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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.

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

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

Al meerdere malen kwam binnen
post Nederweert het onderwerp
jeugdbrandweer ter sprake. Een
groep brandweermensen heeft 
het idee omgezet in daden en 
het resultaat mag er zijn. Maar 
liefst 8 brandweermannen en
-vrouwen in spe zijn lid gewor-
den van de jeugdbrandweer Ne-
derweert.

Start
Om de jeugdbrandweer op poten 
te zetten is er eerst een werkgroep 
gevormd, die als taak kreeg het on-
derzoeken van de mogelijkheden en 
het creëren van draagvlak binnen de 
post.

Na ruim een half jaar onderzoek, 
bleek het juridisch lastiger in elkaar 
te steken dan verwacht. Conclusie: 
De jeugdbrandweer Nederweert 
moest een zelfstandig en onafhanke-
lijk orgaan worden.

Stichting
De werkgroep heeft er uiteindelijk 
voor gekozen om een stichting op te 
richten, en daar alle activiteiten in 
onder te brengen.

Ook werd er een definitief bestuur 
gevormd, bestaande uit voorzitter 
Edward Sieben, secretaris Henk Stals, 
penningmeester Huib van Deursen 
en de bestuursleden John Scheffers, 
Peter Ketelaars en Marianne Lankes-
ter. Marianne en John fungeren te-
vens als vertrouwenspersoon voor de 
jeugdleden.

Financiën
Om te komen tot een volwaardige 
jeugdbrandweer is er een actie op 
touw gezet binnen post Nederweert. 
Een tiental ondernemers, welke lid 
zijn van brandweer Nederweert heb-
ben een financiële bijdrage geleverd. 
Daarnaast is er onder de leden en oud 
leden een inzamelactie gehouden.
Naast interne zijn er ook externe be-
drijven die een financiële bijdrage 
hebben geleverd.

Jeugdbrandweer voor Nederweert

Onderdak
Het stichtingsbestuur is met de ge-
meente Nederweert in gesprek ge-
gaan, om de mogelijkheden te be-
kijken, om gebruik te mogen maken 
van de kantine, buitenterrein en een 
ruimte voor de jeugd. De Gemeente 
Nederweert ondersteunde het pro-
ject van harte en gaf alle medewer-
king.

Persoonlijke beschermings middelen
Om er voor te zorgen dat de jeugd 
ook het brandweer gevoel krijgt, is 
er een “eigen” ruimte ingericht, com-
pleet met lockers.
Er zijn overalls, laarzen en helmen 
aangeschaft. Helaas ontbreken de 
financiën op dit moment om bluspak-
ken aan te schaffen.

Materieel
Ook de oud leden van de brandweer 
Nederweert, zijn nauw betrokken bij 
de jeugdbrandweer. Zij vervaardig-
den een prachtige brandweer hand-

kar, met alles erop en eraan, com-
pleet met opzetstuk, straalpijpen, 
diverse slangen enz.

Opleiding
De jeugd heeft om de twee weken 
op vrijdagavond oefening van 19.00-
20.30 uur.
Het eerste half uur theorie, aanslui-
tend praktijk. Voor de theorie wordt 
gebruik gemaakt van de lesstof van 
de jeugdbrandweer Nederland.
De lessen worden per avond ver-
zorgd door een tweetal leden van de 
brandweer Nederweert, aangevuld 
met twee oud leden van post Neder-
weert.

Toekomst
Post Nederweert is een parate post 
en het is daarom belangrijk om voor-
uit te kijken en de burger van Neder-
weert ook in de toekomst van dienst 
te zijn.
De jeugdbrandweer is een van de in-
strumenten, om dit te waarborgen.

Nederweert maakt het winkelen
in het centrum wel erg aantrek-
kelijk. Tussen 19 januari en 15 
februari 2014 maakt u met uw 
aankopen namelijk kans op een 
iPad mini. Bij elke € 20,00 die 
u besteedt ontvangt u een lot. 
De trekking vindt plaats op 15 
februari.

Mocht u van plan zijn om nog wat in-
kopen te doen? Doe dat dan vooral in 
Nederweert. De winkeliers in het cen-
trum hebben geregeld aantrekkelijke 
aanbiedingen. En vanaf 19 januari kan
u dat bovendien ook nog eens een 
mooie iPad mini opleveren. Centrum-
management Nederweert organiseert
namelijk een loterij, waarbij de winke-
lende klant extra beloond wordt. 

Hoe werkt het?
Bij elke € 20,00 die u besteedt, krijgt 
u een lot (met een maximum van 
vijf loten per aankoop). Met dit lot 
maakt u kans op één van de drie iPad 
mini’s. Mocht u helaas net naast deze 
prachtige prijs grijpen, dan heeft het 
Centrummanagement nog wat leuke 
troostprijzen beschikbaar gesteld. 

Trekking 15 februari 2014
De loten zijn vanaf 19 januari verkrijg-
baar bij alle winkeliers en horeca-

Loterij ondernemers centrum Nederweert

Win een iPad mini met uw aankopen

gelegenheden in het centrum van 
Nederweert. Op zaterdag 15 febru-
ari zal Notaris Ramaekers de trekking 
verrichten. De uitslag wordt via de 
website ditisnederweert.nl, Neder-

weert24.nl en via het Weekblad van 
Nederweert bekendgemaakt.

Kom in Nederweert inkopen doen
… Dat levert nog eens wat op!

Naar aanleiding van mijn vertrek per 1 januari jl. 
uit de huisartspraktijk en de vele reacties hierop 

wil ik U allen heel hartelijk danken. 
De vele persoonlijke reacties hebben mij 

heel goed gedaan en geraakt.  
Ook ben ik overstelpt met cadeautjes in velerlei vormen, 

waarvoor ik u niet persoonlijk kan bedanken. 
Ik zal u zeker blijven missen! 

In mijn opvolgers dokter Coolen en 
dokter van Drongelen heb ik het volste vertrouwen. 

Het ga u allen goed ! 

Dokter Heemstra 

Foto Harold Kuepers

Mevrouw Marlies Sijben-Geelen uit 
Weert:

“Ik kom hier graag omdat ik vriendelijk 
en goed behandeld wordt.”

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.

‘Mijn vrouw was 

bijzonder levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Showroom hoekbad wit 145x145 + 
X-touch systeem (12 bodemjets -8  zij-jets)

    Normaal €  3.695,-  NU – 60 %  €  1.475,-
    Showrrom V&B omnia bad 180x80 + 

6 zij-jets en 6 rugjets NU €  795,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo

binnen- en
buitendeuren

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines	

(High Flyer 430 €	295,-)	

Kom ook
naar onze
showroom!

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669
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58.68.-

Alles-in-1 Glasvezel 
Standaard boordevol 

gratis extra’s
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Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

/mnd*

58.-58.-58.-
Eerste 

6 maanden

68.-68.-68.-68.-

A
D

-1
50

84
/0

1-
14

‘Internet werd 
ongelooflijk snel 
en mijn tv-beeld 
jaloersmakend mooi!’

En dat was ook zo. Nu hebben 
we dus alles via KPN Glasvezel. 
De monteur die ik bij het pakket 
meebestelde, heeft 2 tv’s, een 
computer en een telefoon voor 
ons aangesloten. Ik heb goed 
meegekeken. Daarna heb ik 
zelf onze laptops en een tablet 
ingesteld. Dat was eigenlijk 
heel makkelijk. KPN Glasvezel is 
echt supersnel. Het maakt niet 
uit wat we aan het doen zijn. 
Zelfs als ik grote fotoboeken 
upload of een leuk filmpje op 
Facebook wil zetten. Vroeger 

kon ik in de tussentijd de hond 
uitlaten, nu is het al verzonden 
voordat ik bij de voordeur ben. 
Echt super vind ik Interactieve 
TV Online. Daarmee kijk ik zelfs 
tv op mijn smartphone of tablet, 
maar ik kan er ook opnamen 
mee inplannen. Als een vriendin 
in een restaurant opmerkt dat 
er een goede film komt, kan ik 
gewoon vanuit het restaurant 
de opname inplannen en later 
thuis bekijken.”

Maaike van der Knaap

“In eerste instantie hoefde glasvezel van mij niet zo. 

Maar op een gegeven moment ben ik bij de kpn 

winkel binnen gestapt om me eens te laten bijpraten. 

Ik vermoedde al dat een Alles-in-1 Pakket best 

voordelig zou kunnen zijn.

