groen witte draad”

22.00 - ………  “3e helft” aan de bar

Zorg dat je erbij bent op 18 april!!

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)

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 neder weert, neem dan 
contact op via 0495-547113.

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Verrassend Geweldig
 Gratis, kom gezellig!

Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert 
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu 

nederweert

                  20-27 april

de nationale Sportweek is een landelijk 
sportevenement dat een week lang in 
nederland de breedtesport in de etalage 
zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk 
sporten en bewegen is.  nederweert haalt 
dit jaar ook alles uit de kast om er een 
sportieve week van te maken. 

Álle basisschoolkinderen van de gemeen-
te nederweert krijgen een sportboekje. 
Middels dat boekje kunnen ze tijdens de 
nationale Sportweek kennis maken met 
diverse sporten die nederweert te bieden 
heeft. Ze kunnen erin vinden wanneer ze 
bij welke sportaanbieder een keer mogen 
meetrainen. dit is geheel gratis. Zo kun-
nen ze proeven aan tafeltennis, volleybal, 
reddingsbrigade, handbal, snorkelen, ka-
rate, total kids defence, gymics, kindery-
oga, handboogschieten, judo, dansen, 
turnen en e-fitness.

Het is een initiatief van de Combinatie-
functionarissen Sport, in samenwerking 
met een groot aantal sportaanbieders 
en basisscholen. Het heeft als doel zo-
veel mogelijk kinderen kennis te laten 
maken met de vele verschillende sporten 
die nederweert te bieden heeft, zodat ze 
een bewuste keuze kunnen maken welke 
sport het beste bij hen past.

Voor meer informatie, of voor andere vra-
gen over sport, neem contact op met:
Myrna van der Weerden:  
m.van.der.weerden@vorkmeer.nl  
0654335374
Carolien Peters:  
c.peters@vokrmeer.nl 0619018541

KledinGinZamelinG Op 
BaSiSSCHOOl de Kerneel  

op dinsdag 23 april houden wij weer een 
kledinginzameling. Het Leger de Heils zet 
dan een container bij onze school, waar-
in u overtollige kleding kunt deponeren. 
Wij ontvangen een vergoeding per kilo; 
hiermee  organiseert de oudervereniging 
activiteiten voor de kinderen van onze 
school.
u kunt de kleding inleveren tot ’s ochtends 
9.00 uur bij basisschool de Kerneel, 
Speelhuijs 4 (ingang fietsenstalling )
Wij zamelen in: 
- draagbare boven- en onderkleding
- draagbare schoenen
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoe-

ken e.d.)
- Zachte knuffelbeesten.
gelieve de kleding aan te leveren in plas-
tic zakken.
Tevens kunt u lege batterijen inleveren. 
de school ontvangt hiervoor ook een ver-
goeding.

namens de kinderen: Hartelijk Bedankt!

Pondblok
voor algvrije vijver 

clearzyme blok 
1 blok voor 1000 l water 

van 5,95 nu voor 4,95 18-4 t/m 25-4

Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930



Woensdag en zaterdag brooddag

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

Varkensdrijfmest 
op uw gras- of 

bouwland geïnjecteerd
eventueel ook 

kunstmestvervanger.

info: Willy van Hugten, 
tel. 06-53739890

tuin • dier • bakplezier

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

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

A2

Ospel

Rijksweg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid

Zaterdag 20 april 2013
Breng een grondmonster mee!

Wij meten gratis de zuurtegraad en

geven advies voor behandeling.

pH-dag

Op zoek naar lentekriebels in 
De Groote Peel

Speelse gezinstocht bij Buitencentrum De Pelen

Poeh, poeh, nou zeg, wat duurde dat lang. Maar eindelijk is het toch zover;  lente! 
Iedereen zat er met smacht op te wachten. Niet in het minst de dieren in de natuur. 
Want daar begint het nu te kriebelen. Wat er kriebelt en hoe dat gekriebel in zijn 
werk gaat ontdek je op zondag 21 april tijdens de Peel Ontdektocht Lentekriebels 
in Nationaal Park De Groote Peel. Er start een tocht om 11.00 en om 14.00 uur bij 
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 in Ospel. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind, inclusief dierenpin. Opgave via: 0495 – 641 497 of 
per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl.

Het lijkt wel een wonder, en toch gebeurt het elk jaar weer opnieuw; het ontstaan van 
nieuw leven in de natuur. Je kunt het ruiken, horen, voelen en natuurlijk ook zien. Van-
onder een dikke laag papperige bladeren komen overal groene sprietjes tevoorschijn. 
Bomen en struiken staan als bij toverslag uitbundig in het blad. Je vergeet al snel dat 
ze ooit kaal zijn geweest. Nu gaat dit ontluiken in de plantenwereld vrij geruisloos. Bij 
dieren, en vooral bij vogels, is dat wel even anders. Vooral de mannetjes maken zich 
gigantisch druk. Zodra het begint te kriebelen gaan ze op zoek naar een geschikte part-
ner. Vervolgens halen ze alles uit de kast om indruk te maken op het vrouwtje van hun 
keuze. Zijn er kapers op de kust, dan moeten ze ook nog hun rivalen te lijf. Als het dan 
eindelijk klikt en de match is gemaakt begint het echte werk; het maken van een nest. 
Hard werken zeg, die lentekriebels!

Tijdens de Peel Ontdektocht Lentekriebels op zondag 21 april ontdek je wat er in de 
natuur gebeurt in het voorjaar. Daarbij worden alle zintuigen geprikkeld. Je luistert naar 
de vogels en naar de sapstroom van de bomen. En als je heel stil bent hoor je het gras 
misschien wel groeien. Je vangt waterdieren met een schepnet en neemt een kijkje  in de 
nestkastjes van het vogeltjesbos. Hopelijk liggen er al eitjes in. Maar er zijn nog veel meer 
leuke opdrachten op een route van 1,5 km. De tocht duurt 1,5 – 2 uur en is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar, samen met hun (groot)ouders. Peelgidsen van Staatsbosbeheer 
zorgen voor de begeleiding. Geniet van de Lente!

