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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 20

Autorijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

  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
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

w e e k  2  •  j a a r g a n g  8 8  •  9  j a n u a r i  2 0 1 4

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

Redaktie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl
 www.facebook.com/
 drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Bloemist Johan Winters, Budschop
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

V.V. de Pinmaekers starten op zater-
dag 11 januari met de verkoop van 
de Bonte Avond kaartjes. Na een ge-
weldige serie bonte avonden in 2013 
belooft ook deze voorstelling weer 
een spektakel te worden. 
Er zijn 5 avondvoorstellingen op 31 ja-
nuari 1, 6, 7, en 8 februari en een mid-
dagvoorstelling op zondag 2 februari 
allen in de Pinnenhof. 
Aanvang 19.49 en 13.11 uur.

Nieuw jasje
De bonte avonden zijn dit jaar in 
een nieuw jasje gestoken. Het deel-
nemersveld is weer uitgebreid, maar 
de optredens zullen per groep korter 
worden.

Grote groep medewerkers
Dit jaar is er weer een zeer gevarieerd 
programma met o.a. Björn Smits 
die zijn buut ten gehore zal bren-
gen. Natuurlijk zijn er weer sketches 
van  “Onger veurbehaod”,  “De 
Broeëd klabatters”, “Vastgepintj”,  
Duo Maril Borrenbergs en Zenash 
Schroijen.

Na het succes van vorig jaar zal de 
groep “Neet te geluive” ook weer 
van de partij zijn en het publiek we-
ten te vermaken.

Bonte avonden Nederweert in nieuw jasje

Nieuwe gezichten in 2014
Terug van weg geweest is het duo 
“Vanne kaart” met hun spitsvon-
dige grappen en nog een oude be-
kende Jo Bouwels en Co.

Verder zal de nieuwe schlager niet 
ontbreken en gebracht worden door
Duo 2 maol 11. Uiteraard kunnen 
de bezoekers ook kennis maken met 
de nieuwe prinsen en dansmarie-
tjes De Aurelia’s en Pantera’s van 

VV de Pinmaekers.  De muzikale be-
geleiding is weer in handen van Hof-
kepel `Klein mer neugter` 

Entreekaarten kosten € 11,00 en zijn 
vanaf zaterdag 11 januari 2014 te 
koop tussen 18.00 – 19.30 uur bij re-
sidentie De Schans aan de St. Rochus-
straat in Nederweert. Vanaf maandag 
13 januari gaat de verkoop verder bij 
Bruna aan de Lambertushof.

Erica Feijen, consulente therapeu-
tische elastische kousen is het 
gezicht achter de Feet & Wellness 
Praktijk in Nederweert. 

Een verhuizing binnen Nederweert 
én uitbreiding naar Weert. Dat zijn 
de ambities waarmee Erica Feijen in 
2014 van start gaat. 

Door samenwerking met Medicura 
krijgt Erica de mogelijkheid om haar 
dienstverlening uit te breiden naar 
Weert en krijgt zo haar plek in de 
Medicura  Zorgwinkel aan de Maas-
poort. Deze ondernemende dame 
start hier vanaf 10 januari elke vrij-
dagochtend met spreekuur voor het 
aanmeten van kousen in de Medicura 
Zorgwinkel in Weert. Hiermee krijgt 
de praktijk voor 2014 meer mogelijk-
heden om klanten te ontvangen. 
Daarnaast verhuist de praktijk per 3 
januari naar het St. Antoniusplein 21-
22  te Nederweert. 

In de Medicura Zorgwinkel komen 
klanten die behoefte hebben aan 
allerlei medische hulpmiddelen,  die 
ondersteuning bieden in het dage-
lijkse leven. Van bloeddrukmeters tot 
wandelstokken, matrassen en rolla-
tors. In deze Zorgwinkel komen ook 
altijd veel vragen binnen van klanten 
om kousen aan te laten meten. 
Door de samenwerking tussen Feet 
& Wellness en Medicura wordt nu in 
deze behoefte voorzien. 
Geboren in Weert en woonachtig in 
Nederweert past de Zorgwinkel in 
Weert natuurlijk perfect in het plaat-
je van Erica om in haar eigen regio op 
een prettige, deskundige en plezie-
rige wijze de klant te kunnen helpen. 
Want dat is waar Erica zich in onder-
scheidt: de cliënt  is, al meer dan 12 
jaar, in professionele en vertrouwde 
handen! 
 

Feet & Wellness start op nieuwe locaties
Over Erica 
Als voetreflex-therapeute 12 jaar 
geleden begonnen, zag Erica in een 
ouderencentrum heel wat voeten 
die behandeld mochten worden.  
Veel mensen droegen ook destijds 
al steunkousen, die op dat moment 
aan- en uitgetrokken moesten wor-
den. Zodoende ontstond bij Erica de 
interesse om naast de voeten, ook de 
benen te gaan behandelen. Tijdens 
de behandelingen en het persoonlij-
ke contact met de ouderen, en niet te 
vergeten de verpleging, kwam Erica 
er achter dat een goede pasvorm een 
duidelijke uitleg over hoe de steun-
kousen aan en uit te trekken, cruciaal 

zijn. Zoekend naar een oplossing voor 
dit probleem besloot Erica om de op-
leiding Ambulante Compressiethera-
pie te volgen, zodat ze goede, pas-
sende en comfortabele steunkousen 
kan aanmeten en leveren. 

Veel mensen denken bij een steun-
kous aan een dikke huidkleurige 
kous. Tegenwoordig zijn de kousen 
echter verkrijgbaar in diverse moder-
ne en aantrekkelijke uitvoeringen, 
voor heren en dames! 

Bel voor een afspraak met T 0495 – 62 
24 50 of kijk op www.feetandwell-
nesspraktijk.nl voor meer informatie. 
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Bouwadvies Huibert Scheijven
Kerkstraat 86a
6031 CJ  Nederweert
Tel. 06 22 59 99 65
e-mail: huibert.scheijven@kpnmail.nl
www.bouwadvieshs.nl

Uw bouwproject, mijn zorg!

 
Team Spauwen & Spauwen
wenst u 
een gelukkig en 
gezond 2014 toe!

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert
Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• Inpandig laboratorium voor 
snelle service.

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

       EXCLUSIEVE 
  ONTWERPEN
                DUURZAAM BOUWEN

De redactie van het Weekblad voor 
Nederweert wenst al haar lezers 

een goed en gezond 2014!

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* grote speelweides, veel individuele aandacht
* dagopvang van uw hond

trimsalon
* op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster miranda

tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 53 33 22 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen  

zelfs aan het 

kleinste  detail .’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nlBiest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 53 33 22 - 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 ".

Vlut 2 Ospel 06-26686181

Schaatsen 
slijpen

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

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



Week
2

6 t/m 11

januari
Hoevebrood € 2,35

kruimelvlaai (alle soorten)  € 9,40  half € 5,20

Schwarzwalderkirschvlaai:   € 12,75  half € 7,35

koolhydraatarme bolletjes: 3 + 3 gratiS!

appelcake stukjes: 4 halen, 3 betalen

Het Natuurhoekje wordt Natuurwinkel Heythuysen

Marlies Thiessen: “Er is niets leu-
ker dan met klanten over biologi-
sche voeding praten in de Natuur-
winkel”
 
9 Januari is een feestelijke dag voor 
Natuurwinkel Heythuysen, haar be-
zoekers en  en voor ondernemerster 
Marlies Thiessen. Vanaf deze dag 
gaat haar winkel verder als een Na-
tuurwinkel. De overgang naar Na-
tuurwinkel Heythuysen ligt voor de 
hand, omdat Het Natuurhoekje al 
jaren samenwerkt met Natudis, de 
groothandel achter Natuurwinkel. 
En dat is prettig voor de consument,  
want door de kracht van de formule 
Natuurwinkel is het mogelijk om nog 
meer dan voorheen kennis over biolo-
gische voeding te delen en vooral ook 
te laten ervaren. 
 
Voor Natuurwinkel Heythuysen is een 
gezonde aarde de basis, want een ge-
zonde aarde geeft ons een gezonde 
basis voor al het leven en dus ook 
voor onze voeding. Wij delen onze 
passie voor biologisch en duurzaam 
leven graag met onze klanten in onze 
winkel vol gezonde, eerlijke en lek-
kere producten die met zorg en aan-
dacht zijn geproduceerd met respect 
voor mens, dier en milieu. Dat is een 
principe waar Natuurwinkel en ik in 
geloven, aldus Marlies Thiessen.
 

In de winkel is een breed scala aan 
producten van biologische of Demeter 
kwaliteit te vinden. Het zijn de beste 
producten van de natuur. Demeter, ver-
noemd naar de Griekse godin van de 
vruchtbaarheid, is het internationale 
keurmerk van de biodynamische land-
bouw. Demeter hanteert strenge ei-
sen voor dierenwelzijn, het sluiten van 
kringlopen van mest en voer en de ver-
werking die zo puur mogelijk moet zijn.
Biologisch herken je aan het Europese 
keurmerk, het groene blaadje met wit-
te sterren als bladrand. Het geeft aan 
dat die producten zonder kunstmest 
en chemische bestrijdingsmiddelen 
worden geteeld en zonder toevoegin-
gen van conserveringsmiddelen en/of 
chemisch synthetische geur-, kleur- of 
smaakstoffen worden verwerkt. U 
kunt bij ons terecht voor een groot as-
sortiment Groente en fruit, vers brood 
( gist of zuurdesem ), kaas vers van het 
mes, zuivel enz enz enz……..

Wil je meer informatie over Natuur-
winkel Heythuysen en haar leuke ac-
ties? Kijk dan op www.natuurwinkel.nl 
of volg Natuurwinkel op twitter.com/
vdnatuur en facebook.com/vdnatuur 
Advertentie in deze krant.

Voor meer informatie:
Marlies Thiessen 
0475-440501

HEYTHUYSEN

KNALT 
HET 
NIEUWE 
JAAR IN!

Bij besteding vanaf € 25,00 
een gratis brood.

Naam:

Postcode:

Bij besteding vanaf € 50,00 
een gratis geursteen met 
etherische olie.

Naam:

Postcode:

Bionut noten diverse soorten 
20% korting.

Naam:

Postcode:

Mariënwaerdt landgoed-
kaas Mooi gelegen 
van € 14,90 voor € 11.75 
per kilo.

Naam:

Postcode:


 


 


 


 De Tamboer 2

6093 EB Heythuysen
Tel: 0475-440501

Zolang de voorraad strekt Zolang de voorraad strekt Zolang de voorraad strekt

Acties geldig op 9-10 & 11 januari

Zolang de voorraad strekt

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST
NA DE SCHEIDING!vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

AlexiA KlinieK
centrum voor mondzorg

0495 54 84 86  
kinderen gratis naar de tandarts!
weert@alexiakliniek.nl www.alexiakliniek.nl

De medewerkers van De Leidhinde
wensen u een gelukkig 2014!

Kelperweg 7 - Leveroy - 0495-652467 

SportivaLife Nederweert
Sterke (onder)rugspieren ontwik-
kelen en de rugklachten verhel-
pen & voorkomen.
  
Maar liefst 85% van de bevolking 
heeft wel eens last van rugklachten 
en dit is na de verkoudheid zowat de 
belangrijkste reden voor een bezoek 
aan de dokter/arts/fysiotherapeut. 
De groep die chronisch klachten 
heeft wordt steeds groter. 

Zwakke rompspieren met een ver-
keerde houding is in de meeste geval-
len de oorzaak van deze rugklachten. 
Het is niet heel moeilijk om van rug-
klachten af te komen of om deze te 
voorkomen maar het is wel belang-
rijk om de juiste specifieke oefenin-
gen uit te voeren. Meestal wordt net 
het verkeerde gedaan waardoor de 
klachten niet weggaan en zelfs alleen 
maar erger worden.
 
Rugklachten zijn ‘absoluut’ geen 
reden om niet meer te sporten.
Met de juiste oefeningen kunnen 
klachten voorkomen worden en zelfs 
afnemen.
Veelal wordt geroepen dat bij rug-
pijn, de buikspieren getraind moeten 
worden maar dit is een verkeerde 
interpretatie. Nog nooit heeft een 
onderzoek aangetoond dat het trai-
nen van buikspieren leidt tot een ver-
mindering van rugpijn. Het doen van 
crunches en sit-ups verergert, bij het 
overgrote deel van de rugpatiënten 
ook nog eens de pijn. Dat komt om-
dat bij het voorover buigen, de wer-
vels de neiging krijgen om te schui-
ven. De sit-up is daarin erger nog dan 
de crunch. 

De rugklachten ontstaan voorname-
lijk omdat we onze (onder)rug veelal 
verkeerd en extra zwaar belasten 
door ons zittende bestaan, terwijl het 
lichaam is gemaakt om te bewegen!