Advertorial

kpn winkel Muntpassage in Weert |  
kpn.com/glasvezel | 0800 0115

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie
Dé specialist in

Aanbieding
t/m 18 januari
Kersenvlaai  € 8,95
Mango-abrikozenvlaai

€ 13,95
Rozijnenbrood € 2,95
Saucijzenbroodje

2 + 1 gratis

Sinds 1914
MMeerdereerderdereer e kerdere kere kerder en e keren en e ker

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

€ 2,50 korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

ALEXIA KLINIEK
CENTRUM VOOR MONDZORG

0495 54 84 86 
ANGST VOOR DE TANDARTS?

weert@alexiakliniek.nl www.alexiakliniek.nl

Vollemaanexcursie

Staatsbosbeheer houdt op vrij-
dag 17 januari een Vollemaan-
excursie in Nationaal Park De 
Groote Peel. Je wandelt met volle 
maan en hoeft dus geen zaklamp 
of ander kunstmatig licht mee te 
nemen. De grote schijnwerper in 
de lucht verlicht het pad en Peel-
gidsen zorgen voor de begelei-
ding. De excursie start om 19.30 
uur bij de ingang van Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- 
voor volwassenen en € 3,50 per 
kind. Reserveren kan online via 
de webwinkel van Staatsbosbe-
heer: www.staatsbosbeheer.nl of 
telefonisch: 0495 – 641 497.

Vollemaan, romantisch of griezelig?
Een wandeling in het licht van de 
vollemaan is voor sommigen het top-
punt van romantiek. Anderen associ-
eren vollemaan met griezelverhalen 
en spannende gebeurtenissen. Feit 
is dat de maan in haar volle glorie 
iets geheimzinnigs heeft en tot de 
verbeelding spreekt. Haar zilverwit-
te licht geeft bomen een schaduw, 

water een speelse schittering en het 
landschap een magisch tintje. Donker 
is niet donker meer!

Wellicht is een beetje lef wel handig als 
je met vollemaan door De Groote Peel 
gaat wandelen. Maar wie niet bang is 
voor Dwaallichten, Witte Wieven of 
dolende ridders - die hun uiterste best 
doen om je de diepte in te lokken - zal 
zeker genieten van de unieke sfeer
van het Peellandschap badend in het 
zilverwitte maanlicht. Bovendien lo-
pen Peelgidsen van Staatsbosbeheer 
mee. Zij zorgen voor een veilige route 
en zullen je vertrouwd maken met de 
geluiden van de nacht. Een avond om 
nooit te vergeten. 

Buitencentrum De Pelen
De Vollemaanwandeling start bij de 
ingang van Buitencentrum De Pelen. 
Het Buitencentrum is bij aanvang van 
deze excursie niet geopend. Mocht
u nog niet in het bezit zijn van een 
deelnamebewijs via online reser-
vering, dan kunt u contant bij de 
gids betalen. Voor meer informatie: 
www.buitencentra.nl

Start Cursussen Cocon
Vrij hobbyen woensdagmiddag U kunt altijd
(bijv. tekenen, schilderen, 1 x p.2. wkn. instromen!
kaarten maken e.d.)

Engels conversatie woensdagmiddag eerstvolgende les
1 x p. 2 wkn. 22 januari

Internetbankieren dinsdagavond 4 februari 

Engels beginners vrijdagmiddag 7 februari

Solliciteren woensdagavond 15 januari 

Moderne multimedia maandagavond 20 januari

Hebben en houden dinsdagavond 11 maart
van kuipplanten

Computer beginners dinsdagmorgen 11 maart

Computer allerlei dinsdagmiddag 11 maart

PowerPoint woensdagmiddag 12 maart

Digitale fotobewerking donderdagmiddag 13 maart
beginners

Traditionele Chinese keuken donderdagavond 13 maart

Workshop Sociaalnetwerk maandagavond 14 april
sites

Help mijn computer maandagavond 28 april
wordt langzamer!

Omgaan met maandagmiddag 28 april
navigatie Info-bijeenkomst

Kookworkshop woensdagavond 30 april
Italiaanse keuken

Sms’-en maandagmiddag 12 mei
Info-bijeenkomst

Kookworkshop woensdagavond 14 mei
Mediterrane keuken

Kookworkshop woensdagavond 28 mei
Griekse keuken

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl Stich-
ting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235; email: cursus-
sen@coconnederweert.nl.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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

GEZOCHT:

LIEVE NASCHOOLSE 
KINDEROPVANG 

ouder voor 3 dgn. per week
in het bezit van rijbewijs 

van 3 tot 6 uur.

Tel. 06-518 799 77

TE KOOP
Mijn tante is verhuisd naar het 

verzorgingshuis . Daarom is haar
gemeubileerd appartement in 
centrum  Nederweert te koop. 

Wie biedt?
Tel. 0495-626636



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

WEEK
3

13 t/m 18

januari
Koolhydraatarm brood: € 1,49

Cappucinovlaai: € 12,75 / half € 7,35

Abrikozenvlaai: € 9,40 / half € 5,20

Vlaaitjes (alle soorten): € 1,50 per stuk

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

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

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, van 
08.00 tot 17.00 uur

ZIEKENVERVOER

Het kaakgewricht en osteopathie
Wist u dat problemen met de kaak, 
kunnen leiden tot duizeligheid, oor-
pijn, slikstoornissen, aangezichts-
pijn en houdingsveranderingen? 

Foute gewoontes zijn vaak de oor-
zaak van kaakproblemen. Nagelbij-
ten, knabbelen op een pen, roken 
van een pijp, voortdurend in de mond 
hebben van een sigaret of  kauwgom 
zijn hiervan een voorbeeld. Een klap 
of val op het gezicht kan aan de kaak 
problemen geven. De  onderkaak 
hangt aan de schedel en wordt hier 
door de spieren en het kapsel op zijn 
plek gehouden. In het verloop van 
één van deze spiertjes zit de kraak-
beenachtige schijf die ervoor zorgt 
dat de bewegingen in het gewricht 
symetrisch en soepel verlopen. Een 
soort meniscus die bij slijtage of 
bij een foute belasting een „knak“ 
geeft. Het kan zijn dat de kaak niet 
voldoende wijd geopend wordt, of 
dat het openen niet meer symetrisch 
gebeurt. Een andere oorzaak kan een 
gestoorde neusademhaling zijn. De 
mond hangt open, er moet immers 
adem gehaald worden; omdat dit 
„vreemd“ uitziet wordt de mond ge-
sloten. Dit kost kracht en geeft heel 
veel spanning op de kaakspier. Hier-
door  kann tandenknarsen ontstaan 
(dit gebeurt ook bij stress). De spie-
ren en ophangingen (fascia’s) van de 
onderkaak naar de schedel (hierdoor 
kan hoofdpijn, oorpijn en duize-
ligheid ontstaan) en van de kaak 
naar het tongbeen, sleutelbeen en 
borstbeen hebben een te grote span-
ning (slikproblemen). De houding 
verandert. Bij een onderbeet (centen-

bak), gaat dit samen met een te rech-
te, achterover hellende houding. Een 
naar binnen getrokken onderkaak 
(overbeet) geeft een meer naar vo-
ren hellende houding. Dit heeft een 
invloed op met name de hoge nek 
en het bekken. Aangezichtspijnen
kunnen ontstaan als de zenuw die 
ook takjes aan de kaakspier afgeeft 
klem komt te zitten. Door de om-
geving van de zenuw los te maken, 
wordt de aangezichtszenuw minder 
geprikkeld. Zo verdwijnt de pijn.
Ook bij de overlast die ontstaat bij 
het dragen van een beugel kan uw 
osteopaat uitkomst bieden. 
Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

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

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes 
op onze website: www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u 
zo snel mogelijk te woord te staan.

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Nederweert-Heythuysen
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 
CZ Nederweert. 
Vanaf februari St. Antoniusplein 
21-22  6031 ED Nederweert.
Tel: 0495-634376

Toon Hermans Huis
“Wat kan yoga/ontspanning 
betekenen voor mensen die met 
kanker te maken hebben?”

Kanker is de belangrijkste doods-
oorzaak in Nederland. Het is een ziek-
te die steeds vaker voorkomt, vrijwel 
iedereen wordt er in zijn of haar di-
recte omgeving mee geconfronteerd.  
Als er bij jou of bij een naaste de diag-
nose kanker is gesteld, staat het leven 
op zijn kop. Je wordt geleefd door de 
hectiek van ziekenhuisbezoeken en 
behandelingen. Maar kanker pleegt 
niet alleen een aanslag op je lichaam, 
het heeft ook een enorme impact op 
je emotionele en mentale gesteld-
heid, het leven tussen hoop en vrees. 