Buitencentrum De Pelen 
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 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 

VOOR DE SNELLE LEZER 
Op woensdag 17 april in de week van 
de Biodanza kan u GRATIS kennis ma-
ken met deze mooie dansvorm, kom en 
geniet mee van 10.00 – 11.30 uur 

Een mooiere start van de dag kun je je 
zelf niet toewensen. Anita neemt je mee in 
deze bijzondere dans. In deze hectische 
tijd wanneer veel moet en we daarom veel 
druk ervaren. Is het heerlijk om te ont-
spannen, te ontstressen. 

Even een moment voor je zelf te gunnen. 
Aandacht voor jezelf te hebben. Als je zelf 
lekkerder in je lijf zit, lacht het leven je toe. 
Loopt alles als vanzelf, geniet je meer van 
de dagelijkse dingen. Biodanza betekent 
letterlijk; dans van het leven. Het is een 
dansvorm voor persoonlijke groei. Een 
dans waarin je gewoon jezelf mag zijn, 
waarin je kunt groeien en nieuwe kanten 
van jezelf leert ontdekken. Maar ook je 
vroegere kwaliteiten die misschien onder-
gesneeuwd zijn door de tijdsdruk van nu 
weer een plekje mogen krijgen. Al dan-
send helpt het om uit je hoofd te gaan en 
in je lichaam te komen.

Leest u dit toch té laat dan bent u altijd 
van harte welkom om zonder verplichting 
een les mee te dansen dit kan weer op 
woensdag 1 mei.

Er is beperkt plaats bel nog snel om je aan 
te melden, we dansen van 10.00 – 11.30 
drinken daarna gezellig nog een kopje 
thee samen. Voor meer informatie kan u 
altijd terecht bij Anita Stijnen BiodanzA 
lerares en op www.biodanza-weert.nl Tel: 
06-43120325

Tevens voor de snelle lezer op donder-
dag 18 april:
Lezing/workshop Beter leren zien zon-
der bril. In deze lezing hoor je alles over 
de Bates Methode waar we zelf mee aan 
de slag kunnen en ons zicht weer kunnen 
verbeteren. 

Je ontvangt de nodige info op papier en 
we gaan dit praktisch en samen ondervin-
den zodat je goed begrijpt hoe je dit toe 
kan passen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Op dinsdag 23 april is Mike Donkers bij 
ons van www.leefbewust.com en zal ons 
alles vertellen over hoe te Ontgiften, dat is 
geen overbodige luxe tegenwoordig maar 
wel geweldig goed om te doen! Kom en 
luister hoe je dit aan kan pakken.

Op zaterdag 27 april hebben we de 
workshop Moestuin? Hoe pakken we 
dit aan?
Ecologische moestuin door Piet en Frodo 
Dekker bekend van TV, zij waren in het pro-
gramma van Man bijt hond, u kunt het nog 
terug zien op hun site: www.heidevlinder.nl 
Zij zullen ons een spoedcursus geven en 
alle geheimen verklappen, ze noemen 
zichzelf de meest gestoorde groenten-
kwekers ooit! Vanwege beperkte plaats 
graag snel aanmelden.

Op donderdag 2 mei kan u weer deelne-
men aan onze inmiddels bekende work-
shop: Goed voor je lijf, hier gaan we met 
kleine aanpassingen grote verschillen 
maken. Ook het lekkere hapje tussendoor 
zullen we niet vergeten! 

Heeft u zelf al eens (gezonde) choco-
lade gemaakt?
Ons uitgebreide programma vind u op 
www.praktijkinbalans.nu tel: 0495-625902 

Graag tot gauw hartelijke groetjes Petra 
Wilmsen

Lentewandeltocht Leveroy 21 april
De startplaats is bij de nieuwe kantine van 
SV.Leveroy, Graanmolen 4 Leveroy. De wan-
deling gaat onder alle omstandigheden door. 
Vanaf 7.00 uur kan er gestart worden en wel 
op de volgende afstanden, 8 – 14 km van 7.00 
uur tot 14.00 uur en voor de routes van  21 – 
28 km kan men inschrijven tot 12.00 uur. De 
organisatie heeft dit jaar gezorgd voor bijna 
geheel vernieuwde routes. De routes blijven 
dit jaar dicht bij Leveroy en toch wandelt men 
veel  door de natuur, o.a. langs beken, over 
zandpaden en verkeersluwe wegen. Na dat 
men vertrokken is splitsen de routes zich al 
snel op, maar toch gaan beiden langs de ver-
nieuwde Tungelroyse beek. Deze beek heeft 
de laatste jaren een grote verandering onder 
gaan, van een kaarsrechte beek meandert ze 
nu mooi door de natuur.
Het waterschap Peel en Maas heeft er een 
mooi wandelpad aangelegd.
Ook heeft men er een mooie wandelbrug 
aangelegd zodat men mooie ommetjes kan 
maken in en om Leveroy. De 21 en 28 km 
gaat verder door natuurgebied Wieërsberg, 
tussen Leveroy en Baexem, waarna men 
weer richting de Tungelroyse  beek wandelt, 
om zich vervolgens weer aan te sluiten bij de 

8 en 14 km en zo gezamenlijk naar de eerste rustplaats te gaan. Deze bevindt zich in het 
buurtschap Maxet, waar we te gast zijn bij de  mini camping van Anneke en  Jac Claes-
sen. Hier kan men  koffie, thee, soep, vlaai en broodjes krijgen. Na het versterken van 
de inwendige mens vervolgt men de route en wandelt men verder door het buurtschap 
Maxet, over veldwegen en door bossen.
Hierna gaat de route 8 km terug naar Leveroy,  de routes  14 – 21 – en 28 km gaan verder 
naar de 2e rustplaats. Deze is bij Zorgboerderij Steegherhof, waar we al jaren te gast mo-
gen zijn bij Riny en Guus Steegh. De 28 km maakt nu een extra lus richting Nederweert, 
om vervolgens nog 1x rust te nemen bij Steegherhof, om zich daarna weer aan te sluiten 
bij de 14 – en 21 km. De wandelaars komen  verder nog door enkele mooie bosgebieden, 
de 14 km gaat nu terug  naar Leveroy, de 21 en 28 km maken nog een mooie lus, om  
vervolgens ook terug naar Leveroy te gaan.