Rugspieren moet je zeker niet ont-
zien maar op de juiste manier be-
lasten door effectieve oefeningen! 
Fitness 2.0 bij SportivaLife zorgt voor 
deze juiste belasting op een veilige en 
effectieve manier. Altijd onder bege-
leiding van een gediplomeerd trainer.
Kijk voor meer informatie eens op 
www.sportivalife.nl

Laat je verder informeren door de 
teamleden van SportivaLife Neder-
weert. 
Het adres is: Hulsenweg 5a te Neder-
weert-Budschop. Bellen mag ook: 
0495-460600.

Maak een ijzersterke start in 2014. 

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

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

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

Vanaf januari 2014: 
Maak een afspraak bij 

Will’s Hairstyling 
via internet
Met het online afsprakenboek kunt u voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week 
via internet een afspraak met ons maken. Op onze website meldt u zich eenmaal 
als klant aan en daarna kunt u voortaan op een eenvoudige wijze zelf een afspraak 
plannen. Eenmaal aangemeld ziet u, welke tijden vrij en bezet zijn in onze salon. 
Op kwart voor het hele uur kunt u niet afspreken, dit is een buffer. Door op een vrij 
tijdstip te klikken, kunt u het vrije tijdstip reserveren en aangeven welke behandeling 
gewenst is. Ook kunt u nog eventuele opmerkingen toevoegen. Ten slotte wordt de 
afspraak bevestigd en zult u hiervan op de hoogte worden gesteld door een auto-
matische email.

Voordelen
Het online afsprakenboek biedt u de volgende voordelen: 
- U kunt voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per week een afspraak met ons maken 

via onze website.
- U ziet in één oogopslag op welke data en tijdstippen wij nog tijd vrij hebben voor 

een afspraak.
- Omdat wij minder telefonische onderbrekingen krijgen, hebben we meer aan-

dacht voor u tijdens uw bezoek aan onze zaak.

Probeer het eens uit! Ga naar www.willshairstyling.nl
en klik op: “Online reserveren”. 
Of scan deze QR-code en ga direct naar de agenda…
Beschikbaar vanaf januari 2014.

Team Will’s Hairstyling

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 
 (gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 
 op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond



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

Gratis ophalen en thuisbezorgd

Carnavalswinkel Ni-jwieërt
St. Rochusstraot aan de vieëfsprong • Tel. 06-53950171

‘t groeëtste assortiment van vastelaovendj- en fieëstartikele. 
Völ artikele 30 tot 50% afgeprieësjt!

Vrouw Poell 
wurtj 90 jaor
Op 16 januari 2014 wordt mevrouw 

Poell-Heijmans, beter bekend als 
“vrouw Poell” 90 jaar. 

‘Vrouw Poell’ is geboren op ‘Hulse” in Neder-
weert-Eind als oudste van 6 kinderen. Op 
6 jarige  leeftijd verhuisde het gezin naar Rog-
gel, waar ze opgroeide op een boerderij. In 
1949 is ze getrouwd met Piet Poell. Ze kregen 
6 kinderen. Piet Poell had een schildersbedrijf 
en ‘vrouw Poell’ startte  een winkel. Naast een 
druk huishouden bestierde ze met grote passie 
de winkel. Hier verkocht ze gedurende ruim 50 
jaar menig rolletje behang en vele kilo’s verf. 

Ze werkte hard om een boterham op de plank te krijgen. In 1993 is haar echt-
genoot overleden. Met name haar kleinkinderen waren voor haar in die tijd 
een grote troost. 
Mevrouw Poell-Heijmans is trots en dankbaar dat zij deze hoge leeftijd in 
goede  gezondheid mag bereiken. Ze is betrokken en begaan en volgt  nauw-
keurig alle ontwikkelingen. Je maakt haar niks wijs. Wij zijn heel blij dat wij dit 
feest met haar mogen vieren. We hopen dat zij haar goede gezondheid mag 
behouden en dat we nog lang plezier met haar kunnen maken.

Als u mevrouw Poell-Heijmans graag persoonlijk wil feliciteren kan dit op 
donderdag 16 januari van 17.00 – 18.30 uur bij Café Centraal in Nederweert.

 Mevrouw HC Poell-Heijmans
 Florastraat 46
Kinderen en kleinkinderen. 6031 XN Nederweert

Het adres voor al uw 
houten kozijnen, ramen, 
deuren  en trappen

Brouwer 5  5711 LD  Someren - T. 0493-491471
Mailadres: info@timmerwerkensomeren.nl

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Het bestuur en de fractie van de VVD Nederweert 
wensen  U een gezond en voorspoedig 2014!

Eerste openlucht Kepelle 
festival Ni-jwieërt

Muziek en vastelaovundj zijn nauw 
met elkaar verbonden. Alle reden om 
op 19 januari 2014 het eerste open-
lucht Kepelle Festival Ni-jwieert (KFN) 
te bezoeken. Op initiatief van het 
Centrum Management Nederweert 
zal het eerste openlucht festival 
plaats vinden in het centrum van Ne-
derweert. De deelnemende kapellen 
zijn Oze Hoempa, Klein mèr Neugter, 
Um te Baöke en Blaoskracht 11. Zij 
zullen door het centrum van Neder-
weert trekken en op diverse locaties 
hun muzikale kunsten tonen.

Daarnaast is er een defilé en worden 
de kapellen door een “Deskundige” 
jury beoordeeld. Naast de muzikale 
kwaliteit, speelt de carnavaleske pre-
sentatie een belangrijke rol. Het festi-
val zal gehouden worden tussen 13.11 
en 16.11 uur, aansluitend zal op het 
horecaplein de ludieke prijsuitreiking 
plaatsvinden.

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

Voor afhalen in januari Elke zaterdag en zondag 
3,5 uur lang onbeperkt 
eten van het buffet + 
onbeperkt drinken 

(bier, fris, wijn, koffie & thee)

Voor  25,- p.p.
Kinderen 4 t/m 11 jaar  12,50 p.p.

Ook mogelijk onbeperkt 
eten van het buffet 

excl. dranken. 

Voor  13,- p.p.
Kinderen 4 t/m 11 jaar  6,50 p.p

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami    16,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Gebakken visballetjes (4 stuks)
◆	 Kipfilet in ketjapsaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken banaan (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami    19,50

KaartverKoup 

Bontje aovendj 2014
De bontje aovendje zeen dit seizoen op

31 januari, 1, 6, 7 en 8 februari aanvang 19.49 oor
en zondigmiddig 2 februari 2014 aanvang 13.11 oor.

Veurverkoup:
Zaoterdig 11 januari in Residentie “De Schans”.

De verkoup is van 18.00 tot 19.30 oor.

Vervolgverkoup vanaaf 13 januari
bi-j Bruna, Lambertushof Ni-jwieërt

Entreepries € 11,00

Daelnemers zeen: Björn Smits,
De Broeëdklabatters, Maril en Zenash, Vanne Kaart 

Onger veurbehaod, Vastgepintj, Neet te geluive, 
Jo Bouwels  en Co, schlagerwinnaar Duo 2 maol 11

en de Pantera’s en Aurelia’s.
Muzikale begeleiding: Hofkepel Klein mèr Neugter

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Vriendenactie 2014 Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert is 
het inloophuis voor iedereen uit 
Weert, Cranendonck en Midden-
Limburg die direct of indirect met 
kanker te maken krijgt. In decem-
ber 2013 bestaat het huis 2½ jaar. 
In die tijd hebben maandelijks 
ruim 200 mensen gasten het huis 
bezocht, in totaal zijn intussen 
meer dan 5000 bezoekers over de 
drempel geweest!

Dit gaat uiteraard allemaal niet van-
zelf. Onze gasten worden ontvangen 
en begeleid door 40 geschoolde vrijwil-
ligers. Het Toon Hermans Huis Weert is 
een huis voor en door de gemeenschap 

dat geen subsidie ontvangt. Wij zijn 
een ANBI instelling. Om het huis ook 
voor de toekomst zeker te stellen zijn 
wij op zoek naar Vrienden die ons wil-
len ondersteunen. Daarom starten wij 
aan het begin van het nieuwe jaar  de 
Vriendenactie 2014: iedereen die  goe-
de voornemens heeft voor 2014 wordt 
uitgenodigd om vriend te worden van 
ons huis.  Voor € 100,--, maar meer 
of minder mag ook. U kunt uw dona-
tie storten op NL55RABO156731762 
ten name van Toon Hermans Huis 
Weert met vermelding van Vriende-
nactie 2014 en van uw emailadres.                                                                           
Voor meer informatie: 
www.toonhermanshuisweert.nl.   

35 JAAR KOMHOFF SANITAIR: 
EINDEJAARSAANBIEDING;

MEE NEEM PRIJS 
WISA ZELFDRAGEND INBOUWRESERVOIR +

DRUKPLAAT + WANDKLOSET + 
SOFTCLOSE/QUICKRELEASE ZITTING 

NU € 239,- 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Open eettafel Leveroy
Op donderdag 16 januari is er weer  
open eettafel, aanvang 12.00 uur.

Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddagmiddag 8 januari 
11.00 uur. Nieuwe bezoekers aanmel-
den tot dat zelfde tijdstip.
Tel. 651501; 652274; 651633

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen  
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

Tel. 06-52 62 92 93
b.g.g. tel. 06-23 61 07 83



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 

Opruiming
BH’s, slips, strings Halve prijs
Badgoed
nachtgoed > 20% - 50%
Div. artikelen e 5,00

OETNUUEJING

Op zóndigmiddig 
12 jannuari zal aan

 Prins Rob I ein receptie 

waere aangebooje. 

Dees receptie wurtj 

gehaoje in Zaal Centraal, 

Kerkstraot 59 

in Ni-jwieërt van 

13.49 tot 16.49 oor. 

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op pries.

Kiektj ouch op www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Magnoliastraat 6, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1981, opp. perceel ca. 152 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (7 groepen/ aardlek-
schakelaar), trapkast en toiletruimte voorzien van wandcloset en 
fontein; doorzonwoonkamer met tegelvloer; open keuken met te-
gelvloer en moderne keukenopstand voorzien van afzuigkap, koel-
kast, gaskookplaat en elektrische oven; vanuit de keuken is er toe-
gang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop met laminaatvloer, drie slaapkamers met 
laminaatvloer en badkamer met douche, wastafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats Radson/ 
maxicom combi cv-ketel, mechanische ventilatie-unit en witgoed-
aansluiting; slaapkamer met bergruimte in dakschuinten en dakraam.
Algemeen: volledig geïsoleerd; voortuin en grotendeels beklinkerde  
achtertuin voorzien van achterom, tuinberging, erfafscheiding (hout) 
en eenvoudige overdekte stalling.

Vraagprijs € 132.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 20 januari 2014.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Meer weten?
Kijk voor meer 
informatie over 
deze én andere 
vacatures op 
www.dezorggroep.nl

Op zoek naar een uitdagende 
baan als:
 Huishoudelijke hulp 
in de thuiszorg  
Regio Weert-Helden  

Werkgebied Weert en Nederweert  

Op oproepbasis  

Gezond in 2014! Val 8 kilo af in 8 weken! 
Het klinkt zo makkelijk, maar blijkt in 
de praktijk vaak een ‘vette’ kluif, AF-
VALLEN. Speciaal voor wie eigenlijk 
een stok achter de deur nodig heeft, 
start  Fit & Slank de groepscursussen 
vanaf 16 januari. 

Iedereen heeft wel eens zo’n ge-
dachte dat je iets meer aan sport 
zou moeten doen of dat je voeding 
wel wat gezonder zou kunnen. Maar 
structureel iets aan je eet- en sportge-
woontes veranderen, blijkt niet altijd 
makkelijk. Veel mensen hebben alles 
onder controle. Hun leven loopt op 
rolletjes, maar missen de discipline 
om af te vallen. Groepscursussen of 
Personal Coaching van Fit & Slank is 
een voor jou op maat gemaakt dyna-
misch, intensief programma en geeft 
gegarandeerd succes en blijvend re-
sultaat. Doe jij ook mee?! Bij Meuw-
sissen training kun je het bewegen 
en sporten leren als je dat wilt en het 
speciale programma START2SPORT. 
Je krijgt hier uitleg over in de cursus.

In het najaar van 2013 was voedings-
coach Anja Bastings van Fit & Slank 10 
weken te zien bij het TV programma 
van AVRO “Operatie NL Fit”, waarbij 
de 5 deelnemers 15 kilo afvielen. In 
2011 heeft Fit & Slank in samenwer-
king met RTL4 “Help, ons kind is te 
dik” een succesvol online programma 
ontwikkeld.