Het is bewezen dat Yoga een positieve 
invloed heeft op beide, op lichaam én 
geest. Het draagt bij aan een betere 
gezondheid en verbetert de kwaliteit 
van leven voor (ex)kankerpatiënten. 
Yoga helpt je leren omgaan met de 
moeilijke emoties die bij het ziekte- 
en herstelproces horen. Yoga leert je 
spanning maar ook ontspanning in 

je lijf te voelen, het helpt je om weer 
vertrouwen te krijgen in je eigen li-
chaam. 

Tijdens een lezing op maandag 20 
januari van 15.00 – 16.00 uur in het 
Toon Hermans Huis aan de Graaf Ja-
cobstraat 1 in Weert, geeft Harry 
Peijs, een ervaren Yoga docent, uit-
leg over hoe Yoga kan helpen bij het 
behouden van en/of terugkrijgen van 
bewegingsvrijheid in ledematen, over 
hoe Yoga ontspanning geeft en kan 
helpen bij het controleren van de pijn 
en de ongemakken die zo bekend zijn 
bij de behandeling van kanker. Hij 
legt uit wat hij in zijn lessen doet, 
wat het doel is en zal een aantal een-
voudige ademhalings- en concentra-
tieoefeningen met u doen. De lezing 
is ook bedoeld voor nabestaanden en 
naasten van (ex)kankerpatiënten. De 
toegang is gratis.

U bent van harte welkom, opgave 
via het Toon Hermans Huis, telefoon 
0495-541444 of stuur een email naar 
info@toonhermanshuisweert.nl.

SJG Weert

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 23 januari a.s. or-
ganiseert SJG Weert samen met 
de GGD Noord een informatie-
avond over het geven van borst-
voeding. De bijeenkomst vindt 
plaats van 20:00 en 22:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gra-
tis. Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 
0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de GGD 
Noord uitleg, praktische informatie 
en tips over het geven van borstvoe-
ding. Er is ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen. De borstvoe-
dingsorganisatie VBN is met een stand 
aanwezig. De informatiebijeenkomst 
vindt 8 x per jaar plaats. De volgende 
bijeenkomst is op 20 februari ‘14.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borst-
voeding (gaan) geven, ervaringen 
uitwisselen. De bijeenkomsten zijn 
kosteloos en vrij toegankelijk. Ze vin-
den wekelijks op woensdag plaats 
van 10:00 - 12:00 uur in La Place - 
V&D, Weert.

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

Zeer nauwkeurige 
poetshulp. 

Jongedame van 30 jaar zoekt 
poetsplaats in Nederweert.

Ik bied me aan voor poetswerk
 3 tot 4 uur per week.

Liefst op donderdagmorgen
of eventueel vrijdagmorgen. 

Gaarne uw reactie onder nr. 719 aan 
het bureau van dit blad of mailen naar 

info@drukkerijvandeursen.nl

Woensdagochtend-
gesprekken

Na ruim 25 jaar levensbeschouwelijke 
gesprekken heeft de werkgroep van 
vrijwilligers besloten om te stoppen 
met de woensdagochtendgesprekken.
De deelnemers van seizoen 2012 – 
2013 – zijn hiervan op de hoogte 
gebracht. Bij stoppen hoort ook een 
financiële afronding.
Ter afronding daarvan is het restbe-
drag geschonken aan het St. Fransis-
cushospice, zie foto. 
Onze dank gaat uit naar alle betrok-
kenen van de woensdagochtendge-
sprekken. Namens de werkgroep van 
vrijwilligers: Rody Schreinemacher 
Pr,. Jan Compagner Ds, Anne Inden-
kleef, en Gerrie van Gestel.

UITNODIGING
H.H. LANDBOUWERS

Jagersvereniging “St. Hubertus’’ te Ospel
nodigt grondeigenaren en grondgebruikers 

uit voor de jaarlijkse kaartavond.

Op dinsdag 21 januari, aanvang 20.00 uur

in café/zaal Peeljuweel te Ospel.

voor hazen en 
andere prijzen.

Het bestuur 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Restaurant Diverso

Caspar Kessels - John Beijes - Kitty Verspagen
Brugstraat 44     6031 EG Nederweert
Tel 0495-625000     www restaurantdiverso.nl

Truffelproeverij 
24 januari 2014
Ben jij dol op truffels?
De truffelproeverij bij Restaurant Diverso is 
een Bourgondisch en gastronomische belevenis . 
Tijdens deze proeverij kun je alles te weten 
komen over de onder de grond groeiende zwam 
en ervaar je het verschil in bereidingen van 
gerechten met truffel.

Ruiken, proeven en dan een slokje eersteklas 
wijn er achteraan, beter kan het niet worden als 
je van unieke smaken en delicatessen houdt.

Vrijdag 24 januari 2014 
6 truffel-gerechten 

voor € 34,50 per persoon. 

Reserveer onder vermelding van truffelproeverij 
via www.restaurantdiverso.nl 
of bel naar 0495-625000

Tot Diverso!

www.schildersbedrijf-dennissyben.nl



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 € 5,00

Bij deze wordt u uitgenodigd voor de prinsenreceptie 
van Prins Hayke I en zijn Prinses Wendy
samen met de adjudante Gijs en Dimphy.

De receptie word gehouden op zaterdag 18 januari 2014
Van 19.41 tot 21.44 uur in Zaal Centraal, 

Kerkstraat 59 te Nederweert.

Na de receptie gaan we door tot in de late uurtjes. 
Dus kom gezellig langs en maak er samen met Prins Hayke I 

en Prinses Wendy en CV De Bengels een leuke avond van.

C.V. DE BENGELS  Nederweert-West          www.cvdebengels.nl 

CV de Bengels

Ni-jwieërter en Vröllie- Hieërezitting

Op zaterdag 25 januari vindt er 
een uniek evenement plaats in Ne-
derweert-Eind. In hetzelfde pand
vind er tegelijkertijd zowel een 
vröllie- als een hieërezitting plaats. 
De twee evenementen zijn slechts 
gescheiden door één deur want de 
dames bevinden zich in de zaal ter-
wijl het herenfeest in het café los zal 
barsten.

Voor de vrölliezitting was het al be-
kend dat er artiesten als Harry en Joe-
rik, de Sauna Boys, Kolero’s op zullen 
treden. Om de avond helemaal onver-
getelijk te maken heeft de organisa-
tie extra elementen aan deze avond 
toegevoegd. De presentatie voor de
Vrölliezitting zal worden verzorgd 
door Gerrion Joosten en Anja de Wit. 
Twee dames die op diverse bonte 
avonden bewezen hebben rasarties-
ten te zijn. Ook is er een loterij voor 
de dames en zijn er leuke prijzen te 
winnen die mogelijk zijn gemaakt 
door diverse sponsoren. Nieuw is ver-
der de ‘’vastelaovundj-klei-jershow’’ 
waar iedereen leuke ideeën op kan 
doen voor de vastelaovundj. Om het 
programma helemaal compleet te 
maken, maken de Chippendales hun
opwachting!

Voor de heren in het café is er een 
heel ander programma samengesteld.
Een feest-DJ zal ervoor zorgen dat 
het café omgetoverd zal worden in 
een hossend geheel. Verder vindt er
tijdens deze avond ook nog heren-
bingo plaats en zijn er diverse leuke 
prijzen te winnen. Humoristische en
enthousiaste personen zullen deze 
avond voor de heren verzorgen waar-
door ook de mannen een onvergete-
lijke avond zullen beleven. De entree 
voor de heren is gratis.

Mis dit niet en kom samen met al je 
vrienden of vriendinnen naar deze 
spetterende zitting. 

De zaal is vanaf 19.30 geopend en het 
programma start om 20.00 uur.
De voorverkoop voor de zeer uitge-
breide ‘’vrölliezitting’’ is inmiddels
gestart. Kaarten zijn voor 9 euro te 
koop bij Ditjes & Datjes, Kerkstraat 49 
te Nederweert en uiteraard ook bij 
Café-Zaal Bi-j Le-nie in Nederweert-
Eind. Tot 25 januari!