Hopelijk tot 21 april in Leveroy.

GERANIUMACTIE
De jaarlijkse geraniumactie van Zangkoor De Peelklanken uit Ospel 

wordt gehouden van 23 april t/m 29 april 2013.
Onze leden komen dan in Ospel en Budschop langs de deur 

met prachtige geraniums en perkplanten in allerlei kleuren en maten.

Steun onze actie,
zodat wij in staat blijven jong en oud te laten genieten 

van onze zang.

Alvast vriendelijk bedankt.

N U   I N   N E D E R W E E R T

Kunststof  r a m e n  &  d e u r e n  met gepatenteerd veiligheidssysteem

R a o u l  d e  K a n ,  W i n n e r s t r a a t  2 6  G ,  N E D E R W E E R T

0495 - 84 09 82  /  06 - 40 92 04 05 
w. w. w. n    r a l u x . n l 
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Avondprogramma 
RascalFest Nederweert compleet

Mozes And The Firstborn maakt de line-up af
Met de laatste toevoeging genaamd Mozes And The Firstborn is het avondprogramma 
van het nieuwe festival RascalFest compleet!  RascalFest vindt op 24 en 25 mei plaats 
op het evenemententerrein de Bengele in Nederweert. Op 24 mei is de entree gratis, op 
25 mei mag je binnen voor 7 euro, jongeren onder de 16 mogen op beide dagen gratis 
binnen. 

Mozes And The Firstborn
De Belgisch/Nederlandse viermansformatie Mozes And The Firstborn werd opgericht 
in de zomer van 2010. Zestiger jaren muziek, muzikaal residu van The Rolling Stones en 
Nuggets, geïnspireerd door hedendaagse acts als The Strokes, Ty Segall en Black Lips. 
Garagepop. Zoals het hoort, zoals het kan. Omdat het kan. Hun inmiddels uitverkochte 
EP “I Got Skills” ontving opvallend goede reacties. Zo opvallend dat ze geselecteerd 
werden voor Popronde en 3voor12’s “Hollandse Nieuwe”, met supportacts voor onder 
andere Go Back To The Zoo en DeWolff. 

RascalFest
Het nieuwste en vernieuwendste festival RascalFest in Nederweert heeft een aantal top 
acts weten te boeken. RascalFest presenteert 15 bands: lokaal, regionaal, nationaal, 
internationaal. Allen voor geen kleintje vervaard. Hoe het ook zij het eerste Nederweerter 
festival bij De Bengele in Nederweert, smaakt nu al naar meer.

Een Razende Rascal, een Rockende Rascal, een Relaxte Rascal; ze komen allemaal aan 
hun trekken op het gezelligste feest van Limburg. Naast allerlei leuke nevenactiviteiten 
is RascalFest heel trots op het diverse programma aan artiesten die zullen optreden.  
Zo kunnen Britpop liefhebbers hun hart ophalen bij Palio Superspeed Donkey, is er een 
flinke dosis Blues met onder andere Jon Amor (UK) en een flinke dosis stevige rock aan-
gevoerd door ’77 het Spaanse antwoord op AC/DC. 

Maar ook F.A.R.T. voor bengels die van akoestisch houden, en the Surfbeatclub zullen 
van de partij zijn. Deze laatste maken onvervalste Ost-deutsche Surfmuzik in een West-
europees jasje. Locals Grindhouse zorgen voor de garage-sound 

Als je nieuw talent wilt ontdekken hebben we maar liefst 3 bands weten te strikken die 
van onze vrienden van 3FM het predicaat ‘Serious Talent’ hebben ontvangen: The Dirty 
Denims, (eerder genoemde) Palio Superspeed Donkey en Mozes and the Firstborn. Deze 
laatste hebben de voordeur naar de rest van Europa weten te vinden, dus dit is wellicht 
de laatste kans ze van dichtbij te zien !! 

RascalFest biedt een poppodium voor jong en nieuw talent. Maar ook voor de geves-
tigde en bijna gevestigde poporde. Alle Rascals zijn welkom. Niemand voelt zich te goed, 
niemand is er te klein. 

Avondprogramma vrijdag 24 mei
Back Down South, Cheek Dimples, Pepperjack, Skyway Avenue en The Western Wood 
Fruit & Hooker Company

Avondprogramma zaterdag 25 mei
‘77, The Dirty Denims, The Dead Revils, F.A.R.T., Grindhouse, Jon Amor, Mozes and the 
First Born, Once, Palio Superspeed Donkey en The Surfbeat Club

Op zaterdagmiddag zal er aandacht geschonken worden aan de kleine Rascals.
In de komende weken zal het zaterdagmiddagprogramma en het tijdschema bekend 
gemaakt worden. Check de website www.rascalfest.nl voor een overzicht van alle ar-
tiesten, nieuws en meer.

Everybody loves a Rascal! 