Met de Fit & Slank methode krijg je 
geen pillen en poeders, maar inzicht 
in jouw voedingsgewoonten, alles 
over vitale en fatale voeding en hulp 
bij het verbeteren van jouw eetpa-
troon en leefstijl in 8 weken. Een ver-
andering in gedrag is alleen mogelijk 
wanneer je denk- en eetpatronen en 
gewoontes doorbreekt. Je krijgt geen 
weekmenu’s, maar “De Regel van 3” 
en “De 7 afspraken”.  Je ontwikkelt 
een gezond eetpatroon waarbij je zelf 
jouw keuzes maakt en leert jouw ei-
gen verantwoordelijkheid te nemen. 

Fit & Slank is aangesloten bij de Be-
roepsvereniging Gewichtsconsulen-
ten Nederland en daarom komen de 
kosten in aanmerking voor vergoe-
ding door vele zorgverzekeraars (van 
€ 50 tot € 1000 per jaar). 

Je krijgt iedere bijeenkomst de hand-
vatten aangereikt om je doel om af 
te vallen te bereiken.  Maar de grote 
kracht achter het succes ben je  zelf! 
Jij moet zelf de beslissing nemen om 
mee te doen. Je zult je fitter voe-
len en lekkerder in je vel. Samen 
met het enthousiasme en ervaring 
van Fit & Slank gaat het zeker luk-
ken! Wil je in 2014 aan je lichaam, 
conditie en gezondheid werken?  
Kijk dan op de website www.fit-slank.
com.  Bel voor info naar Tel: 0495-
593760

Heemkundevereniging Nederweert.
De Heemkundevereniging Neder-
weert nodigt u uit voor de bijeen-
komst met als onderwerp :
“Limburgse dialecten als oraal en 
immaterieel erfgoed” 
door Dr. Rob Belemans.
Deze avond zal worden gehouden 
op; dinsdag 14 januari 2014 om 
20.00 uur in zaal Centraal, Kerk-
straat 59, Nederweert

Rob Belemans (1965) studeerde Ger-
maanse taal- en letterkunde in Leuven 
(B) en Münster(D). In 2009 promoveer-
de hij in Leuven met het proefschrift 
“Taal of tongval”, over het (gebrek 
aan) taalvariatiebeleid in Vlaanderen 
en Nederland vanuit de context van 
het Europese taal- en erfgoedbeleid.  
Hij verrichtte wetenschappelijk werk 
aan de Radboud Universiteit Nijme-
gen en aan het Instituut voor Naam-
kunde en Dialectologie van de K.U. 
Leuven. Hij is werkzaam als stafmede-
werker bij Faro en hoofdredacteur bij 
faro-tijdschrift. Faro is een steunpunt 

voor cultureel erfgoed in Vlaanderen 
en gevestigd in Brussel.

Taalvariatie is een te koesteren rijk-
dom. Dialecten en streektalen wor-
den door velen beschouwd als een 
onvervangbaar stukje immaterieel 
erfgoed dat sterk onder druk staat. 
Is er wel voldoende beleidsaandacht 
voor inheemse taalvariatie. Moet het 
voortbestaan van dialecten een on-
derdeel worden van erfgoedbeleid?
Dit is een centraal thema in het werk 
van Rob Belemans. 
Hoe hij dit vraagstuk bij ons over het 
voetlicht laat komen is nog een verras-
sing, maar boeiend zal het zeker zijn.
Laat u verrassen, u bent van harte 
welkom.

Tevens wenst de Heemkundevereni-
ging Nederweert u een goed en ge-
zond 2014.

Hein Jansen  Henk Hermans
voorzitter  secretaris

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Walk & Talk en mini-workshops 
bij Bibliocenter 
Als je op zoek bent naar je volgende 
baan verandert er veel in je leven. 
Daar kun je wel wat hulp bij gebrui-
ken. Of misschien wil je juist ande-
ren helpen. Vanaf 15 januari komen 
werkzoekenden elke maand samen 
in de bibliotheek Weert bij de Walk & 
Talk. Je kunt met anderen praten die 
in een vergelijkbare situatie zitten, je 
verhaal uitwisselen, van elkaars erva-
ringen leren. 
Bij Bibliocenter wordt vanaf 2014 
elke maand een Walk & Talk geor-
ganiseerd. Mensen die op zoek zijn 
naar werk of naar een andere baan 
kunnen elkaar moeten. Er is maande-
lijks iemand te gast die zijn ervarin-
gen deelt over hoe hij of zij een baan 
heeft gevonden. Je krijgt praktische 
tips. Samen met anderen praat je 
over thema’s die betrekking hebben 
op werk. Zeker voor mensen die niet 
meer in een leeromgeving zitten is 
het handig om uit de eerst hand te 
horen hoe je het vinden van een baan 
het beste kunt aanpakken. Speciaal 
voor de eerste Walk & Talk in Weert 
kunnen deelnemers een gratis CV 
check laten uitvoeren door “De Le-
vende Sollicitatiegids”. Deelname is 
gratis

Op zoek naar een nieuwe baan?
Walk &Talk is een activiteit van Biblio-
center in het kader van Taal & Werk 
en wordt mede gesubsidieerd door 
Provincie Limburg. 
Taal & Werk biedt ondersteuning bij 
taallessen, persoonlijke ontwikkeling 
en loopbaanvragen.
Bibliocenter draagt op deze manier 
bij aan een betere positie van (kwets-
bare) burgers in de samenleving.

Vanaf 6 februari kun je bij Bibliocenter 
ook mini-workshops volgen over on-
derwerpen als ‘Netwerken, hoe doe je 
dat’, of ‘Social media inzetten voor je 
sollicitatie’. Je hoort de nieuwste ont-
wikkelingen en hoe je dit praktisch 
toepast op jouw eigen situatie. Maar 
het mooiste is toch dat je elkaar ont-
moet en van elkaar kunt leren. 
De bibliotheek is daarvoor de ideale 
omgeving. Je loopt er makkelijk bin-
nen. Er zijn genoeg boeken om je te 
verdiepen in het onderwerp waar-
over je de mini-workshop hebt ge-
volgd. De bibliotheek brengt mensen 
samen! 
Deelname aan de Walk & Talks is ge-
heel gratis. De kosten voor een mini-
workshop zijn € 20,-. Aanmelden en 
meer info op www.bibliocenter.nl  
Het adres: Bibliocenter Weert, Wil-
helminasingel 250 in Weert. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Help mee voor Stichting Haarwensen

Carool Platteel van Carool Plat-
teel Hair en Beauty is initiatief-
neemsters van de jaarlijks te or-
ganiseren knipdag ten bate van 
de Stichting Haarwensen.

“Mensen  mooi  maken is het mooiste 
wat er is, dit doe ik met heel mijn hart 
en ziel”. Zo vind ik ook dat iedereen 
het verdient om er mooi uit te zien. 
Mijn zus is op jonge leeftijd overle-
den aan kanker, als ik dan de foto’s 
zie van vroeger zie ik een jonge meid 
zonder haar. Dit vond ik erg verve-
lend om te zien. Onlangs is ook mijn 
vader overleden aan kanker. Ik wil 
graag wat doen om de mensen met 
kanker te helpen. Daarom heb ik be-
sloten om jaarlijks een knipdag voor 
Stichting Haarwensen te organiseren.  
Deze knipdag wordt op 2 februari 
in samenwerking met het Toon Her-
mans Huis  Weert  en Irene van Well 
fotografie georganiseerd. Op deze 

bijzondere dag kunnen mensen hun 
haren doneren aan Stichting Haar-
wensen.  In ruil hiervoor ontvangen 
mensen een complete metamorfose 
door Carool.

Stichting “HAARWENSEN” is er voor 
kinderen tot en met 18 jaar, die door 
medische behandelingen  of een an-
dere vorm van alopecia (kaalhoofdig-
heid) hun eigen haar zijn verloren. 
Vaak gaat het om kinderen met kanker 
die hun haar zijn kwijtgeraakt door 
bijvoorbeeld bestraling of medicijnen. 
Pruiken of haarwerken zijn erg duur 
en worden vaak maar voor een klein 
gedeelte vergoed. Daarom is Stichting 
Haarwensen opgericht. Zij leveren gra-
tis haarwerken van hoge kwaliteit aan 
deze kinderen. Al deze pruiken wor-
den gemaakt van echt haar. En ik wil 
de Stichting hieraan helpen. Dus heb 
jij een staart van minimaal 25 cm die je 
wilt doneren?( Kijk voor alle spelregels 
op www.haarwensen.nl). Meld je dan 
zo snel mogelijk aan en kom 2 februari  
naar het Toon Hermans Huis te Weert. 
Aanmelden kan via administratie@
toonhermanshuisweert of telefonisch 
0495-541444. Carool neemt dan direct 
contact met je op.

Je krijgt die dag gratis een prachtig 
nieuw kapsel, eventueel met nieuwe 
kleur geheel naar eigen wens in te vul-
len en een mooie make-up. Vooraf en 
na afloop word je prachtig op de foto 
gezet door Irene van Well. Dan krijg 
jij gratis een nieuw kapsel  en kleur ( 
dit is geheel naar eigen wens en ad-
vies van mij in te vullen). Een complete 
metamorfose voor jou! Van al het af-
knipte haar zullen pruiken gemaakt 
worden voor de zieke kinderen.  
www. Toonhermanshuisweert.nl 
tel:0495-541444.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Vele kranen met kortingen tot 50 % 
Grohe wastafelkraan van 134,- Nu € 70,- 

ID douchethermostaatkraan van 332,- NU € 166,- 
Diverse opruimings artikelen 

tegen hoge kortingen

KÖmhoFF saNitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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)

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Graag willen wij onze leden 
en alle burgers 

van Nederweert
een Gelukkig en Vredevol 

nieuwe jaar toewensen

Ook in 2014 staat onze lokale politieke partij 
en raadsfractie 

wederom dicht bij de burgers.

Het bestuur van JAN 



Wie kent het gezellige snoepwinkeltje 
De Toverbal van Anjes Bergh aan de 
Kerkstraat nu niet? En u vast gehoord 
over de geweldige prestatie van de 
Percussiegroep van Fanfare Concordia 
Leveroy: de tweede plaats tijdens het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade 
dit jaar. Grote inzet is er ook van voet-
balvereniging RKSV Merefeldia die veel 
georganiseerde en ongeorganiseerde 
sporten aan wil bieden, zodat ze iets 
voor alle inwoners kunnen betekenen.

Het zijn allemaal voorbeelden van een 
grote inzet en betrokkenheid van en 
voor onze gemeenschap. En hiervoor 
ontvangen zij dit jaar een Gemeente
compliment. Tijdens de drukbezochte 
Nieuwjaarsreceptie op 3 januari zijn de 
onderscheidingen voor de tweede keer 
uitgereikt door burgemeester Evers.

Blijk van waardering
Iedereen bezit verborgen talenten die 
van betekenis kunnen zijn voor een 
ander. We benutten die krachten en 
talenten door de betrokkenheid tussen 
burgers en de gemeente te vergroten. 
Mede in dat kader is er gekozen voor 
het instellen van een Gemeentecom
pliment. Deze blijk van waardering 
bestaat uit een insigne of een stan
daard en kan worden gegeven aan een 
persoon, vereniging, instelling, stichting 
of bedrijf uit Nederweert die/dat zich 
verdienstelijk maakt voor de gemeen
schap en die/dat een bijzondere pres
tatie heeft geleverd. Bij bedrijven kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan ver
nieuwend ondernemerschap, bijzondere 
initiatieven en duurzaamheid.

Dat is de naam van de nieuwe stichting 
die de organisatie van Hart voor
Nederweert binnenkort overneemt.
Enkele enthousiaste vrijwilligers heb- 
ben dit mooie initiatief genomen en
zetten het levensreddende werk voort.

Samen met de Regionale Ambulance
voorziening LimburgNoord is de 
gemeente vijf jaar geleden gestart met 
het project Hart voor Nederweert. 

Voordrachten
Inwoners konden gedurende het jaar 
personen, verenigingen, instellingen, stich
tingen en bedrijven voordragen voor het 
Gemeentecompliment 2014. Uit de inge
komen voordrachten hebben burgemees
ter en wethouders een keuze gemaakt. 

Ondernemerschap
In de categorie Ondernemerschap mocht 
Anjes Bergh, eigenaresse van snoepwin
kel De Toverbal in Nederweert, een Ge
meentecompliment in ontvangst nemen. 
Ze is hét voorbeeld van authentiek en 
sociaal bewogen ondernemen. In 2013 
werd De Toverbal verkozen tot leukste 
winkeltje van Nederweert. Het is er altijd 
gezellig, je wordt altijd vriendelijk te 
woord gestaan en geholpen en klanten 
kunnen er altijd kiezen uit een ruim 
assortiment, voor iedereen wat wils. Per
soonlijke aandacht staat hier voorop! 