Locatie:
Cafe-Zaal Bi-j Le-nie
Kruisstraat 53, Nederweert-Eind
Tel. 0495 - 631 296

Uitvaartverzorging
Strijbos

Tel. 0495 543521
e-mail: p.strijbos@hetnet.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is
gratis bij ons verkrijgbaar.

Uitslag kerstpuzzel
Weekblad voor Nederweert

Uit de vele goede inzendingen kwa-
men onderstaande prijswinnaars uit 
de bus. Zij kunnen zelf hun prijs ko-
men afhalen bij: 
Drukkerij van Deursen bv, Pannen-
weg 231 te Nederweert.

- Maikel Kanters, Gruttostraat 9, Ospel
- Mayke Westerveen, Zuster Arman-

dastraat 12, Ospel
- Dennis van Schaijk, Annastraat 5, 

Ospel
- Nico Verstappen, Luitstraat 3, Leve-

roy
- Jeanne van der Vleuten, Lindenstraat 

5, Nederweert
- N. Claassen, Bloemerstraat 2b, Neder-

weert
- Chantal Jacobs, Annastraat 22, Ospel
- Jac Knippenberg, Wessemerdijk 6a 

Nederweert
- Broertjes Hermans, Kruisstraat 110, 

Nederweert-Eind
- T. Rutjens, Taxusstraat 17, Nederweert

Oplossing kerstpuzzel:
Het grootste geschenk dat je met 
Kerst kunt geven is geluk en liefde.

CDA

Openbare fractievergadering CDA 
Nederweert
Op dinsdag 21 januari  aanvang 
19.30u bespreekt het CDA in zaal 
Centraal (ingang Wups Pub) de raads-
agenda ter voorbereiding van de 
raadsvergadering van dinsdag 28 ja-
nuari.
Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 

Ook voor uw inbreng over ande-
re onderwerpen is er voldoende 
ruimte.

Op de raadsagenda staat onder meer:
•	 Het jaarplan 2014 majeur program-

ma buitengebied in balans
•	 Dit jaarplan bevat o.a. de volgende	

activiteiten:
• Uitvoering inrichtingsplan Sarsven	

en de Banen.
•	 Aanleg wandel en ruiterroutenet-

werk.
•	 Opstellen beleidsregels woon- en	

leefklimaat.
•	 Overleg dialoogpartners en organi-

seren dialoogavonden.
•	 Dialoog op bedrijfs- en buurtni-

veau
•	 BOM+ controles en handhaving.
•	 Uitvoering projectplan luchtwas-

sers.
•	 Opstellen bestemmingsplan voor	

locaties waar afgelopen jaren ge-
sloopt is.

Tot dinsdag  21 januari

CDA Nederweert

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 20 januari 10.00-12.00 uur wan-
delen* / 11.00-12.30 uur en 13.00-
14.30 uur yoga* / 15.00-16.00 uur 
Themabijeenkomst Yoga**. Dinsdag 
21 januari 13.00-15.30 uur manicure*. 
Woensdag 22 januari  10.00-13.00 uur 
kookworkshop*. Vrijdag 24 januari 
09.30-12.30 uur creatief atelier. Open 
inloop maandag t/m donderdag  van
09.00-16.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. 
(* = op afspraak / ** = voor meer info 
en aanmelden zie onze website). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

TEL.: 0475 - 77 20 04
MOB.(NL) 06-53 95 31 89

www.adsschilderwerken.nl
SPECIALE WINTERKORTINGEN

Dankbetuiging

wij bedanken iedereen voor uw medeleven, kaarten, bloemen, bezoek 
en belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden van mijn lieve 
man, pap en opa

Wiel Smeets
Een speciaal woord van dank aan vastelaovundjvereiniging de Pinmaekers,
voor de mooie woorden en begeleiding. Tevens willen wij huisarts van 
de Laar en De Zorggroep - Groene Kruis Thuiszorg bedanken voor de 
zeer goede verzorging  en woorden van troost.   

Mia, kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst is zaterdag 18 januari om 18.00 uur in de parochie 
kerk St. Lambertus Nederweert.

Harold Veugen jubileumprins (4 x
11) van De Vlikkestaekers uit Ospel. 
Hij woont op de Klaarstraat in Ospel 
samen met zijn vrouw Esther en zijn 
drie zoons Mathijs, Thomas en Lu-
cas. Harold is geboren op Uliker op 
de grens Ospel / Nederweert. Harold 
heeft nog twee zussen. Hij is werk-
zaam als senior agrarisch adviseur bij 
Exitus in Veghel.
Voorzitter van buurtvereniging De 
Viersprong. Hobby’s, wielrennen, fa-
natiek supporter van Lucas (voetbal) 
en basketballers Thomas en Mathijs, 
Vastelaovundj vieren met de Vlik-
kestaekers, kanaries en gold ama-
dines en volgens de kinderen gras-
maaien.
Beheerder van de pot en ober van de 
Vlikkestaekers. Prinses Esther is werk-
zaam als decoratief schilder van de 
Blauw Pan en hulp in de huishouding 
Aan Stad Thoës in Ospel. 

Prins Harold I heeft de orde van de 
blauw pan ingesteld en zal regeren 
onder het motto:

Prins Harold I van de Vlikkestaekers
Roed, gael, greun ….

zitj in mien blood,
auch de 44e prins vanne Vlikke 

veugtj zich good !!

Zondagmiddag 5 januari zijn Tom 
Kessels (zoon van Martin en Marjan 
Kessels, broer van Michelle)  en Kiki 
Meijsen (dochter van Maikel en Lau-
rette Meijsen en zus van Juulie)  op 
het piratenprinsebal verkozen tot het 
tweede jeugdprinsepaar van de Jong 
Vlikkestaekers. Samen met de kers-
verse raad van elf en hun adjudant 
Niels Douven zullen zij de komende 
maanden voorop gaan in de “Doos-
pelse (Jeugd)vastelaovundj”. 

Tom en Kiki zijn allebei zeer sportief 
ingesteld, want beide voetballen in 
de D-jeugd van RKSVO. Maar naast 
het voetballen beoefenen ze beide 
ook nog een andere sport. Tom fietst 
bij wielerclub TWC Nederweert en 
Kiki zwemt wedstrijden bij ZPC Ne-
derweert. 

Tom en Kiki hebben daarom de orde 
van “ut zwummendj fietske” ingesteld 
en zullen regeren onder het motto:

“Twieë kieër elluf 
stieët heej vur uch klaor, 
Vur ut veer kieër ellufdje 

Vlikkejaor!”

Prins Tom I en Prinses Kike
Op zondag 26 januari hebben Prins 
Tom en Prinses Kiki samen met het 
“groeëte prinsepaar” van de Vlik-
kestaekers een receptie  in het Peelju-
weel. Iedereen is vanaf 13:11 uur van 
harte welkom.

Hardlopen moet je niet doen 
om fit te worden,

 je moet fit zijn 
om te kunnen hardlopen ...

Er zijn naar schatting ruim 3 miljoen 
hardlopers in Nederland. Een grote 
groep die nog steeds groeit. Hardlo-
pen wordt vaak gezien als een sport 
waarbij het vooral gaat om het trainen 
van het uithoudingsvermogen. Talloze 
trainingsuren worden besteed aan het 
ontwikkelen en verbeteren van het 
uithoudingsvermogen. Vergelijken we 
dit met een nog veel grotere groep 
mensen die in de huidige samenleving 
steeds inactiever wordt, dan zou je 
verwachten dat de groep hardlopers 
hier een gezonde tegenpool voor is.

Hoe kan het dan toch dat ruim 60% 
van de beoefenaars die starten met 
hardlopen, na enige tijd weer stopt?
Onderstaand een aantal oorzaken :
* Hardlopen wordt vaak gezien als 

een sport die door iedereen beoe-
fend kan worden, ongeacht  spor-
tieve achtergrond en trainingser-
varing. De belasting op het lichaam 
bij hardlopen is hoog, echter de 
belastbaarheid van de (inactieve) 
groep mensen is vaak (te) laag. 

* Er wordt enkel aandacht geschon-
ken aan het trainen van het uithou-
dingsvermogen. De wetenschap 
heeft echter al lang bewezen dat 
het doen van krachttraining naast 
training van het uithoudingsver-
mogen de prestaties verhoogt op 
elke afstand. Hardlopen en kracht-

training versterken elkaar als je 
weet wat je moet trainen en vooral 
wat je niet moet trainen. 