In het spoor van de boswachter 
Avondwandeling in Nationaal Park De Groote Peel    

Op zaterdag 27 april kan je, in het spoor van boswachter Piet Zegers mee op een 
verrassende avondwandeling in Nationaal Park De Groote Peel! Wat je tegenkomt 
en welke route de boswachter kiest, dat is een verrassing. De excursie is ongeveer 
zeven km lang, duurt drie uur en start om 19.00 uur bij de ingang van Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Halverwege brandt de vuurkorf en 
is er een pauze met peelneut, warme chocolademelk en een versnapering. Deel-
name kost € 12,50 voor volwassenen en € 7,50 per kind. Er kunnen max. 20 deel-
nemers meedoen en vol is vol. Aanmelden is noodzakelijk op: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl 

Wandelen in de schemering en in het donker is heel bijzonder. Zeker als je in het spoor 
loopt van een echte boswachter. Hij kent zijn gebied als geen ander en weet dus ook 
de plekjes waar de kans op ontmoetingen met dieren het grootste is. De schemering is 
bovendien de beste tijd om dieren te spotten. Als de zon ondergaat en plaats maakt voor 
het licht van de maan verdwijnt verandert er van alles in de natuur. Dieren die overdag 
actief zijn maken zich op voor de nacht. Veel vogels zingen nog een laatste avondse-
renade en komen dan tot rust. Reeën, vossen en andere kleine zoogdieren voelen zich 
onbespied en sluipen voorzichtig uit bosjes en holen tevoorschijn op zoek naar voedsel. 
Als het helemaal donker is worden de dieren van de nacht actief. Ze  zijn aangepast aan 
het leven en jagen in het donker en hebben een goed ontwikkeld gehoor, tast- en/of 
reukvermogen. 

Ook mensen zullen deze aanpassing van de zintuigen ervaren. Als het zicht minder wordt 
ga je automatisch beter luisteren en zelfs voelen (met je voeten) waar je loopt. Tijdens 
deze verrassende avond vol natuurbeleving kan je het allemaal beleven. Spannend!

JONG TOPTALENT OPENT
HAARSTUDIO IN NEDERWEERT
Als kind speelde ze met het haar van 
Barbie en als tiener droomde ze van haar 
eigen kapperszaak. “Ik heb altijd een inte-
resse gehad in haar en make-up.”, aldus 
de 23 lentes jonge Dilek Yilmaz.

Dilek heeft Turkse ouders, maar is gebo-
ren en getogen in Nederland. Hier heeft ze 
ook haar studie ‘uiterlijke verzorging’ afge-
rond en was altijd de beste van de klas. 
“Gewoon knippen vond ik niet goed ge-
noeg. Ik streef naar perfectie en wil top-
kwaliteit leveren. Daarom heb ik de beste 
leermeesters bezocht om de fijne kneep-
jes van het kappersvak onder de knie te 
krijgen.”, aldus Dilek. Haar stageplaats 
was een opmerkelijke keuze. Ze koos voor 
een spaanse kapsalon waar ze technieken 
leerde die je in een normale kapsalon niet 
tegen komt. Zoals de kunst van het vlech-
ten en ‘straighten’ heeft ze zich hier eigen 
gemaakt. Aan de lange lijst van leerbedrij-
ven kon een turkse kapsalon natuurlijk niet 
ontbreken. Ze leerde mannen scheren op 
de echte ambachtelijke manier zoals ze 
dat in Turkije nog steeds doen.

Men zou denken dat Dilek inmiddels ge-
noeg geleerd heeft om haar droom van 
een eigen kapperszaak te kunnen realise-
ren. Niet volgens het jonge toptalent dat 
nog een wens gerealiseerd wilde zien, na-
melijk trainen met de beste kappers die in 
Nederland te vinden zijn. Dilek Yilmaz laat 
zich nu bijstaan door twee van de besten 
in het Nederlandse kappersvak, te weten 
Rick Strouken en Leo Eyssen. 

Rick Strouken heeft als herenkapper 
de absolute wereldtop bereikt. Hij heeft 
overal in de wereld gewerkt en zich met 
de beste kappers van de wereld gemeten 
op de wereldkampioenschappen. 
Rick behoort tot de top 20 van de wereld.

Leo Eyssen is gespecialiseerd dames-
kapper en heeft net als Rick meermaals 
deelgenomen aan de wereldkampioen-
schappen.

Na al die jaren van hard trainen is nu de 
tijd aangebroken om een eigen zaak te 
openen. Op maandag, 22 april a.s. om 
18.30 uur openen de deuren van Ela Haar-
studio aan de Moesemanstraat 13 te Ne-
derweert. Op deze avond is iedereen van 
harte welkom om een kijkje te nemen in 
de nieuwe zaak onder het genot van een 
hapje en een drankje. Dinsdag 24 april 
worden de scharen geslepen en is er een 
spectaculaire openingsstunt. Heren wor-
den GRATIS geknipt door topherenkap-
per Rick Strouken en dames krijgen een 
prachtig verrassingspakket met top ver-
zorgingsproducten GRATIS.

Kom langs en ontdek wat Ela Haarstudio 
voor u kan doen.

GROTE MAGAZIJN- EN 
SHOWROOM OPRUIMING. 

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

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)

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen
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         Zaterdag 1 juni: 10.00-16.00 uur

Kom naar de Dag van de Bouw
Op 1 juni stellen de bij Bouwend 

Nederland aangesloten bouw- en 

infrabedrijven wederom hun mooiste en 

meest bijzondere bouwplaatsen open 

voor een kijkje achter de schermen. 

Normaliter zijn dat plaatsen waar u niet 

mag komen, maar nu gaan de hekken 

wagenwijd open.

De Dag van de Bouw wordt dit jaar voor 

de achtste keer georganiseerd. Vorig 

jaar trok de dag maar liefst 115.000 

mensen die op 222 bouwplaatsen door 

het hele land terecht konden. Kom ook 

dit jaar weer kijken bij in aanbouw zijnde 

wegen, tunnels, ziekenhuizen, scholen 

en stations, maar ook bij winkelcentra, 

kantoorgebouwen en speciale 

woonprojecten. De toegang is gratis en er 

valt een hoop te beleven voor jong en oud, 

variërend van rondleidingen en het zelf 

bedienen van bouwmachines tot aan het 

metselen van een muurtje.