Cultuur
De Percussiegroep van Fanfare Concor
dia uit Leveroy behaalde dit jaar tijdens 
het prestigieuze Wereld Muziek Con
cours in Kerkrade de tweede plaats in 
de hoogste afdeling, de World Division. 
Met 93 punten gingen de slagwerkers 
onder leiding van dirigent Roy Janssen 
zelfs lange tijd aan kop. De muzikan
ten namen het publiek mee op een reis 
langs vele slagwerk en muziekstijlen en 
die diversiteit werd zeer gewaardeerd. 
De prachtige uitvoering van het werk 
Rainman, met Vincent Oostenbrink op 
panfluit en Pascal Cardinaal op basgi
taar, werd zelfs beloond met applaus 
van het Thaise jurylid. Ze grepen dus 
net naast de titel, maar mogen zich de 

Levens redden
Met het project willen we vrijwilligers 
werven die, bij een 112melding voor een 
reanimatie, het slachtoffer gaan reanime
ren. Ook worden deelnemers via een sms
bericht opgeroepen om een Automatische 
Externe Defibrillator te gaan ophalen.

Gemeente
De organisatie van informatie en 
instructie avonden en het werven van 

komende vier jaar wel vicewereldkam
pioen noemen! Een meer dan verdiende 
waardering dus in de categorie Cultuur!

Sport
Ook voetbalvereniging RKSV Merefeldia 
uit Nederweert timmert hard aan de weg. 
Grote indruk maakt deze club door het 
zorgvuldig voorbereiden, het zoeken en 
vinden van geschikte mensen voor de maar 
liefst dertig werkgroepen. Merefeldia wil 
verder kijken dan voetbal alleen en haar 
maatschappelijke rol nog breder gaan ver
vullen. Zo zijn er plannen om vele georga
niseerde en ongeorganiseerde sporten en 
activiteiten aan te gaan bieden. De vereni
ging wil voor iedereen van betekenis kun
nen zijn en bijdragen aan het stimuleren 
van gezond gedrag, sociale betrokkenheid 
en persoonlijke ontwikkeling van jong 
en oud. Het is een voorbeeldproject waar 
sport en nietsportverenigingen nog veel 
van kunnen leren. Voor dit mooie initiatief 
ontving de club het Gemeentecompliment 
in de categorie Sport.

Nieuwe voordrachten
Ook in 2015 worden de Gemeentecom
plimenten weer uitgereikt. Hebt u vra
gen of wilt u iemand voordragen? Neem 
dan telefonisch of via email contact op 
met de kabinetschef, de heer Giel Bruij
naers, g.bruijnaers@nederweert.nl. 

Het gemeentebestuur is trots op de bij
zondere prestaties van deze inwoners en 
feliciteert Anjes Bergh uit Nederweert, 
de Percussiegroep van Fanfare Concordia 
Leveroy en voetbalvereniging RKSV Me
refeldia uit Nederweert van harte met 
het Gemeentecompliment 2014!

voldoende vrijwilligers en AED’s werd 
uitgevoerd door de gemeente. Nu het 
project in Nederweert al enige jaren loopt 
en er inmiddels 235 vrijwilligers actief zijn, 
vinden we de tijd rijp om het project ‘op 
afstand te zetten’. 

Stokje overnemen
Een aantal vrijwilligers heeft nu aange
geven het stokje van de gemeente te 
willen overnemen. Er komt een nieuwe 
stichting: Hartslag voor Nederweert. Deze 
stichting zal de totale organisatie van het 
project Hart voor Nederweert overnemen: 
de organisatie van de instructieavonden, 
de reanimatie (herhalings)lessen, de 
plaatsing en het onderhoud van de AED’s 
én natuurlijk het onderhouden van de 
contacten met de vele vrijwilligers.

Even voorstellen
De stichting zal zich binnenkort in het 
Weekblad van Nederweert aan de inwo
ners voorstellen. Dan krijgt u ook meer in
formatie over de nieuwe werkwijze en de 
aanmeldingsprocedure. Met Hartslag voor 
Nederweert wordt een overeenkomst 
over de overdracht van de AED’s gesloten 
die nu nog in bezit zijn van de gemeente.

Wij wensen alle 235 vrijwilligers en be
stuursleden van de stichting heel
veel succes met Hartslag voor Neder
weert.

Bijzondere inwoners, bijzondere prestaties 
Gemeentecomplimenten 2014 als blijk van waardering uitgereikt 

Hartslag voor Nederweert
Nieuwe stichting neemt organisatie over

GemeenteContact
Donderdag 9 januari 2014

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495677111 of 14 0495
Fax: 0495633245 
Email: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 

 Facebook.com/gemeentenederweert

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 emailservice Bekendmakingen zorgt 
ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 
ook regionale en landelijke bekendmakingen 
per email ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
emailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via email. 
Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 
te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke
lijks in een duidelijk pdfoverzicht 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 staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

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

Themaraad
Op dinsdag 14 januari wordt in de thema
raad de beheerverordening besproken. 
De Wet ruimtelijke ordening biedt de 
mogelijkheid om voor gebieden met een 
lage dynamiek te werken met een zoge
naamde beheerverordening in plaats van 
met een bestemmingsplan. Dit instrument 
zorgt op een eenvoudige wijze voor een 
actuele planologische regeling. Het col
lege van B&W stelde de gemeenteraad 
in de raadsvergadering van dinsdag 17 
december voor om een beheerverorde
ning vast te stellen voor het woongebied 
Kerneelhoven. De leden hebben het 
voorstel aangehouden, omdat ze graag 
eerst inhoudelijk meer informatie over dit 
instrument willen ontvangen. Iedereen is 
van harte welkom bij de themaraad om 
19.30 uur in de raadzaal.

Onnodige kosten! 
De gemeente krijgt steeds vaker te 
maken met mensen die na een rioolver-
stopping meteen een inspectiebedrijf 
inschakelen en hierdoor vaak onnodige 
kosten maken.

Als vervolgens blijkt dat het probleem 
zich op eigendom van de gemeente be
vindt, probeert men de kosten tevergeefs 
op de gemeente te verhalen.

Waar precies?
U kunt deze hoge kosten dus voorkomen 
door eerst vast te stellen op welke grond 
de verstopping zich bevindt.

Gemeentelijk en particulier deel
De aansluiting van uw huishoudelijk riool 
is te verdelen in een gemeentelijk en 
een particulier deel. Bij uw perceelsgrens 
houdt de gemeentelijke aansluiting op 
en begint het particuliere riool. Bij deze 
grens is in de meeste gevallen een con
troleputje (ontstoppingsstuk) gemaakt. 
Weet u niet waar dit putje zit, dan kunt u 
dit navragen bij de receptie. Het gemeen
telijk deel loopt vanaf het hoofdriool tot 
aan de controleput en het particuliere 
gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw 
huis. Het controleputje behoort dus nog 
tot uw onderhoud/eigendom.

Kosteloos
Als uw riool verstopt is, moet u zelf eerst 
het controleputje openmaken. U kunt 
dan meestal zien in welk deel de ver
stopping zit. Is het putje leeg, dan zit de 
verstopping waarschijnlijk op uw eigen 

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

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

Welke meldingen?
Bij meldingen die zijn bedoeld voor het 
meldpunt kunt u denken aan klachten 
over huis en zwerfvuil: is er ergens 
geen huisvuil opgehaald of ligt er afval 
naast de weg? Ook zijn er situaties 
denkbaar die hinder kunnen opleveren, 
zoals losliggende straatstenen en ka
potte bankjes in plantsoenen. Overlast 
van hondenpoep of ongedierte, kapotte 
verkeersborden en defecte staatverlich
ting zijn andere voorbeelden. 

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

Gevaarlijke situaties 
Veroorzaakt de melding die u wilt 

Online Meldpunt Openbare Ruimte
doorgeven direct gevaar of is er een 
andere reden die acute behandeling 
noodzakelijk maakt? Dan kunt u uw 
melding 7 dagen per week tussen 07.00 
en 22.00 uur telefonisch doorgeven, via 
tel. (0495) 677111. Buiten deze tijden 
kunt u, afhankelijk van de aard van 
de melding, contact opnemen met de 
brandweer of politie.

Dienstverlening 
Dit online meldpunt is een voorbeeld 
van de verdere uitbreiding van onze 
digitale dienstverlening. Maar uiteraard 
kunt u meldingen ook nog steeds tele
fonisch via onze algemene telefoonnum
mer of persoonlijk bij het gemeente huis 
doorgeven.

Op de website...
Nieuw vergaderschema van de 
raad voor 2014
Wanneer vegen we de wegen in 
januari t/m april?
Ophalen oud papier in 
januari

www.nederweert.nl

terrein en zult u de riolering zelf schoon 
moeten maken. Als het putje vol is, dan 
is het gemeentelijk riool vermoedelijk 
verstopt. Neemt u dan contact met ons 
op. Als het riool op gemeenteeigendom 
is verstopt, dan kunnen wij dit kosteloos 
verhelpen. 

Eigen rekening
Verstoppingen op eigen terrein moet 
u zelf oplossen. U kunt hiervoor een 
gespecialiseerd bedrijf inschakelen. 
Als u dit doet, dan komen de kosten 
altijd voor eigen rekening; dus ook als 
dit bedrijf werkzaamheden verricht in 
het gemeentelijk deel. De gemeente 
vergoedt gemaakte kosten nooit als u 
zonder tussenkomst van de gemeente 
een bedrijf inschakelt.

Leden van de Percussiegroep, Anjes Bergh en het bestuur van RKSV Merefeldia samen met burgemeester Evers na afloop van de uitreiking. (Foto: Nederweert24, 
Harold Kuepers) 



Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Voor iedereen: 
De beste wensen en een gelukkig en 
gezond  2014.

Uitslag
Kersttoernooi bij “De Zonnebloem” Heel
Fried op’t Root 229
Hans van Bussel 215
Harrie de Wit(Le) 214
Jo de Wit 209
Harrie Hermans 197
Bér de Wit 193
Joseph Jonkers 179

Programma
10-11-12 januari – 5e Bondswedstrijd bij Wil-
lem Tell in Nederweert
12 januari – Wedstrijd NHB beker bij HBS 
Wihelmina
18 januari 2014 - Jaarfeest

Met vriendelijke sportgroeten, 
Namens bestuur

 

WEDSTRIJDSCHEMA
DINSDAG 7 JANUARI
recreanten: Ospel - Posterholt 21.00u.
 
ZATERDAG 11 JANUARI
Sporthal Egerbos, Venlo
D: Blerick D2 - Ospel D1 10.20u.
Sporthal de Berkel, Horst
C: Wittenhorst C1 - Ospel C1 14.05u.
Sporthal Craneveld Venlo
B: Handbal Venlo B2 - Ospel/Merefeldia B1
 16.55u.
 
ZONDAG 12 JANUARI
Sporthal de Heuf Panningen
A: Eurotech Bevo A2 - Ospel/Merefeldia A1 
 13.00u.
Stadssporthal, Sittard
DS1: Sittardia DS1 - Ospel/Merefeldia DS1
 12.20u.
Jo Gerrishal, Roermond
DS2. Swift 2000 DS2 - Ospel/Merefeldia DS2
 15.55u.
 

Volkomen verslagen en vol ongeloof heb-
ben wij in één week tijd, van  twee zeer ge-
waardeerde leden afscheid moeten nemen.

WIJ GEDENKEN….
Jan Crins,
Geboren in Hunsel op 21 maart 1941.
Als “klein menneke” na de oorlogsjaren ver-
huisd naar Nederweert. Na het overlijden van 
zijn vader heeft hij noodgedwongen al op 
jonge leeftijd de boerderij op Roeven voort-
gezet. Ondanks zijn schaarse vrije tijd als zelf-
standige  werd hij in maart 1957 lid van schut-
tersgilde St. Lucie. Als tamboer bezocht hij 
wekelijks de repetities, in de begin jaren Bi-j 
Baant-j Pier en later bij Twan en Mia Minten. 
Ondanks dat hij vaker moeite had met het 
lezen van de muzieknoten gaf dit geen be-
lemmering met het uitvoeren van de mars-
muziek. 
In de loop der jaren beleefde hij vele bonds-
feesten en was hij elk jaar present op het 
O.L.S. Bijzondere hoogtepunten beleefde 
Jan met de deelname aan het W.M.C. en 
twee maal deelname aan het defilé op paleis 
Soestdijk t.g.v. de verjaardag van de toenma-
lige Koningin Juliana, waar hij bijzonder trots 
op was.
Verder werd hij ter ere van zijn 25- 40- en 50 
jarig lidmaatschap gehuldigd door  afgevaar-
digden van de L.B.T en de O.L.S Federatie.
Schuttersgilde St. Lucie kon altijd op de hulp 
van Jan rekenen. Een gezegde van hem dat 
je dan ook vaak hoorde: “de schutteri-j mot 
auch geholpe waere”.
Bij de oprichting van de activiteitencommis-
sie bood Jan wederom zijn diensten aan.
Menig speeltoestel voor de jeugdactiviteiten 
werden door hem gemaakt, en als deze dan 
goed in de smaak vielen bij de jeugdleden 
was Jan een gelukkig man.
Net toen hij besloten had zijn bedrijf te be-
eindigen werd hij ernstig ziek, maar zijn be-
trokkenheid bij de schutterij bleef. Als zijn 
gezondheid het toeliet bezocht hij nog het 
clublokaal om een praatje te maken.
Jan wilde nog veel doen voor de schutterij en 
zeker voor zijn familie.
Op 18 december is hij overleden en op 24 de-
cember hadden we Jan voor het laatst in ons 
midden tijdens de afscheidsdienst.
Jan, Rust zacht.