* Hardlopen is een sport die zoals al 
eerder vermeld veel van het men-
selijk lichaam vraagt door de uitoe-
fening van krachten. Deze krachten 
wordt vergroot bij sneller lopen 
en als er vermoeidheid optreedt. 
Trillingen die ontstaan door deze 
kracht worden door verschillende 
lichaamsweefsels geabsorbeerd. 
De intensiteit van deze trillingen 
worden gekoppeld met het ont-
staan van hardloop gerelateerde 
klachten als kniepijn, scheenbeen-
vlies ontsteking, stress fracturen en 
spierscheuringen. De manier van
lopen ofwel de ‘afwikkeling van 
de voet’ heeft grote invloed en dus 
ook op het oplopen / vermijden van 
hardloopblessures. 

* Hardlopen staat en valt met goede 
hardloopkleding en –schoenen.

SportivaLife Nederweert organiseert 
in samenwerking met Inka Podothe-
rapie en Palmen Sport Nederweert 
op maandag 20 januari a.s. van 19.30 
– 20.30 uur een clinic, Tijdens deze cli-
nic zullen een aantal gastsprekers hun 
vakkennis met u delen over hardlopen.
Tevens zal J. Daniels zijn trainingser-
varing over het specifiek hardloop 
programma binnen Fitness 2.0 bij 
SportivaLife Nederweert met u delen.

Interesse? Aanmelden kan bij Sporti-
vaLife via 0495-460600 of stuur een e-
mail naar nederweert@sportivalife.nl

Sportiva Life

VVD presenteert 
kandidaten

Op woensdag 19 maart vinden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Al eerder konden wij U melden dat 
bij deze verkiezingen Elly Scheepers-
Dings de lijsttrekker voor de VVD in 
Nederweert zal zijn. De VVD heeft 
onlangs bij een ledenvergadering de 
volledige lijst van kandidaten vastge-
steld. In de komende weken zullen 
wij deze kandidaten uitgebreid voor-
stellen. Met trots presenteren wij nu 
alvast de volledige lijst. De lijst bevat 
een goede mix van ervaren raads-
leden en nieuwe talenten.
1. Elly Scheepers-Dings  (Neder-

weert-Schoor)
2. Martin Stroomer  (Nederweert)
3. Hans Houtman  (Budschop)
4. Eveline Korsten  (Nederweert-

Eind)
5. Theo Coumans  (Ospel)
6. Renée Wernink  (Ospeldijk)
7. Helma Bongers  (Ospel)
8. Maarten Smeets  (Ospeldijk)
9. Henk Willems  (Nederweert)
10. Henrico Gijzen  (Nederweert)
11. Arno Ansems  (Nederweert)
12. Bart Salemans  (Leveroy)
13. Lee Timmermans  (Nederweert)
14. Will van Hoeij  (Ospeldijk)
15. Wilhelmien Ogier-Dings  (Ospel)
16. Ton Caris  (Nederweert)
17. Jan van Iersel  (Nederweert)

Meer informatie over onze kandi-
daten is te vinden op onze website: 
www.vvd-nederweert.nl. Ook zijn wij 
te vinden op Facebook via www.face-
book.com/vvdnederweert  en te vol-
gen op Twitter via @vvdnederweert.

KAARTVERKOUP BONTJE AOVENDJ
Vör de bontje aovendje van 

31 januari en 1, 2, 6, en 7 februari 
zeen nog kaartjes verkriegbaar,

zaoterdig 8 februari oetverkochtj.

Vervolgverkoup: 
bi-j Bruna, Lambertushof Ni-jwieërt.

Entreepries € 11,00
Kaartjes kunne neet gereuldj waere

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

Onger veurbehaod, Vastgepintj, Neet te geluive, 
Diana Peeters, schlagerwinnaar Duo 2 maol 11

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

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt



Nog twee maanden. Dan gaat de schop 
in de grond in de Kerkstraat! Inves-
teren in een mooi centrum voor onze 
gemeente . Waar het goed vertoeven is 
voor inwoners en bezoekers. We praten 
u even bij over de laatste stand van za-
ken met betrekking tot de herinrichting 
en het vervolg van het project. 

Afgelopen oktober is er overlegd met 
middenstanders en belangengroeperin-
gen over hoe we het werk het beste kun-
nen gaan uitvoeren. De gemeente pre-
senteerde eerst het definitieve ontwerp 
en de verschillende fases van de werk-
zaamheden. De aanwezigen konden 
vervolgens aangeven of het een goede 
fasering was, en per fase konden ze aan-
geven welke zaken zij belangrijk vonden 
tijden de uitvoering van het werk. Met 
name de veiligheid en het bereikbaar 
houden van de winkel- en bedrijfspan-
den voor klanten en bevoorrading, zijn 
belangrijke aandachtspunten. 

Aanpassingen ontwerp
Naar aanleiding van de gehouden info-
avonden in het voorjaar is het ontwerp 
nog iets aangepast. Het asfalt wordt nu 
bijvoorbeeld in zijn geheel vervangen 
door klinkers, voor de geldautomaat 
zullen extra elementen aangebracht 
worden om ramkraken te voorkomen, 
de bomen op Lambertushof worden iets 
verder van de appartementen geplant 
en er worden iets meer bestaande bo-
men vervangen door bomen die minder 
overlast geven.

Nederweert heeft sinds mei vorig jaar 
een Kunstmuur in de grote hal van het 
gezondheidscentrum aan de Loverstraat. 
De bedoeling hiervan is om lokale kun-
stenaars een podium te bieden. Op dit 
moment hangen op deze muur de werken 
van drie cursisten van de maandagavond 
schildersgroep van Rick (Regionaal Insti-
tuut Cultuur- en Kunsteducatie). 

Schildersgroep Nederweert 
Op maandagavond wordt onder leiding 
van Johannie van Tuel (docent tekenen en 
schilderen bij Rick) in de Pinnenhof van 
19.45 tot 22.15 uur geschilderd. De schil-

Opmerkingen verwerken
Andere opmerkingen waren moeilijker in 
het ontwerp te verwerken. Zo heeft de ge-
meente samen met het adviesbureau lang 
gepuzzeld op het veiliger maken van het 
kruispunt bij de kerk. Conclusie is uiteinde-
lijk dat de situatie zoals die nu is, wellicht 
voor de overstekende voetganger niet ide-
aal is, maar in deze omstandigheden wel 
de meest ideale oplossing is. De aanleg van 
zebrapaden is hier niet veilig (geeft alleen 
schijnveiligheid) en het verhoogd aanleg-
gen van het kruispunt is niet gewenst, 
omdat we geen verhoogde wegvakken in 
gebiedsontsluitingswegen meer willen.

Marie Katrien
Daarnaast hebben we met de kunste-
naar van Marie Katrien gezocht naar een 
nieuwe plek. Zij komt nu voor het pand 
van dokter Van de Wouw te staan. Dit 
bleek uiteindelijk een andere plek te zijn 
dan die we tijdens de infoavond voorge-
steld hadden.

Historische waterput
Voor de kerk ligt een historische waterput, 
een stukje Nederweert uit het verleden 
dat niet verborgen mag blijven. We weten 
niet precies waar de put ligt, maar de 
bedoeling is om dat halverwege maart te 
gaan onderzoeken. Zodra de exacte locatie 
bekend is, willen we bekijken hoe we deze 
zichtbaar kunnen maken in het straat-
beeld. De heer Ruud Koppens, eigenaar 
van ETF Machinefabriek in Nederweert, 
vierde afgelopen jaar zijn 40-jarig jubileum 
als ondernemer. Ter gelegenheid hiervan 

dersgroep werkt telkens in blokken van vijf 
lessen aan opdrachten waarbij op verschil-
lende manieren een beroep wordt gedaan 
op hun creativiteit en de eigen manier van 
verbeelden. Met diverse materialen wordt 
gewerkt, zoals houtskool, aquarel, acryl- of 
olieverf, bister, Oost-Indische inkt, pas-
telkrijt. Er wordt ook inspiratie gehaald uit 
de grote voorbeelden van kunst, muziek of 
literatuur.

Werken
De komende maanden exposeren elke zes 
weken drie andere cursisten op de kunst-
muur. De eerste drie (Gerrie Roemen, Gerrie 

wil hij een duurzaam geschenk aan de 
gemeente aanbieden, een cadeau voor ie-
dereen. Hij heeft daarom aangeboden om 
de kosten van het opsporen en zichtbaar 
maken van de put te financieren. Een mooi 
en betrokken initiatief waar we heel blij 
mee zijn! We houden u uiteraard op de 
hoogte van het vervolg.