De Dag van de Bouw is een initiatief van 

Bouwend Nederland en staat dit jaar in het 

teken van ‘Het Nieuwe Bouwen’. Natuurlijk 

wordt er nog steeds veel handwerk door 

echte vakmensen verricht, maar de bouw is 

ook een broedplaats van innovatie en nieuwe 

concepten. De rode draad die daar doorheen 

loopt is de nieuwe verhouding die bouwers 

met klanten en de omgeving ontwikkelen. 

Dit is al enige tijd aan de gang maar is 

de laatste jaren in een stroomversnelling 

gekomen. De ingrediënten daarvan zijn 

beter, sneller en goedkoper bouwen door een 

nog intensievere samenwerking in de hele 

bouwketen; een focus op duurzaamheid en 

meer klantgerichtheid door toepassing van 

3D-technieken en andere virtuele concepten. 

Het valt allemaal te zien en te beleven 

op 1 juni als er door het hele land vele 

bouwlocaties gratis toegankelijk zijn.

Win iPads of
een helikoptervlucht

Doe mee met de fotowedstrijd op Facebook en 

maak kans op een iPad Mini of een rondvlucht 

in een helikopter met je vrienden. Kijk op 

www.facebook.com/dagvandebouw.

Friesland
• Drachten: winkels en woningen 

Raadhuisplein 

• Franeker: New Waterhouse Franeker

Groningen
• Winschoten: Cultuurhuis De Klinker

• Stadskanaal: (school)gebouw 

Noorderpoort

Drenthe
• Emmen: aanleg ovonde en fi etsbrug

Overijssel
• Kampen: graandepot Zuiderzeehaven

• Zwolle: zwembad Windesheim

• Nijverdal: tunnel N35

Gelderland
• Aalten: restauratie Zondagschool

• Harderwijk: Brandweerkazerne

• Klarenbeek: open huis Dijkhof Bouw

• Lunteren: nieuw Westhoffhuis

• Nijmegen: nieuwbouw Stadsbrug

• Nijmegen: een eiland in de Waal

Utrecht
• Zeist: gemeentehuis en appartementen

• Utrecht: kantoor De Kaap wordt woon-

gebouw

Zeeland
• Goes: Goese Lyceum

• Terneuzen: aanleg Sluiskiltunnel

Verbouw je huis nu extra goedkoop
Het kabinet heeft onlangs besloten dat op de arbeidskosten bij renovatie en 

herstel van bestaande woningen de btw geen 21, maar slechts 6 procent is. Het 

is een tijdelijke regeling die tot 1 maart 2014 loopt, dus profi teer ervan nu het 

nog kan. Kom inspiratie opdoen bij de Dag van de Bouw.

In de periode 2010-2011 was er ook 

al eens zo’n regeling, maar nu valt er 

wat meer onder. Het verlaagde tarief 

wordt bijvoorbeeld ook toegepast op de 

arbeidskosten van de in opdracht van 

de opdrachtgever op maat gemaakte 

goederen. Deze goederen kunnen in een 

werkplaats, maar ook op de locatie zelf 

vervaardigd worden. Nieuw is dat ook 

architecten, wanneer zij een verbouwing 

van een woning begeleiden, onder het 

lagere belastingtarief vallen.

Het moment waarop de verbouwing 

wordt afgerond, is bepalend voor 

toepassing van het 6 procent btw-

tarief. Het werk dient dus voor 1 maart 

2014 afgerond te worden.

Het Nieuwe 
Bouwen

Volg de Dag van de Bouw

Wil je weten welke projecten er allemaal mee 
doen? Kijk dan op: 

WWW www.dagvandebouw.nl

www.facebook.com/dagvandebouw

@dagvandebouw

Kom kijken…

Leuk voor 
jong en oud
De Dag van de Bouw is hartstikke 

leuk voor jong en oud. Op veel loca-

ties zijn er speciale activiteiten voor 

kinderen. Zo kon er in 2012 onder 

andere meegedaan worden met:

Metsel je eigen muurtje

Timmer een vogelhuisje

Graafmachine bedienen

(onder begeleiding)

Fotoshoot ‘werken in de bouw’

Schatzoeken met metaaldetector

Springkussen en kleurplatenhoek

Noord-Holland
• Aartswoud: restauratie monumentale 

stolpboerderij

• Amsterdam: Noord-Zuid lijn – station 

Vijzelgracht

• Amsterdam: metrostation CS

• Oostzaan: open huis computer 

gestuurde timmerfabriek

• Huizen: 39 huurappartementen

Zuid-Holland
• Lisse: appartementen Oud-Raadwijk

• Hillegom: clubgebouw S.V. Hillegom

• Rotterdam: kazerne Marechaussee

• Spijkenisse: theater

• Rotterdam: de Markthal

• Bergambacht: Het Kasteel

• Gouda: aanleg Tiendewegbrug

Noord-Brabant
• Steenbergen: aanleg A4

• Tilburg: woontoren De Havenmeester

• Rosmalen: omlegging Zuid-Willemsvaart

• Heesch: basisschool Emmaus Heesch

• St. Michielsgestel: educatief cluster

• Best: 39 prefab energieneutrale 

woningen

Limburg
• Weert: stadhuis

• Margraten: gemeentehuis Eijsden-

Margraten

• Maastricht: aanleg A2

• Horst: zorgcentrum Hof te Berkel

Kom kijken…
Een selectie uit de opengestelde 
projecten:

Het aanbod van activiteiten ver-

schilt per locatie. Kijk op de website 

voor meer informatie.

Foto: Studio Oostrum

maandag
22 april a.s.