Op zondag 22 december bereikte ons we-
derom een droevig bericht, ditmaal van het 
plotseling overlijden van dhr. Harry Ver-
heyen.

Harry Verheyen
Harry zag het levenslicht op 11 april 1936. 
Als enige zoon uit het gezin Verheyen werd 
Harry benaderd om het bedrijf van zijn 
ouders  over te nemen, maar Harry had an-
dere interesses. Harry was een man die het 
liefst tussen en met mensen  leefde.

Als melkventer verdiende hij de kost. Op 
deze manier was hij in de gelegenheid om 
een praatje te maken met zijn klanten en de 
ambitie waar te maken.
“voor – met en tussen de mensen”. 
Harry was sinds 1953 lid van  schuttersgilde 
St. Lucie, waarvoor hij op 1e Paasdag nog 
een onderscheiding kreeg opgespeld voor 
zijn 60 jarige lidmaatschap door de O.L.S. 
Federatie. Vooraf gaande ontving hij de on-
derscheidingen vanwege zijn 25- 40- en 50 
jarig jubileum.
Van 1953 tot 1983 maakte Harry deel uit van 
het klaroenkorps als bas/klaroenblazer.
Harry heeft net als Jan Crins dezelfde hoog-
tepunten meegemaakt bij St. Lucie.
In 1963 nam Harry zitting in het bestuur. 20 
jaar lang heeft hij meegedacht en meege-
werkt om de vereniging een bloeiend karak-
ter te geven. Besturen zat Harry in het bloed.
Maar niet alleen de schutterij, ook de voet-
balclub Eindse Boys en voor de Eindse ge-
meenschap is Harry zeer actief geweest, 
waarvoor hij in 2006 een welverdiende Ko-
ninklijke onderscheiding mocht ontvangen.
Toen Harry de tijd vond aangebroken om 
zijn uniform in te leveren bleef hij als trouw 
lid, samen met Lies bondsfeesten en andere 
schuttersactiviteiten bezoeken.

Ook zijn echtgenote Lies zijn we veel dank 
verschuldigd, want zij gaf hem de vrijheid en 
maakte het mogelijk dat Harry er  vóór,  met 
en tussen de mensen kon zijn.
Samen  met familie, vrienden en kennissen 
hebben Harry en Lies in 2012 hun 50 jarig 
huwelijk mogen vieren.

Wij hebben op zaterdag 28 december met 
welverdiende schutterseer afscheid geno-
men van Harry.

Bestuur en leden van schuttersgilde St. Lucie 
wensen beide families veel sterkte en kracht 
om het verlies van Jan en Harry te verwer-
ken.
Wij danken Jan en Harry voor alles wat ze 
voor de vereniging hebben betekend. 
We zullen hen met respect en dankbaarheid 
blijven gedenken.
Een laatste schuttersgroet.

AGENDA – JANUARI:
09 januari Bijeenkomst activiteitencom-

missie 19.30 uur (Karin en Niek)
13 januari Repetitie majorettes en 

muziek korps
18 januari Kaarten en windbuksschieten 

20.00 uur - Clubgebouw
28 januari Bestuursvergadering 

aanv. 20.00 uur clubgebouw

Om alvast te noteren: Winteractiviteiten 
op de zaterdagen 22 febr. en 22 maart.
Jaarvergadering staat gepland op dinsdag 
18 maart.

 Met schuttersgroet.
 Het bestuur.

Buiten is het koud, donker en giert de wind 
door de bomen. Het nieuwe jaar is begon-
nen. Daarom willen wij nog een speler van 
de maand bekend maken. 

Het is Joey Postma geworden! 

Hij speelt  in de U12-1 onder leiding van Leon 
en Mike. Joey is een actieve speler die vol 
goede moed elke training en elke wedstrijd 
gemotiveerd begint. De coaches roepen hun 
stem regelmatig schor tijdens een wedstrijd, 
maar dit is wel fijn zegt hij, want zo worden 
ze goed aan gestuurd. Hij is al 2 jaar lid van 
onze club Jumping Giants. Zijn team maakt 
dit seizoen een grote kans om kampioen te 
worden. Joey heeft het basketballen niet 
van een vreemde, zijn moeder heeft vroeger 
ook gebasketbald.

Voorheen heeft hij gejudood , maar dit was 
toch niet helemaal zijn ding. Als hij wilt kan 
hij nu iedereen neerleggen op het veld, met 
zijn judo skills. Maar dit doet hij toch niet, 
want anders krijgt hij dadelijk nog een on-
sportieve. 

Zijn droom is om later kok te worden, en 
dan vooral toetjes koken. Hij helpt nu zijn 
moeder ook vaak met bakken met een lek-
ker cake. 

Omdat hij speler van de maand is geworden 
heeft hij twee kaartjes van BSW gekregen 
en een basketbal bal.

Wij wensen iedereen een Sportief en Ge-
zond 2014!

Jumping Giants Let’s Go!

Programm Za. 11 jan. Andreashal  Maas-
bracht
MBC’13 F3 - Eindse Boys F3 10.30 uur
Eindse Boys F4 - MBC’13 F3 11.10 uur
Eindse Boys F3 - SVH’39 F3 11.50 uur 
SVH’39 F2 - Eindse Boys F4 12.30 uur

Indoor Soccer Nederweert Za. 11 jan
Zaterdagdag Veteranen van 17.00 18.00 uur

Mededelingen
Het kaarten begint weer op Do. 9 jan. 
2014,eventuele  afmeldingen naar Jac Kor-
sten.
Wij wensen alle leden en begunstigers van 
Eindse Boys een gezond  en sportief 2014
Voor bijzonderheden deze periode zie 
www.eindseboys.nl

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

Lijkt het je leuk om eens te proberen of bad-
mintonnen 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 vereni-
ging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede moge-
lijk gemaakt door:
Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Jumping Giants Nederweert

Basketballvereniging Jumping Giants te Nederweert wenst iedereen fijne en sfeer-
volle feestdagen en een gezond en sportief 2014 toe! 

Op vrijdag 17 januari 2014 zal door alle leden van Jumping Giants geproost worden op het 
nieuwe jaar. Tijdens deze avond worden alle teams ook weer op de foto gezet! Het program-
ma van deze avond wordt binnenkort via de trainers bekend gemaakt. 

SchietSportcentrum “Kraan”

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

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Stapel(gekke) kortingen bij Meeuwis in Meijel!
Meer stuks meer korting geld nu op 
vele producten! Wintermode gaat 
nu met nog hogere korting de deur 
uit. Bij de dames en herenschoenen 
van de opruiming nu elk 2de paar 
voor € 5,=.  Bij de afgeprijsde jeans 
van zowel dames als heren geld elke 
2de broek 25% extra korting. (extra 
korting op goedkoopst artikel). Bij 
tops van de opruiming van zowel da-
mes als heren geld nu stapelkorting : 

2&3 stuks 15%, 4 stuks 20%, 5 stuks 
25% en vanaf 6 stuks 30% extra kor-
ting op de al afgeprijsde prijs! Alle 
winterjassen nu 25-50% korting. Laat-
ste winterkinderschoenen helft van de 
helft! Div moonboots halve prijs. Laat 
deze kans niet voorbij gaan en profi-
teer van deze super acties! Bij Meeuwis 
schoenen-mode-sport in Meijel.
Heldensedijk 32 5768 RL 
www.meeuwis-meijel.nl 

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

Raoul de Kan, Winnerstraat 26 G, NEDERWEERT, Tel. 0495 840982 / 06 40920405
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Maximaal inbraakwerend
Met Gayko kozijnen van Noralux maakt u het inbrekers wel héél moeilijk. Met onze veilighidsvoorzieningen realiseert u veiligheid op het hoogste 
niveau. Dankzij innovaties als GAYKOESP en GAYKOGVS wordt bijvoorbeeld het lichten van de kozijnvleugels (de meest voorkomende inbraakme-
thode) onmogelijk. Met extra sluitpunten, veiligheidsbeglazing en afsluitbare grepen zijn uw deuren en kozijnen maximaal inbraakwerend. In onze 
showroom hebben we een testopstelling gemaakt waarmee u de inbraakveiligheid van onze ramen kunt ervaren. Een bezoek aan onze showroom is 
dus zeker de moeite waard. Wij nemen uitgebreid de tijd voor u zodat u een goed beeld krijgt van onze producten en service. Wij helpen u dan ook 
graag in de juiste keuze te maken die past bij uw woning. U bent van harte uitgenodigd het aanbod van Noralux te komen ervaren!

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St. Antoniusplein 21-22
6031 ED  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Cursus Omgaan met 
de computer 

Iedereen jong, oud man of vrouw 
kan deelnemen
De computer beheerst steeds meer 
ons dagelijks leven en loopt u steeds 
tegen problemen aan met het bedie-
nen van de computer dan kunnen wij 
u helpen met een cursus  basis win-
dows  of een vervolgcursus windows 
en hoe ga je om met social media.
Ook bieden wij de mogelijk  een cur-
sus fotobewerking te volgen. In deze 
cursus leert U in 7 lessen omgaan met 
het foto bewerkings programma Pi-
casa. Dit is een van het meest beken-
de programma om foto’s te bewerken 
op u computer. U kunt met dit pro-
gramma foto’s bekijken, bewerken, 
beheren, presenteren en afdrukken. 
Ook kunt u met de extra’s van Picasa 
webalbum, films, posters, of colla-
ges maken. De cursus wordt in kleine 
groepen gegeven, zodat u verzekert 
bent van individuele  aandacht De 
cursus vindt plaats in gemeenschaps-
huis De Pestoeërskoel in Leveroy. De 
cursussen vinden overdag maar ook 
’s avonds plaats, dit is afhankelijk 
van Uw persoonlijke voorkeur. Wilt 
u graag individuele computer bege-
leiding dan is dit ook mogelijk. Bent 
U geïnteresseerd, bel dan Annie van 
Roij. telefoonnummer: 0495-651687 
e-mail amjjthijssen@hotmail.com

POETSHUlP
biedt zich aan voor op 

dinsdag- en donderdagmiddag
±3 uren

info: 0621472520

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

Witgoed
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38

Meer info op www.jaap.nl
Beschikbaar vanaf 1 feb.2014

Tel. 06-22842951

Kerstmarkt BS de Kerneel succesvol!

De kerstmarkt die op vrijdag 13 
december werd georganiseerd op 
BS de Kerneel was erg gezellig en 
werd druk bezocht!

De kerstartikelen die door de kinde-
ren waren gemaakt waren erg leuk en 
werden goed verkocht. Op de kinder-
boekenmarkt werden veel mooie boe-
ken aangeboden en de Kerstman had 
het druk met de verkoop van loten.
Met de opbrengst van deze kerst-
markt kan BS de Kerneel een mooie 
schenking doen aan Stichting de Re-
genboogboom en leuke activiteiten 
organiseren voor de kinderen op 
school.

De organisatie van de kerstmarkt 
wil alle ondernemers bedanken die 
de kerstmarkt gesteund hebben, 

namelijk Restaurant Diverso, Eet-
café de Kleine Winst, Guulke Eten 
en Drinken, Palmen Sport, IJssalon 
Florence, Drogisterij Janssen, Hubo 
Duijts, Bakkerij Tommie, De Tover-
bal, Eyecentre Nederweert, Wijnhuis 
Weert, Bloemisterij Winters, Foto 
Nederweert, Kaasshop Verrukkelluk, 
Shintai Nederweert, Aveve, Driessen 
Tweewielers, Luckoil, Alda creatief, ’t 
Roosje, Mc Donalds, Chi Chi, Piazza, 
Bakkerij Bongers, Shoeby Shop, Slij-
terij Storms, Smile Fotografie, Va-
cansoleil, Tuinwinkel de Verrassing, 
Wijen Meubelen, Behang- en Verf-
huis Poell, Meora, Emté, De Vijzel, 
Expert, Jumbo, Schmitz-Engelen, Dit-
jes en Datjes, Shoetime, Slagerij Her-
manns, Bollen Modeschoenen, Lek-
ker Thuis, Bruna Gommans, Top1Toys. 
Allemaal ontzettend bedankt!