Informatieavond
In december hebben we de herinrichting 
gegund aan aannemersbedrijf Bloem. De 
planning is dat we in maart beginnen met 
de uitvoering. We gaan gefaseerd te werk, 
zodat de rijbaan zoveel mogelijk open kan 
blijven. Maar voordat het zover is, wil-
len we iedereen uitnodigen om naar de 
informatieavond te komen op woensdag 
19 februari. Hier zullen de gemeente en 
de aannemer uitleg geven over de pre-
cieze uitvoering en de maatregelen die we 
nemen om de overlast tijdens de werk-
zaamheden tot een minimum te beperken. 
Ook zal er in deze periode gebruikgemaakt 
worden van omleidingsroutes die nu al op 
onze site staan.

Op nederweert.nl vindt u ook het defini-
tieve ontwerp, verslagen van de infobijeen-
komsten en gehouden presentaties. Direct 
de meest actuele ontwikkelingen in uw 
mailbox? Abonneer u dan op onze nieuws-
brief via de site. 

Binnenkort leest u meer over de te houden 
informatieavond. Noteert u ook alvast de 
opening van de vernieuwde Kerkstraat: 
vrijdag 29 augustus!

Thommassen en Annie Verdonschot) zijn 
nog te zien tot 13 januari, daarna is de vol-
gende groep aan de beurt: Henk en Hilde 
Wulms en Toos Ramaekers. Hun werk kunt 
u bekijken tot 28 februari. De kunstwerken 
zijn doordeweeks dagelijks te bezichtigen 
tijdens kantoortijden in de centrale hal van 
gezondheidscentrum Nederweert, Lover-
straat 8 in Nederweert.

De werken van de eerste groep zijn nog 
van 13 januari tot 28 februari te bezichti-
gen in zorgcentrum St. Joseph.

Lessen volgen
De gemeente Nederweert verleent subsidie 
aan het Rick voor muzieklessen, maar 
ook voor andere lessen op het gebied van 
kunst en cultuur zoals teken en/of schil-
dercursussen. Deze lessen zijn daardoor 
tegen een gereduceerd tarief te volgen. 
Meer informatie hierover is te vinden op 
www. ricknet.nl.

Interesse om te exposeren?
Kunstenaars uit de gemeente Nederweert 
die interesse hebben om in de toekomst 
hun werken te exposeren op de Kunst-
muur, kunnen contact opnemen met de 
heer Jean-Paul Seuren van Fysio- en Manu-
ele therapie Seuren via tel. 0495-634506 of 
info@fysionederweert.nl. Meer informatie 
over de Stichting Kunstweek en de actie 
Kunstmuur vindt u op www.kunstweek.nl 
en www.kunstmuur.nl. 

Herinrichting Kerkstraat en Lambertushof 
Informatieavond op woensdag 19 februari

Kom kunst kijken!

GemeenteContact
Donderdag 16 januari 2014

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 of 14 0495
Fax: 0495-633245 
E-mail: 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 e-mailservice Bekendmakingen zorgt 
ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 
ook regionale en landelijke bekendmakingen 
per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 
te stellen. 

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

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

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

In de hal van het gemeentehuis 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. 

Sportieve donatie 
De gemeente vindt het heel belangrijk dat 
inwoners maatschappelijk participeren en 
dat ook kunnen blijven doen. Dat geldt 
speciaal voor jeugdigen en mensen met een 
beperking. Belemmeringen daarvoor moe-
ten zoveel mogelijk worden weggenomen. 

Daarom neemt de gemeente vanaf 2010 
deel aan het Jeugdsportfonds Limburg en 
investeert daar jaarlijks ook in.

Investeren
Gedurende de jaren 2012 t/m 2014 inves-
teert naast de gemeente ook de Rabobank 
Weerterland en Cranendonck in het Jeugd-
sportfonds voor kinderen uit Nederweert en 
Weert. 

Sportieve donatie
Blij verrast waren wij toen we vernamen dat 
een inwoner uit onze gemeente net voor 
Kerstmis een aanzienlijke donatie heeft 
gedaan aan het Jeugdsportfonds Limburg 
voor kinderen uit Nederweert.

Toch mogelijk
Door die donatie wordt het voor die kinde-
ren van ouders die niet (meer) in staat zijn 
om de kosten te betalen, toch mogelijk om 
hun favoriete sport te beoefenen. De con-
tributie en de kleding, tot maximaal € 225,- 
per persoon per jaar, worden betaald door 
het Jeugdsportfonds Limburg. 

Achttien kinderen sporten
Door de donatie kunnen minimaal acht-
tien kinderen een jaar lang blijven sporten. 
Een heel mooi gebaar! Mede namens het 
Jeugdsportfonds Limburg hebben wij die 
inwoner, die anoniem wenst te blijven, 
hartelijk bedankt. 

Informatie
Meer weten over het Jeugdsportfonds? 
Kijkt u dan op limburg.jeugdsportfonds. nl. 
U kunt ook contact opnemen met Jan van 
Riet van de afdeling Beleid en Projecten, 

Jaarlijks informeren de besturen van de 
dorpsraden en gemeente elkaar over 
allerlei actuele kwesties en verschillende 
leefbaarheidthema’s. De bijeenkomst, 
die dit jaar iets later plaatsvindt, is voor 
iedereen die geïnteresseerd te bezoeken. 
U bent van harte welkom.

Wisselwerking
Een dorpsraad behartigt het algemeen 
belang van bewoners in een kern. Dorps-
raden vormen een soort intermediair 
tussen het gemeentebestuur en inwo-
ners. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd 
adviseren of onderwerpen onder de 
aandacht brengen bij het gemeentebe-
stuur. Het doel van een dorpsraad is het 
stimuleren en verbeteren van de leef-
baarheid in de omgeving. Dit gebeurt in 
voortdurende wisselwerking met bewo-
ners. Zo vormen dorpsraden als het ware 
een platform voor de bewoners.

Vertegenwoordigers
De gemeente Nederweert telt zes dorps-
raden. Zo hebben we de dorpsraden van 
Ospel, Ospeldijk en Budschop. In Leveroy 
is dat de Gemeenschapsraad Leveroy, in 
Nederweert-Eind het Parochieel Comité 
Eind en in de kern Nederweert het Dörps-
overlek Ni-jwieërt.

Participatie
De participatie van burgers staat hoog 
in het vaandel van de gemeente en het 

Meepraten op woensdag 5 februari?
gemeentebestuur weet graag wat er leeft 
onder haar inwoners. Daarom is er veel 
aandacht voor het betrekken van bur-
gers bij het bestuur van de gemeente. De 
verschillende dorpsraden in de gemeente 
Nederweert vervullen een belangrijke rol 
in dit proces.

Vorkmeer
Ook een vertegenwoordiging van 
de gemeentelijke welzijnsinstelling 
Vorkmeer zal de bijeenkomst bijwonen. 
Vorkmeer zet zich in om de leefbaar-
heid in de kernen te bevorderen en 
vrijwilligers(groepen) te ondersteunen. 
De avond is bedoeld voor dorpsraden, 
maar iedereen is welkom om te luiste-
ren en mee te praten. De bijeenkomst in 
de raadzaal vindt plaats op woensdag 5 
februari en begint om 19.30 uur.
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met Ralf Bongaerts.

Op de website...
Wanneer vegen we de wegen in 
januari t/m april?
Gratis uw evenement op de 
evenementenkalender

www.nederweert.nl

telefonisch of via e-mail: j.vanriet@neder-
weert.nl.

Joost Kasper
Een nieuw gezicht op straat. Misschien 
hebt u wijkagent Joost-Jelmer Kasper al 
gezien. Per 1 januari heeft hij deze functie 
overgenomen van Tonny Putman. Joost 
Kasper werkt sinds 2000 bij de politie 
Limburg-Noord en is sinds 2005 werkzaam 
bij het Robuust Basis Team Weert-Neder-
weert-Leudal. 

Samen met wijkagent Ivo Kwantes zal hij 
zich inzetten voor uw veiligheid.