OPENING
v.a. 18.30 uur

dinsdag 23 APRIL v.a. 9 uur

Haarstudio Ela    Moesemanstraat 13    6031 CC    Nederweert            0495-785377
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www.remozon.nl

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

(voorheen Reemers Elektro Montage)

Pannenweg 117 Nederweert • Tel. (0495) 63 12 24
www.kessels-installaties.nl

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Electro - Sanitair - CV - Zonnepanelen

Al meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer danAl meer dan

505050 jaar jaar jaar jaar jaar
ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!ervaring!

Verbouwt 
ook voor u 
compleet!

eter
Peter Pellemans

B o u w s e r v i c e

Smisserstraat 36a
6031 AE Nederweert
GSM. +31 (0)6 50512956
T.+31 (0)495-626893
E-mail: peterpellemansbouwservice@hetnet.nl

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatieerbouw • Onderhoud • Renovatieerbouw • Onderhoud • Renovatieerbouw • Onderhoud • Renovatieerbouw • Onderhoud • RenovatieNieuwbouw • Verbouw • Onderhoud • Renovatieerbouw • Onderhoud • RenovatieNieuwbouw • V

MOOIMOOI
OP MAAOP MAATT
Op maat gemaakte
schuifkasten en
inloopkasten

Opbergruimte
met een exclusieve
uitstraling.
Past altijd en in
elk interieur!

HUBO Duijts • Kerkstraat 16 Nederweert • (0495) 626309 • www.huboduijts.nl

B O U W & I N T E R I E U R

Eenheid, kwaliteit en functionaliteit
In de keuken wordt tegenwoordig niet meer alleen ge-
kookt, het is vaak de meest bewoonde ruimte in huis. 
Een dergelijke ruimte is  pas echt af, als alle elementen 
een eenheid vormen. Aanrecht, kookgedeelte, kasten 
en eetgedeelte zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Bij het keukenontwerp komt dan ook meer kijken 
dan alleen de vormgeving. Ook de routing en functio-
naliteit worden meegenomen in het plan. 

Een passende oplossing voor elk budget
“Kwaliteit, duurzaamheid en originaliteit staat bij ons 
hoog in het vaandel”, aldus Peter van Hulsen. ”Wij 
verzorgen het gehele traject; van ontwerp tot reali-
satie van uw keuken of interieur.” Naast de op - maat 
gemaakte keukens, biedt Van Hulsen ook keukens van 
het merk Schröder aan. “Wij bieden voor elk budget 
een passende oplossing.” Ook voor het renoveren van 
een keuken bent u bij Peter Van Hulsen aan het juiste
adres. 

Keukens en interieur worden tot in detail prachtig af-
gewerkt.  Voor het interieur kunt u o.a. denken aan, 
op maat gemaakte garderobe kasten, ensuite deuren, 
dressoirs, boekenkasten en badkamermeubels van
hoogstaande kwaliteit. Naast de particuliere ruimtes
heeft Van Hulsen ook diverse projecten gerealiseerd 
voor praktijkruimtes, winkels en kantoorinrichting. 

Er bestaat inmiddels een breed scala aan gerealiseer-
de projecten, waar men inspiratie op kan doen, deze 
kunt u terugvinden op de website: www.petervanhul-
sen.nl. Hierop wordt nog eens verfijnd weergegeven 
wat men kan verwachten. 
HI-MACS®, innovatieve vormgeving en duurzaamheid 
Van Hulsen verwerkt in zijn keukens en interieur di-
verse kwalitatieve materialen. Waaronder het innova-
tieve HI-MACS®, met oneindig veel mogelijkheden. Zo 
worden er bijvoorbeeld naadloos verlijmde keuken– 
en badkamerbladen van gemaakt. HI-MACS® wordt 
van 75% natuurlijk mineraal en zuiver acryl gemaakt. 

Door deze speciale samenstelling ontstaat een mate-
riaal, dat qua vormgeving en duurzaamheid alle wen-
sen vervult. 

De keukens en het interieur op-maat worden vervaar-
digd in de professionele werkplaats, met een team 
van ervaren meubelmakers. “We bepalen samen met 
de klant de uiteindelijke vormgeving, kleur- en ma-
teriaalgebruik, om zo een droomkeuken of -interieur 
te realiseren. En een ruimte te creëren waarin u zich 
bovenal thuis voelt.”

Peter van Hulsen | Maatwerk Keukens en Interieur
Magnesiumstraat 11, 6031 RV  Nederweert
Tel. 06 54311245 / 0495 626539
info@petervanhulsen.nl
www.petervanhulsen.nl

Maatwerk op het gebied van keukens en inte-

rieur, dat is waar Peter van Hulsen | Keukens 

en Interieur voor staat. Het vertalen van wen-

sen en ideeën, naar een uniek ontwerp en een 

stijlvol resultaat. Of dit nu modern, klassiek, 

landelijk of een combinatie van deze is, alles is 

mogelijk.

Maatwerk in optima forma

HULSEN
M A A T W E R K  K E U K E N S

E N  I N T E R I E U R S

VAN
PETER

Op zoek naar iets speciaals?
Wij bepalen samen met u het ontwerp,

kleur- en materiaalgebruik voor uw droomkeuken,
badkamer of interieur  binnen uw budget!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

0495 626539      www.petervanhulsen.nl

Van keuken tot badkamer en van dressoir 
tot boekenkast...precies zoals u het wilt!
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TIJDLOOS EN
 DUURZAAM

BOUWEN...

B O U W & I N T E R I E U R

Kantoor: Beatrixstraat 78

6031 BC  Nederweert

Magazijn: Pannenweg 305

6031 RK  Nederweert

Telefoon: (0495) 632901

Telefax: (0495) 632901

G. PEETERS
STUKADOORSBEDRIJF

G. PEETERS
STUKADOORSBEDRIJF

Peter Caris

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

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

Gebbelsweg 27a
Ospel

06-53321971
www.coolen-vloeren.nl

Pannendaken-, schoorsteen renovatie, Pannendaken-, schoorsteen renovatie, 
lood- en zinkwerk.lood- en zinkwerk.