Zaterdag 4 januari werd, tijdens de 
drukbezochte pronkzitting in ge-
meenschapshuis Reigershorst, Prins 
Patrick II afgetakeld als Prins en op 
ludieke wijze aan de Prinsengarde 
overgedragen en opgenomen in hun 
gezelschap.

Na deze ceremonie werd de nieuwe 
Prins, samen met zijn Prinses, middels 
een fotorebus en in het bijzijn van 
alle jeugdprinsen door Vorst Peter 
uitgeroepen als 46e Prins van KV De 
Piepkukes.

De nieuwe Prins van KV De Piepkukes 
is de 49-jarige Bart van den Boom.
Geboren in Weert en getogen in 
Ospel, al 24 jaar woonachtig op de 
Klumpenstraat te Nederweert-Eind.
Prins Bart II is getrouwd met Francisca 
Huiskens  en zij zijn de trotse ouders 

Prins Bart II, Prins van KV De Piepkukes!

Foto: Foto Bongers te Heythuysen.

van Dylan en Dean. In het dagelijks 
leven is Prins Bart II werkzaam als Ser-
vice Coördinator bij Stienen Bedrijfs-
elektronica. Verder is hij radiotechni-
cus bij WeertFM voor het cabaret- en 
theaterprogramma “de Gulle Lach” 
en het vastelaovundj programma 
“dao gaon vae weer”. Ook likeur ma-
ken is een van zijn hobby’s, verder 
is voor hem alles interessant als het 
maar met computer, internet en radio 
heeft te maken.

Prinses Francisca is werkzaam als 
woonbegeleidster bij het Epilepsie-
centrum Kemphaege in Heeze. Zij 
heeft paardrijden en hond Sam als 
hobby’s. Het gezin van den Boom is 
al vele jaren betrokken bij het vaste-
laovundj gebeuren binnen de Eindse 
leefgemeenschap. Prins Bart II was 
adjudant in 2006 en was 11 jaren 
bestuurlid bij Jeugd KV de Krielkes, 
waarbij in 2007 hun jongste zoon 
Dylan Jeugdprins was. Prinses Fran-
cisca deed jaren mee aan het Kakel-
spektakel, het liedjesfestival. Ook zijn 
zij het 3e prinsenpaar binnen hun 
vriendengroep V’Indj.
Het nieuwe Prinsenpaar wordt bijge-
staan door 2 adjudanten, Hein Hen-
drikx en Paul Knapen.
Prins Bart II zal het komende jaar re-
geren in het Piepkuke-rieëk onder 
het volgende devies.

“Piepkukes, dit jaor gein 
3x d’Indj Alaaf, 

mer V’Indj Alaaf,  V’Indj Alaaf, 
V’Indj…..Alaaf!!!”

Prins Bart II heeft de huisorde inge-
steld van “ut Mingtäöfelke”.
Op zondag 2 februari is er in Zaal Smo-
lenaers, aan het Pastoor Maesplein te 
Nederweert-Eind een Prinsenrecep-
tie. Aanvang 13.33 uur. Verenigingen 
zijn welkom vanaf 15.33 uur.

Gae moogtj allemaol koome!!!



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: administra-
tie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek. 
nr. 1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 9  tot en met 18 januari 2014 

DONDERDAG 9 jANuARi
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.- Voor alle vrijwilligers van 
onze parochie met aansluitend een gezellig 
samenzijn in zaal Centraal.

VRijDAG 10 jANuARi
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis (Koor Join Us uit Ell) Waarin 
het H.Vormsel wordt toegediend door de-
ken Franken aan leerlingen van groep 8 van 
de basisscholen.

ZATERDAG 11 jANuARi
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen) –Jaardienst Sjef 
Mansvelt, jaardienst Cor Janssen, jaardienst 
ouders Feijen-van Ratingen, kinderen en 
tante, Sjeng Coolen en zoon Thijs tevens 
voor verjaardag van moeder.

ZONDAG 12 jANuARi
Doop van de Heer
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. L.Caris) – Jaardienst Wim en Alda 
Mertens-Hendrikx, jaardienst overleden ou-
ders Lutters-van de Gorp, Anna van de Berk-
Feijen vanwege verjaardag.

MAANDAG 13 jANuARi
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DiNSDAG 14 jANuARi 
Gedachtenis van Z.Petrus Donders, priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

WOENSDAG 15 jANuARi
Gedachtenis van H. Arnold Janssen, priester
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

DONDERDAG 16 jANuARi
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis

VRijDAG 17 jANuARi
Gedachtenis van H.Antonius,abt
Geen Rozenkransgebed en avondmis.

ZATERDAG 18 jANuARi
Gedachtenis van H.Maria
18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector dhr.W.Engelen)- Zeswekendienst 
Wiel Smeets, jaardienst Pierre Stienen, 
jaardienst Tjeu en Mia Gielen-Janssen, jaar-
dienst Truus Heldens-Hermans, tevens voor 
familie Heldens-Hermans, Jan Michiel Teeu-
wen en Petronella Beelen.

Overleden
Op 24 december was de uitvaart voor Jan 
Crins, hij overleed in de leeftijd van 72 jaar 
en woonde  op Roeven.
Moge hij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246

ZONDAG  12 jANuARi
10.00 uur H.Mis  Jaardienst voor overleden 
Toos Knapen-Zwartjens.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: www.parochie.leveroy.net

Bankrekeningnr: NL15RABO01284.00.625 
Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 

NL47RABO01284.02.474
Opgave misintenties Tel. 0495-651237

Parochiebureau geopend, 
1ste en 3e zondag van de maand na hoog-

mis tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 11 jan. 2014 – 18 jan. 2014

Zondagmorgen 12 jan. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Piet Beeren, Wilhelmus v. Roij 
en Maria Verstappen (Canticum Novum)

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: leniemackus@outlook.com

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

11 t/m 18 januari 2014

ZATERDAG 11 jANuARi: 19.15 uur H. Mis, 
koor Young for Ever, zeswekendienst voor 
Truus van de Voort-Janssen, zeswekendienst 
voor Nel Jonkers-Verboogen, jaardienst 
voor Toon en Anny Weekers-Jeurnick.

VRijDAG 17 jANuARi: 19.00 uur toedie-
ning H. Vormsel aan kinderen van groep 7 
en 8 van basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 18 jANuARi: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
v,d, Goor-Meulen, jaardienst voor Graad Vaes, 
jaardienst voor ouders Hermans-Kiggen, jaar-
dienst voor ouders Verheijen-Bollen, jaar-
dienst voor Piet en Alda Beerens-Verstappen

LEZERS:  zaterdag 11 januari Jolanda Wijen, 
zaterdag 18 januari Nelly Stienen.

MiSDiENAARS; zaterdag 11 januari Tim 
Teunissen en Esther Boonen, vrijdag 17 janu-
ari Valerie Beerens en Jarno Bongers, zater-
dag 18 januari Ayla Beerens en Famke Aarts.

OVERLEDEN: Op 18 december is Baer Hou-
ben overleden in de leeftijd van 90 jaar, op 
21 december is Tina Meerts overleden in de 
leeftijd van 88 jaar en op 22 december is 
Harrie Verheijen overleden in de leeftijd van 
77 jaar. Dat zij mogen rusten in vrede.

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen 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 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 11 - 18 januari. 

DONDERDAG 9 jANuARi – geen avondmis. 

ZATERDAG 11 jANuARi, 19.00 (Samen-
zang) Hubertina Verhijden-Creemers, jrd 
Frans Op ’t Root, ghm Gerrit Engels en Nelly 
Engels-Donkers, ghm ouders Caris-Hermans 
en zoon Harrie. 

ZONDAG 12 jANuARi, Feest van de Doop 
van de Heer, 10.00 (Samenzang) Harrie van 
den Boom, Anna Franssen en overleden 
familie, ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-
Valks, zwd Fien Rietjens-Franssen. 

DiNSDAG 14 jANuARi, 19.00 zwd Piet Cuij-
pers. 

DONDERDAG 16 jANuARi, 19.00 voor de 
zieken. 

ZATERDAG 18 jANuARi, 10.00 voor leven-
de en overleden leden van de Handboog-
schutterij Wilhelmina; 19.00 (Zanggroep 
Ospel) ghm ouders Verheijen-Gielen en 
dochter Riek, ghm Bèr en An Jacobs-Duijts, 
ghm Wiek en Til Huijerjans-Verheijen en 
schoonzoon Albert, zwd Thieu Reemers. 

ACOLiETEN: za. 11 jan. 19.00 : \Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 12 jan. 10.00: 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 18 jan. 
19.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

OPEN PASTORiE: Op donderdag 9 januari 
hoop ik mijn verjaardag te vieren en ik nodig 
iedereen graag uit voor een kop koffie, thee 
en/of drankje. Het is een mooie Ospelse tra-
ditie en u bent van harte welkom. 

KERSTViERiNGEN: De Kerstvieringen wer-
den druk bezocht, vooral de Jongerenmis op 
Kerstavond. Dankzij de medewerking en in-
zet van de koren werden het sfeervolle vie-
ringen. De kerstcollectes brachten in totaal 
€ 1.603,06, een mooi resultaat, zij het iets 
minder dan verleden jaar.

juBiLEuMjAAR GESTART: Op Nieuwjaars-
dag hebben we met het hijsen van twee 
vlaggen op het Aerthijsplein het jubileum-
jaar van de parochie geopend. Aan de kerk-
toren wordt nog een vaan bevestigd.. 

Tijdens de misviering kondigde Henk Her-
mans namens het kerkbestuur het jubileum 
aan. Hij vertelde hoe 150 jaar geleden de 
parochianen met een vrij armoedig bestaan 
een schuldenvrije parochiekerk konden bou-
wen. Een kleine zorg nu – de restauratie van 
het kerkorgel -  moet door een welvarende 
dorpsgemeenschap als Ospel ook aange-
pakt kunnen worden. 

En inderdaad de eerste bijdragen voor het 
orgelfonds zijn reeds ontvangen: € 500,-, 
2.000,-, 20,-, 50,-, 600,-, 55,- en 88,-, in to-
taal dus € 3.313,-. In februari/maart vindt de 
restauratie plaats. U kunt ook een bijdrage 
leveren in de kosten via  14.03.00.511 ten 
name van de parochie o.v.v. “restauratie 
orgel”. 

U zult de komende tijd geïnformeerd wor-
den over de viering van 150 jaar parochie op 
31 mei en 1 juni. 

 Pastoor A. Koumans. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer en de opgave van de misinten-
tie 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  12 jANuARi 2014 H. Mis om 
11.00 uur
Koor: ZONDAGSKOOR
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Overleden: 
de heer Jan. van Lierop is op 19 december jl 
overleden in de leeftijd van 73 jaar. De uit-
vaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 24 
december om 10.30 uur in de St. Rochuskerk 
Budschop.
Dhr. Dré Mackus op 19 december 2013.

OASEMORGEN
Maandag 13 januari 2014 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Budschop. 
De viering begint om 09.00 uur.  Tijdens de 
pauze is er koffie en thee. Iedereen is van 
harte welkom om tijdens deze morgen bin-
nen te lopen en samen te bidden.

KERKBijDRAGE
Het jaar 2013 is afgelopen en het nieuwe 
jaar is begonnen. We wensen allen een 
Gezond en Gezegend Nieuwjaar en alle 
goeds voor 2014. Degenen die de kerkbij-
drage voor het jaar 2013 nog niet betaald 
hebben kunnen hun bijdrage alsnog over-
maken op bankrekening 1355.06.824 van 
de St.Rochusparochie Budschop of op Giro 
1836498. Parochianen die reeds betaald 
hebben zeggen wij hiervoor hartelijk dank.

1 9  d e c e m b e r  2 0 1 3

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph , St. Josephstraat 8 van 
verpleeg artikelen, zoals rolstoelen , 
hoog/laagbedden, matrassen, douche -
stoelen.

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 
12.00 tot 15.00 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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste leden,

Het bestuur wenst alle leden en hun familie-
leden een Voorspoedig maar vooral Gezond 
2014.

Wij willen jullie uitnodigen voor onze leden-
bijeenkomst op 13 januari om 20.00 in de 
Reigershorst. We gaan deze avond kienen 
en hebben gezorgd voor een aantal leuke 
prijsjes.
Heb je zin in een gokje in een ontspannen 
sfeer dan hopen wij je te kunnen begroeten 
op onze eerste bijeenkomst in 2014

Met vriendelijke groet,

Bestuur ZijActief 
St. Catharina Nederweert-Eind

www.zijactieflimburg.nl

Zwanger!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Beste familie en vrienden, mijn beste wensen 
voor een zalig Kerstfeest en een gezegend 
2014! 

Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we 
onze aandacht gericht op twee mensen die 
veel betekend hebben voor de hele wereld, 
namelijk Nelson Mandela en Paus Franciscus. 
Beiden hadden ze geen economische of mili-
taire macht, ze hebben de wereld beïnvloed 
door hun geest. In een wereld waar zo veel 
haat en vernieling plaatsvindt hebben we zul-
ke idealen hard nodig om hoop op een betere 
toekomst te kunnen bewaren.  

Mandela zat meer dan 20 jaar gevangen op 
een eenzaam eiland, maar hij bleef zichzelf in 
zijn standpunt en bewaarde de hoop op de 
bevrijding van zijn volk uit de onderdrukking 
van de apartheid, zonder te vervallen in haat 
voor zijn tegenstanders. Zonder geweld wist 
hij daarna het apartheidsregiem omver te 
werpen, wraakacties te voorkomen en verzoe-
ning te bewerken tussen zwart en blank. Ook 
later klemde hij zich niet vast aan zijn positie 
maar gaf vrijwillig de macht over aan een jon-
gere generatie. Ook hier bewaarde hij hoop 
op de toekomst waar mensen gelijke rechten 
en respect voor elkaar zouden hebben. Hij is 
een lichtend voorbeeld in vergelijking met de 
vele dictators in wereld die met geweld hun 
macht vasthouden en daardoor veel leed en 
verdeeldheid in hun landen brengen. 

Paus Franciscus is onlangs op het wereldto-
neel verschenen en ofschoon hij al een heel 
leven achter zich heeft, kunnen we nog niet 
zien hoe hij zijn rol zal spelen. Maar het eerste 
half jaar van zijn pausschap is een grote ver-
rassing geworden. In een kerk die, uit angst 
fouten te maken, de nadruk bleef leggen 
op rechtgelovigheid en regeltrouw, heeft hij 
frisse lucht gebracht. Voor hem zijn de men-
sen belangrijker dan de leer en de regels. Niet 
dat hij zijn eigen standpunt opgeeft, maar 

Kerstbrief 2013
uit respect voor het standpunt van anderen 
zoekt hij op eigen initiatief de dialoog met 
iedereen, of ze nu gelovig zijn of ongelovig. 
Hij is vooral bezorgd over mensen in nood en 
hij wil dat iedereen in de wereld die bezorgd-
heid deelt en iets probeert te doen, vooral de 
mensen in zijn kerk. Daarom is hij tegen een 
economie van het geld waar de mens niet telt, 
tegen de consumptiemaatschappij waar men-
sen alleen maar aan hun eigen genot denken, 
tegen een wereld waar de mensen uit angst 
voor elkaar zich afsluiten van anderen. In zijn 
encycliek “De Vreugde van het Evangelie” 
spoort hij ons aan naar buiten te gaan en con-
tact te zoeken met anderen om te zien waar 
we elkaar kunnen ondersteunen, geestelijk 
of materieel. Zijn droom is een wereld waar 
arm en rijk, hoog en laag samen een recht-
vaardige en vreedzame gemeenschap gaan 
opbouwen. 

Zijn motivatie komt voort uit het evangelie, 
waarin hij een grote vreugde ervaart omdat 
Gods liefde voor de mensheid er tot uiting 
komt, een liefde waaraan in de hele wereld 
zo’n nood is. In het evangelie ervaart hij een 
echte vreugde in de ontmoeting met een 
persoon, Jezus Christus, die zich helemaal 
aan ons geeft, zoiets als de vreugde van een 
diepe vriendschap tussen twee mensen die el-
kaar beminnen. Hij wil dat de gelovigen deze 
vreugde dieper ervaren en dan met anderen 
delen, vooral in het samen dragen van zorgen 
en noden. 

Kerstmis is de gelegenheid waar God zich 
aanbiedt als onze levenspartner, om ons te 
laten delen in een vreugde die blijft. 
Mandela en Franciscus zijn mensen met een 
grote geest, vol van hoop en vreugde, die de 
wereld zo hard nodig heeft. Laat ons hen als 
voorbeeld voor de geest houden!

Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar!   
jac Kuepers, Taiwan.

†
 Dankbetuiging
 Groot is de leegte die zij achterlaat

Hartverwarmend was en is het dat zovelen met ons meeleefden tijdens 
haar ziekte en bij het overlijden van mijn lieve vrouw en mam

Truus van de Voort-Janssen
Iedereen koos hiervoor een eigen manier, in de vorm van lieve woorden, 
brieven en kaarten.
Het geeft ons het gevoel niet alleen te staan in dit verdriet.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar pastoor Koumans voor zijn 
onder steuning in het ziekenhuis en thuis, en naar zanggroep Young Forever 
die in de uitvaartdienst zo mooi hebben gezongen.

Dank aan u allen voor uw steun en medeleven.

   Jac en Tim van de Voort

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 11 januari 2014 
om 19.15 uur in de parochiekerk te Nederweert-Eind.

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man/oos pap en opa

Jan Wagemans
Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden,  
bloemen, kaarten of een luisterend oor. 
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

 Mien Wagemans-Linders
 Kinderen en kleinkinderen

Oos mam 
wurtj 90 jaor

Proficiat van kindjer, klein- 
en achterkleinkindjer

Dorpsraad Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij aan-
vang van iedere vergadering van de 
Dorpsraad Budschop, het eerste half 
uur beschikbaar zijn om met U in ge-
sprek te gaan. Met dit inloopspreek-
uur wil de Dorpsraad Budschop de 
communicatie met de bewoners be-
vorderen. 

De eerst volgende vergadering is 
woensdag 15 januari en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

55+ dansen  55+ dansen

Dansmiddag voor alle senioren Ne-
derweert-Eind e.o.
Woensdag 8 januari is er weer een ge-
zellige dansmiddag in Café - Zaal Bi-j 
Le-nie  Kruisstraat 53 te Nederweert-
Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid. We beginnen 
om 13.30 uur en eindigen om 17.00 
uur. In de pauze is er een gratis loterij.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

Welke dame 
tussen de 60 à 70 jaar 

wil met mij gaan 
wandelen  en of fietsen?

Gaarne uw reactie onder nr. 717 
aan het bureau van dit blad.

Tel.: 0475 - 77 20 04
Mob.(Nl) 06-53 95 31 89

www.adsschilderwerken.nl
speciale wiNTerkorTiNgeN

Dankbetuiging

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
bezoek tijdens de avondwake en de begrafenis van onze moeder, oma en 
superoma

Fien Rietjens-Stultiens
Speciaal woord van dank aan dr. Hendricks, dr. Adriaens en het personeel 
van Wozoco Ospel.
Dit heeft ons veel steun gegeven.

 Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 12 januari om 
10.00 uur in de parochiekerk te Ospel.



Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

* 6 Dagen per week geopend
* Donderdag koopavond

tot 20.00 uur

Stapel (gekke) kortingen bij Meeuwis in Meijel
Meer stuks meer korting!! Op veel artikelen!

Winteropruiming
tops dames en heren

- 2 & 3 stuks 15% extra korting
- 4 stuks 20% extra korting
- 5 stuks 25% extra korting
- 6 stuks 30% extra korting

(extra korting op de reeds afgeprijsde prijs!)

• Elk 2de paar dames- & herenschoenen van de opruiming • Elk 2de paar dames- & herenschoenen van de opruiming € 5,-*
• Restanten schoenen • Restanten schoenen HELFT V/D HELFT
• Alle winterkinderschoenen • Alle winterkinderschoenen HELFT V/D HELFT
• Winterjacks • Winterjacks 25-50% korting
• Opruiming jeans 2de broek • Opruiming jeans 2de broek 25% korting extra korting*
(* korting op het goedkoopste artikel)(* korting op het goedkoopste artikel)

Op zaterdag, 28-12-2013 heeft de 
Zonnebloem afdeling Nederweert 
met 76 gasten en vrijwilligers het 
Zonnebloemjaar 2013 met een 
bijzondere activiteit afgesloten. 
We bezochten in Roermond het 
Cirque D’hiver, het Winter Circus.

Met 2 bussen, waarvan één liftbus van 
Kuepers, zijn we met een klein beetje 
vertraging vanuit De Pinnenhof met 
veel goede zin vertrokken.  Het is 
altijd de kunst om zo’n grote groep 
mensen op tijd in de bus te krijgen.  
De stemming zat er al meteen goed in 
want de zon deed haar uiterste best. 
Aan het weer kon je niet afleiden dat 
we in hartje winter verkeerden.
In Roermond aangekomen kregen we 
het privilege om via de achteringang 
van de Oranjerie naar de circuspiste te 
gaan. Wij waren welkom want onze 
groep werd speciaal ontvangen door 
de voorzitter van het circus de heer 
Ton Rennings. Het gehele programma 
van het circus was geschikt voor jonge 
mensen en iets minder jonge mensen. 
Dus paste onze groep er prima bij.
De goochelaars Quixote Brothers ver-
stonden de kunst om vooral de jonge 
aanwezigen volledig in de circus-
sfeer te brengen.Vol spanning bracht 
Kim Kenneth een goocheltruc op de 
bühne waarbij een oogverblindende 
schaars geklede dame in een ge-
heimzinnige doos volledig in elkaar 
geperst werd. Echter schijn bedriegt 
want springlevend kwam deze dame 
vanuit de zaal weer op de bühne. De 
boogschieter zorgde voor een adem-
benemende act. Er hoefde maar één 
pijl mis te gaan of zijn beeldschone 
assistente was “kasje wijlen“. Ech-
ter zijn trefzekere schoten bereikten 

De Zonnebloem Afdeling Nederweert
trefzeker hun doel. De act van Johnny 
Fischer met kleine dieren leerde ons 
dat deze dieren nog beter luisteren 
dan de mensen.  Een wagen vol kleine 
dieren reed de bühne op en elk dier 
toonde zijn of haar kunstje. Ook de 
kunsten die werden uitgehaald aan 
en met de rekstok. Onvoorstelbaar 
hoe lenig deze acrobaten zijn. Ze ge-
ven de indruk geen botten in zich te 
hebben. Hun armen vertonen tijdens 
hun acts enorme spierbundels. En dan 
Nyco Renaud die balanceerde met 
zijn kunsten op een bal. Ook al lukte 
het de eerste keer niet, hij zette door. 
En jawel hoor het lukte hem toch om 
een salto te maken en goed terecht te 
komen. Geweldig. Hoe is het mogelijk 
om helder water troebel te maken en 
later weer helder. In dit circus is alles 
mogelijk. Het gehele programma is 
teveel om hier te noemen maar zeker 
is dat wij allemaal hebben genoten 
van deze bijzondere voorstelling.
Op de terugweg hebben we in Ell bij 
de Prairie genoten van een heerlijk di-
nertje. Voldaan bereikten we iets na 
20.00 uur onze thuishaven bij De Pin-
nenhof. We mogen terugzien op een 
geslaagde dag, georganiseerd door 
de Zonnebloem van Nederweert.
Tevens mogen we terugzien op een 
goed geslaagd Zonnebloemjaar. Bud-
schop is volledig geïntegreerd. De 
gasten en vrijwilligers van de overzij-
de van het kanaal zijn niet meer weg 
te denken.

Graag wenst het bestuur met al haar 
vrijwilligers van de Zonnebloem Ne-
derweert eenieder de beste wensen 
voor het nieuwe jaar 2014.

 TvCGJ

Broederschap bedankt gulle gevers
Inzamelingsactie voor gratis 
kerstpakketten groot succes
De Venerabele Broederschap van de 
Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot 
Weert (1404) en Voedselbank Weert 
hebben op zaterdag 7, 14 en 21 de-
cember een inzamelingsactie voor 
gratis kerstpakketten gehouden.
De actie was een groot succes. Hon-
derden klanten van Jumbo Heerschap-
winkels in Weert en Nederweert heb-
ben artikelen gekocht en vervolgens 
geschonken aan mensen die ‘niets’ 
hebben. Zo konden veel gezinnen 
toch van een gelukkig kerstfeest ge-
nieten met een gevuld kerstpakket.
Broedermeester Gert-Jan Tullemans 
van de Broederschap: “Geweldig dat 
mensen bereid zijn om gul te geven 
aan mensen die het wat minder heb-
ben. Dat noem ik nou naastenliefde. 
Volgend jaar staan we er weer!”

www.broederschapweert.nl
In 1404 werd in Weert een Broeder-
schap opgericht om de devotie tot 
Maria te bevorderen. Deze devotie 
kwam tot hoogbloei in de 18e eeuw 
rondom het Miraculeuse Beeld van 
Onse Lieve Vrouwe te Weert, die ook 
vereerd werd onder de titel “Onze 
Lieve Vrouw van Bijstand”. Het won-
derbeeld werd vereerd in de dekenale 
stadskerk van Weert (gebouwd in 
1456), toegewijd aan Sint Martinus en 
kreeg de toevoeging: Heiligdom van 
Onze Lieve Vrouw van Weert. Op 1 
mei 1996 is de Venerabele “Broeder-
schap van de Miraculeuse Onse Lieve 
Vrouwe tot Weert” van 1404 herop-
gericht. Haar doelstelling is de bijzon-
dere verering van “Onse Lieve Vrouwe 
tot Weert” te bevorderen en tevens 
de titel van Bijstand waaronder Zij in 
Weert wordt vereerd, te actualiseren 
en in de praktijk te brengen.