Eén van de werken die nu zijn te bezichtigen op de Kunstmuur. (Foto: gemeente Nederweert)

Een blik op de toekomst: het nieuwe Lambertushof na de herinrichting. (Impressie: Adviesbureau Brouwers)



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,-*
tanten schoenen • Restanten schoenen HELFT V/D HELFT

e 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)

Reageren op deze vacature doe je via
ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

OPLEIDING VERZORGENDE-IG (leren en werken)
Heb jij hart voor de zorg en wil je werken en leren tegelijk? 
De Stichting Land van Horne leidt mensen op tot verzorgende-IG niveau 3 via de 
BeroepsBegeleidendeLeerweg (BBL). Je volgt een dag in de week theorie op school en bent de andere uren 
aan de slag in de praktijk. Als verzorgende-IG geef je zorg aan mensen die voor korte of langere tijd niet 
voor zichzelf kunnen zorgen. Dit kan bij mensen thuis zijn of in een zorginstelling. De verzorgende-IG 
verricht een aantal specifieke verpleegtechnische handelingen, maar heeft ook oog voor het welbevinden 
van de cliënten.

Informatiebijeenkomsten 
Ben je geïnteresseerd? Surf dan snel naar www.zorgnetlimburg.nl. Wanneer je voldoet aan de gestelde 
voorwaarden word je uitgenodigd om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst, welke zal plaatsvinden 
op 11 februari 2014 om 19.00 uur. Dit is tevens een onderdeel van de selectieprocedure. De opleiding 
start in augustus 2014.

Meer informatie 
Wil je meer informatie over de opleiding? Kijk dan op www.landvanhorne.nl
of neem gerust contact op met de afdeling HRM: T (0495) 45 76 80. Kom naar de Open dag 
van de Gilde Opleidingen, locatie Drakensteijn in Weert op 9 februari 2014 van 11.00 - 16.00 uur.

OPRUIMING
nu nog goedkoper

ALLES HALVE PRIJS!!
OF MINDER

MODE VOOR DE MODERNE VROUW

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

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

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)

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

Vlut 2 Ospel
0495-626116
06-26686181
slijperijvanhoek@hetnet.nl

voor bedrijf en particulier

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38

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

Tel. 06-22842951

Nieuwe LP en Cd Hot Buskers

26 Januari presenteren de Hot Bus-
kers hun nieuwe studio album ‘Sweet 
Street Promenade’.  Samen met een
voor- en na programma zal deze LP/
CD in de Bosuil feestelijk worden 
onthuld. Het is een heuse elpee ge-
worden met twaalf nummers die in 
diverse studio’s in Limburg zijn op-
genomen. Pure akoestische muziek
zoals we die van de Hot Buskers ge-
wend zijn.  Alles is uit de kast gehaald 
om de sound van de band te vangen 
en op vinyl vast te leggen. Het resul-
taat is een gevarieerd product met 
vele stijlen muziek die de Hot Buskers 
meester is. De instrumenten klinken 
zoals ze bedoeld zijn te klinken. Blues, 
roots, swing, jazz en country het staat 
er allemaal op. Sinds de komst van 

zangeres Sandra bij de band, is het 
repertoire alleen maar veelzijdiger 
geworden, dat maakt het zo interes-
sant maar het blijft toch als één ge-
heel klinken. Het album is te koop als 
elpee, cd of als combi-pakket.

Zondag 26 januari start Hillbilly Hay-
ride met een vlotte set als opwarmer. 
Hun muziek sluit goed aan bij de Hot 
Buskers. De nadruk ligt vooral op de 
country en bluegrass. Daarna zul-
len de Buskers hun Lp en Cd presen-
teren waarna ze natuurlijk zelf het 
podium beklimmen. Als afsluiter zal 
Disco HARO vinyl draaien op verzoek 
van de leden van de Hot Buskers zelf. 
De entree is gratis en de zaal is open 
vanaf 15.00 uur.

Gezocht: 
HULP IN DE 

HUISHOUDING
Ma- of dinsdag, 3 tot 3,5 uur

Info: 06-52318484

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

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Oetnuuejing
Ich, Jeugdprins Tim (Maas) den ieërste, 

met mien Jeugdprinses Charlotte (Schroën) vanne Pinmaekers, 
heb de ieër uch oet te nuueje op oos Jeugdprinsereceptie.

Dit names oze Adjudant Tom (Wijen) 
en de Jeugdraod van Elf.

Dees receptie wurtj gehaoje 
op zóndigmiddig 

19 januari 2014 
van 14.11 tot 16.11 oor 

in de Pinnenhof, 
Kapelaniestraot 4 in Ni-jwieërt.

Eur aanwezigheid stelle vae 
ten zieërste op pries.

En gae weitj ‘t:

Met Prinses Charlotte en 
Prins Tim den ieërste

gaon vae flink tampieëste.

Geteikendj,
Jeugdprins Tim den ieërste

Jeugdprinses Charlotte

www.pinmaekers.nl

J



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, kerk-
bijdrage, giften e.d. Rabobank rek. nr. 
1355.07.227 ten name van Kerkbestuur
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 16  tot en met 25 januari 2014 

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 H. Mis.

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, jaar-
dienst Tjeu en Mia Gielen-Janssen, jaar-
dienst Truus Heldens-Hermans, tevens voor 
familie Heldens-Hermans, Jan Michiel Teeu-
wen en Petronella Beelen, Ouders L.van de 
Kerkhof-Simons, Jo Janssen en Hub Coenen.

ZONDAG 19 JANUARI
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels) –

MAANDAG 20 JANUARI
H. Fabianus, paus en martelaar
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 21 JANUARI 
H. Agnes, maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 22 JANUARI
H. Vincentius, diaken en martelaar.
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 23 JANUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis Louis Gubbels en Anna Ma-
ria Caris en dochter Truce.

VRIJDAG 24 JANUARI
Gedachtenis van de H. Franciscus van Sales, 
bisschop
Geen Rozenkransgebed en H. Mis 

ZATERDAG 25 JANUARI
Bekering van de H. Paulus
18.00 uur H. Mis - Jaardienst echtgenoten 
Verheijen-Wijen, jaardienst Theu Gerris

Overleden
Op 9 januari was de uitvaart voor Truus Kes-
sels-Sieben, zij overleed in de leeftijd van 95 
jaar en woonde de laatste jaren in zorgcen-
trum St. Joseph.
Moge zij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246

ZONDAG 19 JANUARI
10.00 uur H. Mis - Tot bijzondere intentie. 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

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

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 18 jan. 2014 – 25 jan. 2014

ZONDAGMORGEN 19 JAN. 9.30 uur:
Als hgm. ter nagedachtenis aan Harrie Slots, 
Als hgm. voor Ouders Schreurs-Verstappen, 
Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs, 
Als hgm. voor Ron Rooyakkers v.w. zijn ver-
jaardag en tevens voor Lies Rooyakkers-Bee-
ren, Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen,  Als jrgt. voor Bér Mestrom 
(Cantate)

Mededeling:
•	 Overleden in de leeftijd van 73 jaar Pierre	

Wulms moge hij 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 18 - 25 januari. 

ZATERDAG 18 JANUARI, 10.00 voor leven-
de en overleden leden van de Handboog-
schutterij Wilhelmina; 19.00 (Zanggroep 
Ospel) ouders Salimans-Hermans en zoon 
Peter, 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. 

ZONDAG 19 JANUARI, 2e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) ouders Vaes-Clae-
ssens en zoon Tinus Vaes, voor de eenheid 
van de christenen. 

DINSDAG 21 JANUARI, H. Agnes, maagd 
en martelares, 19.00 voor de zieken.

DONDERDAG 23 JANUARI, 19.00 voor ei-
gen intenties.

ZATERDAG 25 JANUARI, feest van de beke-
ring van de heilige apostel Paulus, 19.00 (Ge-
zinsmis - muziek) Graat de Wit, Wesley Her-
mans en overleden familie van Houts, ghm 
Wiel Daems en Fientje Daems-van den Berg, 
ghm Nel Donkers en overleden ouders, zwd 
Trien Nies-van Gemert.

ACOLIETEN: za. 18 jan. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 19 jan. 10.00: 
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 25 jan. 
19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID: Van 
18 – 25 januari vindt de gebedsweek voor de 
eenheid plaats. Door gebed wordt gehoor 
gegeven aan de bede van Jezus zelf, dat al-
len één mogen zijn (Joh. 17,21). De gebeds-
week voor de eenheid is een oecumenisch 
initiatief, ontstaan in Engeland; later sloot 
de katholieke Kerk zich hierbij aan. Moge 
de eenheid van de christenen alle volkeren 
inspireren tot meer eenheid en saamhorig-
heid.