Dakkapellen en dakramen plaatsen.Dakkapellen en dakramen plaatsen.

Reulisweg 15, 6091 NZ  LeveroyReulisweg 15, 6091 NZ  Leveroy
Tel.: 0495 - 651 500el.: 0495 - 651 500Tel.: 0495 - 651 500el.: 0495 - 651 500T

Email: geertkoppen@hotmail.comtkoppen@hotmail.com

Koppen 
dakbedekkingen dakbedekkingen 
en totaalrenovatieen totaalrenovatie

je kennis
van klussen

wwwwww.fi.fi x xet.nlet.nl
Fixet Leveroy Houtsberg 16  -  Tel. (0495) 65 14 50  -  fixet.leveroy@fixet.nl

Chris Steijvers Electro is een jong en dynamisch 
electrotechnisch installatiebedrijf. 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verzorgen van 
electrotechnische installaties bij nieuwbouw, 

renovatie en utiliteitsbouw. 
Wij verzorgen daarnaast uw inbraakbeveiliging, data- en 

telecommunicatie en ondersteunen u maximaal in uw keuze.

Nieuwbouw - Renovatie - Utiliteitsbouw 
Inbraakbeveiliging - Telecommunicatie

Uw leverancier voor zonnepanelen!
Bosserstraat 6B

6031 NS Nederweert
Tel. 06-13 46 67 86

info@steijverselectro.nl
www.steijverselectro.nl

Koppen dakbedekkingen & totaal-
renovatie is een dakdekkerbedrijf 
dat draait op meestentijds de vraag 
van de particuliere klant.

We zijn al 30 jaar een allround bedrijf voor platte en 
pannendaken, meestal in renovatie. Wat is totaal 
(dak) renovatie eigenlijk. Bij een pannendak staan 
dan alleen beide gevels nog overeind, van daar-
uit wordt het dak weer volledig opgebouwd met 
spanten, houtwerk, eventueel isolatie, schoorstenen, 
dakpannen en bv dakkapellen, lood en zinkwerk.
Bij platte daken is dit anders en bouw je wederom 
op vanuit je balklaag naar een eventuele isolatie en 
daarna de dakbedekking.

Belangrijk bij Koppen dakbedekkingen is het 
dakteam. Dit heeft tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden intensief contact met de opdracht-
gever en indien er zich iets voordoet wordt steeds in 

overleg bepaald hoe dit opgelost gaat worden.
Nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd wordt er 
altijd nog eens geëvalueerd.
Immers overleg met je team is noodzakelijk. 

Medewerkers moeten ook weten, dat ze gewaar-
deerd worden.
Wij werken met  vaste medewerkers, ons team 
werkt, zowel letterlijk als figuurlijk op hoog  niveau. 
We werken meestal in de regio Weert-Roermond.
In de renovatie heeft ons dakteam een scholing 
gehad in koper solderen, bijzondere voegen en voeg-
technieken en monumentale HWA bakken maken van 
lood, zink en koper.
Verder is het bedrijf altijd bereid om lekkages op 
korte termijn te verhelpen.
Nieuw in ons programma is zolderisolatie aan-
brengen en eventueel afwerken met beplating.

Geert Koppen is gecertificeerd onderhoudsinspecteur 
van platte daken.
We kunnen een rapportage maken van bevindingen 

om rekening te houden met onderhoudskosten van 
platte daken. Dit gebeurd al veel voor Verenigingen 
van Eigenaren en verzekeringsmaatschappijen.
Door de jarenlange ervaring is Geert Koppen een ex-
pert geworden in het opsporen van lekkages. Daarbij 
beschouwt hij het als een uitdaging om het lek te
vinden, daar waar anderen er niet in zijn geslaagd.
Uitleg geven over offertes kan telefonisch, maar 
liever bij mensen thuis of op ons kantoor, zo is men 
vollediger op de hoogte van alles. 

Voor meer informatie kunt u ook op onze site 
terecht: www.Koppendakbedekkingen.nl

Goede, vakkundige medewerkers, 
daar gaat het om



op arbeid

Wij verzorgen uw volledige verbouwing, 
inclusief tekenwerk en 

aanvraag bouwvergunning.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Aannemersbedrijf
Haex-Brankaert BV

Dijkerhof 1

6006 RH Weert

Tel. 0495-750505

info@haex-brankaert.nl

www.haex-brankaert.nl
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B O U W  &  I N T E R I E U R

Rijksweg Zuid 18a
6031 RL Nederweert
0495 460133

Ook voor uw woning!
• Plafond
• Wanden
• Schuifkasten

• Laminaatvloeren
• Geluid- en warmteisolatie
• Dakramen

www.multi-fix.nl

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

Openingstijden showroom: 
di t/m vr 9.00 - 17.30 uur

en za 9.00 - 16.00 uur www.wijentegels.nl

DE MANNEN VAN WIJEN HEBBEN

Behalve voor uw 

TEGELVLOER kunt u bij ons ook

 terecht voor uw HOUTEN VLOER.

Of een combinatie van beide.

G O E D  N I E U W S

U wilt graag uw woonhuis of bedrijfspand gaan 
(ver-)bouwen, maar weet niet precies wat de 
(on-)mogelijkheden zijn???
In de huidige, economisch mindere tijd, lijkt 
(ver-)bouwen misschien niet meer zo vanzelf-
sprekend als enkele jaren geleden, maar wel-
licht hebt U (nog steeds) een woonprobleem of 
woonwens?
Maar zelfs in deze tijd zijn er nog voldoende 
kansen en mogelijkheden, U moet alleen goed 
onderzoeken waar deze liggen (en wat even-
tuele haken en ogen zijn). Als dit goed in kaart 
is gebracht durft U deze kansen wellicht ook 
makkelijker te grijpen!
Wij, als Uw professionele partner, kunnen u 
prima helpen, bij het bekijken van de (on-)
mogelijkheden en kansen in Uw (woon-)situ-
atie, want als particulier opdrachtgever bouwt 
u (waarschijnlijk) niet elke dag. Daarom vinden 
wij goede begeleiding ook zo belangrijk, wij 
hechten veel waarde aan persoonlijk contact 
en duidelijkheid. Wij maken het omvangrijke 
proces van (ver-)bouwen eenvoudiger voor U 
door de juiste vragen te stellen, mee te denken 
en U te begeleiden bij het ontwerp- en bouw-
proces. Er komt namelijk veel kijken in het 
proces van Uw eerste idee tot het uiteindelijke 
resultaat. 