Wordt zuster of broeder voor € 10 
per jaar
De Venerabele Broederschap van 
de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe 
tot Weert (1404) bestaat in 2014 al 
weer 610 jaar. De Broederschap zal 
deze mijlpaal op gepaste en jeugdige 
wijze vieren. U kunt zuster of broeder 
worden van de Broederschap door 
een e-mail met uw naam en adres 
te sturen naar broederschapweert@
upcmail.nl U betaalt slechts € 10 per 
jaar (meer mag natuurlijk ook): reke-
ning nummer 17.69.86.138 ten name 
van de Broederschap in Weert.

www.voedselbank.nl
De Voedselbank zamelt gratis voedsel 
in en stelt hieruit pakketten samen. 
De voedselpakketten worden uitge-
geven aan mensen die dit hard nodig 
hebben. De Voedselbank Weert ver-
werft voedsel via inzamelingsacties, 
bij regionale bedrijven en bij andere 
plaatselijke voedselbanken (al dan 
niet via uitwisseling). Dit voedsel mag 
niets kosten. Het verworven voed-
sel wordt tijdelijk opgeslagen en/of 
direct verwerkt in pakketten die uit-
gegeven worden. De mensen die aan 
de gestelde criteria voldoen komen in 
aanmerking voor een voedselpakket.

www.jumboheerschap.nl
Jumbo Heerschap wil de ideale super-
markt zijn. Elke dag weer doen we 
onze uiterste best om te zorgen voor 
100% tevreden klanten. Want dat is 
waar het om draait bij Jumbo Heer-
schap. Dit doen we niet alleen, maar 
samen met al onze medewerkers en 
partijen waarmee we samenwerken. 
Daarbij blijven we aandacht besteden 
aan de wereld waarin we leven. Want 
we willen een goede buur zijn voor 
onze omgeving. Nu en in de toekomst.

Zelfstandige en betrouwbare

POetshulP
biedt zich aan

±3 uur per week.
Gaarne uw reactie onder nr. 718 

aan het bureau van dit blad 
of mailen naar 

info@drukkerijvandeursen.nl

Fien Annelie
is geboren 

26 december 2013

Marlou van Bussel 
en Jos Pohlmann 
Gansstraat 66
3582 EK  Utrecht

Op zaterdag 18 januari 2014 wordt er 
in Zaal Centraal te Nederweert de re-
ceptie gehouden van  prins Hayke I en 
zijn prinses Wendy. Samen met hun 
adjudanten Gijs en Dimphy en de ge-
hele vereniging heten wij u van harte 
welkom. De receptie is van 19.41 uur 
tot 21.41 uur.

Prinsereceptie CV De Bengels

Daarna maken we er nog een gezelli-
ge avond van. Dus kom gezellig langs 
op zaterdag 18 januari in Zaal Cen-
traal, Kerkstraat 59 te Nederweert.

CV DE BENGELS
www.cvdebengels.nl

Nederweert-West

Zondag 5 januari 2014 werd tijdens 
de drukbezochte jeugdbontemiddag 
in gemeenschapshuis Reigershorst de 
nieuwe jeugdprins Bob 1 uitgeroe-
pen. Deze middag waren er diverse 
optredens verzorgd door de kinde-
ren, de majorettes van St. Lucie, de 
Kwikstertjes, enkele gastoptredens 
en natuurlijk de aftakeling van het 
oud prinsenpaar met zijn gevolg.

Als slotact van de middag werd er een 
ludieke show opgevoerd in de stijl 
van Benidorm bastards. Als knallende 
uitslag van de act werd Bob Steuten 
uitgeroepen als 29ste jeugdprins van 
Jeugdkarnavalsvereiniging De Krielkes.

De nieuwe jeugdprins van “J.K.V. De 
Krielkes” is de 12 jarige Bob Steu-
ten. Geboren in Nederweert-Eind en 
woonachtig op de Pastoor Brand-
straat in Eind. Jeugdprins Bob de 1ste 
heeft als prinses Chael Minten aan 
zijn zijde. Chael is 12 jaar en woont 
op de Ahrensburgerstraat.

Jeugdprins Bob I en jeugdprinses Chael 
worden bijgestaan door vorst Lars 
Timmermans adjudant Sep van der 
Heijden en natuurlijk de hele jeugdraad.

Het komende vastelaovundj seizoen 
zal hij over het Krielkes-rieek regeren 
met zijn devies:

Prins Bob 1 en prinses Chael, De Krielkes

Op ut veldj zeen vae fanatiek,
mer Vastelaovundj………

det aes pas sjiek!

Jeugdprins Bob 1ste heeft de “Men-
kes orde” ingesteld. Bob en Chael 
vormen nl. het eerste jeugdprinsen-
paar van vriendengroep “De Men-
kes”. Deze vriendengroep heeft de 
vasteloavundj hoog in het vaandel 
staan. De vastelaovundj is er dus al 
met de paplepel ingegeven bij dit 
jeugdprinsenpaar.

Op zondag 19 Januari is er in Café 
Zaal Bi-j Le-nie, aan de Kruisstraat 53 
te Eind de jeugdprinsereceptie. Aan-
vang 14.00 uur. Aansluitend vindt de 
hosmiddag voor de jeugd plaats met 
daarin ook de bekendmaking van het 
jeugdboerebruidspaar.

Tijdens een prima geslaagde eerste 
Bonte Avond van KV de Piepkukes 
was de uitroeping van het Boeren-
bruidspaar en de gehele Boerenfami-
lie het hoogtepunt van een aaneen-
schakeling van een avond vol dans, 
muziek, zang en veel humor.

De jeugdige Vastelaovd-j groep Fijn 
Beej-ein was bereid gevonden om de 
uitroeping op zich te nemen.
Onder de imponerende en opzwe-
pende muziek van Pirates of the Ca-
ribbean kwam de complete Boeren-
familie aan elkaar vast geketend, als 
piraten vanachter uit de zaal het po-
dium oplopen. 
Piratenleider Stefan Bloemers praatte 
de gehele uitroeping aan elkaar en 
stelde samen met de andere leden 
van Fijn Beej-ein de gehele Boeren-
familie voor aan het publiek. 
Allen werden een voor een ontmas-
kerd en als laatste werd het Boeren-
bruidspaar ontdaan van hun maskers 
en kwamen zo te voorschijn als het 
Boerenbruidspaar van KV de Piepku-
kes 2014:

Bruid
Anke, 
van Cuub van Pier van Hoovers Sjeng 
en Alda van Meerester Cuub en van 
Carla van August van Haaves en Mart-
ha van Fons van de Melkboor: Anke 
Beerens.

Bruidegom
erwin,
van Tiny van Klompe Zef gedompelt-j 
in wiewater als Hubertina Maria Ca-
tharina en van Graat, dae altied mot 
loestere nao oos mam; erwin Wijnen.

De Boerenbruiloft vindt plaats op 15 
februari en het thema is:
Rood, Gael en Greun. 

Boerenbruidspaar KV Piepkukes 2014

BOeReNBRuIlOFtFAMIlIe 2014
Ouders Bruid:
Marielle van Michel van Ledsen Harry 
en van Toos van Camp van Heytse; 
Marielle Knapen.
En Wim van Piet van Haize Ber en 
Mia van Schroete; Wim linders.

Ouders Bruidegom:
Toos van An van Meisters Leike en
van Hein van Bröabe; toos Konings
En John van Jan van Frens van Bagge 
Geelke en Pepels Nel en van Ida van 
Letze Harry en To van Anne Meije 
Driek; John Koppen.

Getuigen:
Emmy van Henk van Ven Sjef en Bolle 
Nel en van Toos van Bröabe Thuûm en 
Nel van Noeliks; emmy Verheijen.
En Joris van Mat van Sjeng van Stroeks 
Graatje en van Leonie van Cor van An 
van Dook van de wachter en Mia van 
Siems Ties en Miet van Heers Jaan; Jo-
ris Koppen.

heeroom en tante:
Zjaakske van Teng van Milders Pier en
van Bertha van Sors Zjang; Jac Wijen.
En Angeline van Perjanneske en Wou-
terse An. Angeline heijnen.

Na het succes van vorig jaar is het Ro-
nald en Carien weer gelukt om in de 
halve Finale van  het LVK het  (Lim-
burgs Vastelaovundj Leedjeskonkoer) 
te komen.
Met het nummer: ” Kiek us Good des 
Vastelaovundj“ staan zij op zaterdag 
11 januari live in  de studio’s van L1
Henk Hover en Ron Aspers presente-
ren de nummers 1 t/m 20 op radio L1 
en L1TV  tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
De herhaling is op zondag 12 januari 
tussen 14.00 en 16.00 uur

Bonnen
Ronald en Carien zijn nummer 19 en de 
bonnen voor het LVK staan zaterdag 
10 januari in Dagblad de Limburger.
 
Ook dit jaar hebben zij alle hulp nodig 
en willen zoveel mogelijk LVK Bonnen 
bemachtigen vandaar dat zij er een 
wedstrijd van hebben gemaakt, en U 
kunt iets heel origineels winnen.
Indien zij in de grote finale komen 
dan wint diegene die de meeste LVK 
bonnen inlevert het volgende: 

-  Een entreebewijs voor het LVK op 
vrijdag 14 Februari in Grubbenvorst 

-  Een busreis vanuit Weert naar 
Grubbenvorst

-  Een gezellig vastelaovundj menu in 
een sfeervolle bistro in Grubbenvorst 
vooraf aan het grote spektakel..

Inleveren bonnen
Lever de bonnen uiterlijk 15 januari 
in bij De Toverbal in de Kerkstraat in 
Nederweert of bij Ronald en Carien 
op Hallenhof 10 in Weert of bel en zij 
komen de bonnen ophalen. Tel: 0495-
546489/ 06-22025179.

stemmen per telefoon/sms
U kunt ook nog stemmen zaterdag 
10-01 tussen 12.00 en 12.30 uur en 
zondag tussen 16.00 en 16.30 uur  via 
telefoon:0909 202 70 30 onderver-
melding van nr 19
Of sms-stemmen  nr 19 naar 4422

Clip
De clip is inmiddels ook klaar en het 
resultaat mag er zijn, ook Neder-
weert is goed vertegenwoordigd.
In de clip zijn o.a. VV de Pinmaekers, 
en VV de Vlikkestaekers te zien
Kijk en geniet mee
You tube: Ronald en Carien Kiek “s 
Good des Vastelaovundj LVK 2014

CD
Nu te koop de nieuwe cd :”Limburg 
Laeft deil 4” ,met Vatselaovendj kra-
kers uit de buurt.
Verkooppunt De Toverbal Neder-
weert. 

stem Ronald en Carien in de lVK finale

Pleunis Mode: de gezelligste 
Winkel van Nederweert

De verkiezing Gezelligste Winkel van 
het jaar zit er weer op. Op 3 januari is 
bekend geworden dat Pleunis Mode 
maar liefst 132 stemmen heeft behaald 
en daarmee glansrijk de Gezelligste 
Winkel van Nederweert is. Daarnaast 
behaalde Pleunis Mode een bijzonder 
hoog cijfer met een gemiddelde klant-
waardering van 8,75. Met deze mooie 
rapportcijfers is Micheline Pleunis bij-
zonder tevreden. “Onze nieuwe win-
kel en onze persoonlijke benadering 
zijn zeker de basis voor dit prachtige 
resultaat. Het feit dat zoveel mensen 
de moeite nemen om op ons te stem-
men, laat zien dat we op de goede 
weg zitten. Bedankt aan alle stemmers 
en alle klanten, want zonder klanten is 
er ook geen gezelligheid in de winkel.” 
De gemeentewinnaars gaan door naar 
de Finaleronde die plaats gaat vinden 
van 6 januari 2014 t/m 31 januari 2014. 
Dus stem op Pleunis Mode Nederweert 
vanaf 6 januari via de link op de site 
www.gezelligstewinkel.nl.