Architectuur is in onze ogen veel meer dan al-
leen ‘een mooi plaatje’ en hoeft helemaal niet 
hoogdravend te zijn. Uw huis of bedrijfspand 
dient een weerspiegeling te zijn van Uw wen-
sen en rekening te houden met Uw persoon-
lijke leefstijl, in combinatie met Uw budget en 
de (bebouwde) omgeving. 
Architecten van Gog wil een product afleveren 
dat precies op U als opdrachtgever is toege-
sneden, het dient te voelen als een maatpak 
en moet over een aantal jaren nog steeds als 
gegoten zitten.

Wij zijn een bureau met ruim 35 jaar ervaring 
en het wordt tegenwoordig geleid door vader 

en dochter, welke beide architect zijn.
Ervaring, kennis, een frisse blik en moderne 
technieken worden hierdoor gebundeld.

Hulp nodig bij aan- of verkoop van onroerend 
goed?
Onroerend goed is de laatste jaren flink in prijs 
gezakt en wellicht is juist nu de tijd aange-
broken om een ander huis of bedrijfspand te 
kopen?
Wellicht ziet U door de bomen het bos niet 
meer of vind U het moeilijk om de (on)
mogelijkheden van een bestaand pand in te 
schatten.
Wij kunnen U ook vakkundig bijstaan bij de 
aan- of verkoop van u onroerend goed! Naast 
dat we geregistreerde architecten zijn, zijn we 
ook geregistreerd taxateur/makelaar!

Meestal heeft een verkopende partij een 
makelaar in de arm genomen om hem bij te 
staan, waarom zou u dan geen professional in 
de arm nemen, om uw belangen te beharti-
gen???? Iemand die zich niet laat overbluffen 
met mooie praatjes en op een professioneel 
niveau kan communiceren met de verkopende 
partij en UW belangen kan behartigen!

Architecten van Gog BV
Korenbloemstraat 16
6035 AZ Ospel
0495-632501
theu@architectenvangog.nl

Schoutlaan 29
6002 EA Weert
0495-548721
marieke@architectenvangog.nl
www.architectenvangog.nl

Wij zijn geregistreerde architecten en make-
laar/taxateur en lid van de Nederlandse Bond 
van Architecten, dit bied U de garantie dat wij 
onafhankelijk en deskundig zijn.

 (Ver)bouw plannen?

Een architect maakt werk van uw droom! 

Waar een ander stopt, vraagt een archi-

tect verder. Een huis is voor een architect 

pas geslaagd als U zich er thuis voelt.
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Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

E EVELbEkLEdI

gebbelsweg 26

6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

Tevens kunt u bij 
ons terecht voor 
het inbouwen van 
VELUX ramen. 
Timmer- en metsel- 
werkzaamheden.

Rolluiken
Zonneschermen

Markiezen
Parasols
Screens

Jaloezieën
Lamellen

Rolgordijnen
Vouwgordijnen

Plisseegordijnen
Velux zonwering

Horren
Garage-openers

UW SPECIALISTUW SPECIALISTUW SPECIALIST
IN ZONNESCHERMENIN ZONNESCHERMENIN ZONNESCHERMEN

Kom snel en vrijblijvend kijken 
naar onze mogelijkheden.

GUBBELS ZONWERING
Dorpstraat 26  |  6095 AH Baexem
Telefoon 0475 - 45 18 46

w w w . g u b b e l s - z o n w e r i n g . n l

B O U W  &  I N T E R I E U R

Voor al uw 
verbouwingen 
en nieuwbouw.

STRATERIS 26

Al meer dan 35 jaar produceren, leveren en 
monteren wij aluminium kozijnen. Nieuwbouw, 
verbouw, renovatie, Aluminiumbouw Michiels 
staat ervoor.

Aluminiumbouw Michiels is niet zonder reden 
door Schüco als Premium Partner geselecteerd. 
Zoals Schüco synoniem staat voor de hoogst 
haalbare kwaliteit, zowel wat materiaal als wat 
vormgeving en bedieningscomfort betreft, zo 
staat ons bedrijf voor een helder advies, een 
snelle vlekkeloze productie en een perfecte 

montage en afwerking. Service schrijven wij 
met een hoofdletter. Aluminiumbouw Michiels 
levert aluminium kozijnsystemen rechtstreeks 
uit eigen fabriek aan bedrijven en particulieren

Aluminiumbouw Michiels
Gebbelsweg 26
6035 EA OSPEL
T 0495-632840
F 0495-634055
KvK 50155695
E info@alubouwmichiels.nl 

Wie een productkwaliteit en vakwerk 

zoekt op het gebied van aluminium 

puien, ramen, deuren, serres, lichtdaken 

en vliesgevelpuien, komt vanzelf uit bij 

Aluminiumbouw Michiels in Ospel.

Mat Koppen
Dakwerken

Pannendaken  •  Platte daken
Lood- en Zinkwerk  •  Schoorsteenrenovatie

Eind 61  •  6034 SM  Nederweert-Eind
Tel. 0495 - 626 673  •  Mob. 06 - 50290664 

E-mail info@matkoppendakwerken.nl
www.matkoppendakwerken.nl

Aluminiumbouw Michiels, 
perfectie van A tot Z