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  19 JANUARI 2014 H. Mis om 
11.00 uur
Koor: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor Thei en 
Nel Mertens-Coenen. H. Mis voor de ouders 
Mackus-Knapen.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Jan Kuepers

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

17 t/m 25 januari 2014

VRIJDAG 17 JANUARI: 19.00 uur, koor De 
Leeuwerik, toediening H. Vormsel aan kin-
deren 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, jaardienst voor ouders Verheijen-
Bollen, jaardienst voor Piet en Alda Beerens-
Verstappen

ZATERDAG 25 JANUARI: 19.15 uur H. Mis, 
voor Miet van Gog-Stultiens, jaardienst voor 
ouders van Nieuwenhoven-Cuypers, zeswe-
kendienst voor Baer Houben.

LEZERS:   zaterdag 18 januari Nelly Stienen, 
zaterdag 25 januari Francien Verheijen.

MISDIENAARS; vrijdag 17 januari 19.00 uur
Valerie Beerens en Jarno Bongers, zaterdag 
18 januari Ayla Beerens en Famke Aarts, za-
terdag 25 januari Tom van Horik.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s.
zaterdag 18 januari zijn jullie weer van harte 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

Wat kun je nog meer doen
met kruiden?

Herborist geeft workshops in Bui-
tencentrum De Pelen
Wie meer wil weten over de medici-
nale en cosmetische toepassingen van 
kruiden kan meedoen met een work-
shop in Buitencentrum De Pelen. De 
workshops worden gegeven door her-
borist Diana Vossen uit Someren. Deel-
nemers krijgen niet alleen informatie, 
ze gaan ook zelf aan de slag met het 
maken van een product. Op dinsdag 
14 en dinsdag 28 januari leer je hoe je 
een kruidenthee kunt samenstellen. 
De workshop begint om 13.30 en zal 
tot ongeveer 15.00 uur duren. Deel-
name kost € 12,50 per persoon, inclu-
sief koffie/thee met iets lekkers en na-
tuurlijk mag het eindresultaat van de 
workshop mee naar huis. Opgave via: 
depelen@staatsbosbeheer.nl of telefo-
nisch: 0495 – 641 497. Het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

‘Een snufje van dit en een snufje 
van dat’
Kruiden worden tegenwoordig vooral 
gebruikt om gerechten smakelijker te 
maken. Al weet iedereen dat je met 
kruiden nog veel meer kunt doen dan 
alleen maar ‘kruiden’. Vroeger was het 
zelfs heel vanzelfsprekend dat kruiden, 
behalve als smaakmaker, gebruikt wer-
den in de geneeswijze en voor cosme-
tische toepassing. Een aantal van die 
hulpmiddeltjes passen we ook nu nog 
toe in het dagelijks leven. Zo weten de 
meeste mensen wel dat kamille zuive-
rend en lavendel ontspannend werkt.
En wie geen vieze adem wil hebben 
na het eten van knoflook doet er goed 
aan om te kauwen op een bosje peter-
selie. Het is maar een weet!

De herborist
Iemand die veel weet over de toepas-
singen van kruiden is Diana Vossen uit 
Someren. Diana heeft een opleiding 
gevolgd tot herborist. Een herborist in-
formeert, adviseert en geeft educatie 
over het gebruik van kruiden t.b.v. me-
dicinale en cosmetische toepassingen. 
Diana maakt zelf onder andere tinc-
turen, zalfjes, natuurlijke cosmetica, 
thee, kruidenwijn en kruidenlikeur. Ze 
is een dus eigenlijk een modern krui-
denvrouwtje. Diana is ook vrijwilliger 
bij Staatsbosbeheer en zo ontstond het 
idee om workshops te geven in Buiten-
centrum De Pelen. 

Tijdens de workshops krijgen de deel-
nemers eerst een stukje theorie. Daar-
na gaan ze zelf aan de slag met het 
maken van een product. Er zijn drie 
verschillende thema’s en elke work-
shop wordt twee keer per maand ge-
geven. Op dinsdag 14 en dinsdag 28 ja-
nuari wordt er kruidenthee gemaakt. 
Op dinsdag 11 en 25 februari gaat het 
over ‘geuren, kleuren en smaak’ en op 
dinsdag 11 en 25 maart over ‘kruiden 
en EHBO’.

Voor meer informatie over Diana als 
herborist: www.dekruidenmand.nl 

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
17 januari 2014 in het zaaltje van de Sint Ro-
chuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur.  De zaal is open om 
19.00 uur.

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

Het  bestuur.

L.K.V. Ospel 
Beste leden, dinsdag 21 januari thema 
avond. Yvon Tuinman komt uitleg geven 
hoe we om moeten gaan met stress. De 
avond begint om 20.00uur in Haaze-hoof.

LKV Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 4 februari hebben we een lezing 
over veiligheid in en om  het huis. Leden en 
niet leden zijn deze  avond  van harte wel-
kom.  Meer info volgt.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de oprechte ge-
voelens van medeleven, de woorden van troost en uw aanwezigheid 
bij het afscheid van 

Thieu Reemers
Ospel, januari 2014
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 18 januari 
2014 om 19.00 uur in de parochiekerk te Ospel.

Zoals de dag uit de nacht treedt
treedt het leven uit de dood
er is liefde die niet sterft

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, e-mails,
bloemen en vele andere blijken van medeleven, die wij ontvingen na 
het overlijden van

Mia Ketelaers – Peerlings
Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.

Nederweert, januari 2014 Jan en Johan Ketelaers

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

ID douchethermostaatkraan van 332,- NU € 140,- 
Diverse opruimings artikelen 

tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Artrose in heup of knie,
ben ik aan een prothese toe?
Woensdag 29 januari a.s. organi-
seert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over artrose van de 
knie of heup en gewrichtsvervan-
gende protheses. 
De informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden via 
het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 - 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en 
heup, behandelingsmogelijkheden, 
soorten protheses, het plaatsen van 
een prothese en de revalidatieperio-
de. Er is ruim gelegenheid om vragen 
te stellen. 

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Vork-
meer wil een bijdrage leveren aan het 
welzijn van mensen. De organisatie 
heeft diensten op het gebied van vrij-
willigerswerk, welzijn ouderen, jon-
geren, leefbaarheid en sport.

NASCHOOLSE SPORT EEN SUCCES! 
Eind vorig jaar heeft naschoolse sport 
plaatsgevonden in de sporthal in Ne-
derweert en in de gymzaal in Neder-
weert-Eind. De kinderen van groep
3-8 hebben kennis gemaakt met 
handbal, dat gegeven werd door HV 
Merefeldia en HCO. Daarnaast zijn de 
kinderen naar E-village geweest, waar 
ze met games gesport hebben. De 
laatste twee lessen stonden in het te-
ken van basketbal, dit werd gegeven 
door Jumping Giants. De kinderen van 
groep 1-2 van Nederweert-Eind heb-
ben een eerste kennismaking gehad
met de sporten handbal, basketbal,
volleybal, voetbal, turnen, judo en 
dansen. Deze werden allen gegeven 
door de combinatiefunctionaris sport 
van Vorkmeer. 
Deze maand is het volgende blok na-
schoolse sport van start gegaan. Dit 
vindt plaats in de sporthal in Neder-
weert en in de gymzaal in Ospel. Voor 
de kinderen van groep 3-8 staan de 
sporten tafeltennis (TTCN’72), dans 
(Dédé Dansen) en volleybal (VC Fortu-
tas) op het programma. Voor de kin-
deren van groep 1-2 van Ospel staat 
hetzelfde programma op de planning 
zoals in Nederweert-Eind is gegeven. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op de website van de combinatiefunc-
tionarissen sport van Vorkmeer: www.
sportnederweert.com

COLLEGELEDEN AAN DE SLAG 
Tijdens de vrijwilligersdag 19 okto-
ber 2013, georganiseerd door Vork-
meer in opdracht van de gemeente, 

zijn de collegeleden ‘verloot’ om een 
dag(deel) vrijwilligerswerk te gaan 
doen bij een vereniging of organisatie 
in Nederweert. Burgemeester Evers 
heeft in november vorig jaar samen 
met Buurtvereniging De Houwakker 
de handen uit de mouwen gestoken 
bij de aanleg van de omheining van 
het speelveldje en crossbaan aan de 
Korenbloemstraat. In december vorig 
jaar heeft wethouder Frenken de vrij-
willigers van het Eetpunt Ospels Uitje 
geholpen. Ook wethouder Houtman 
heeft in december vorig jaar twee 
dagdelen vrijwilligerswerk gedaan, 
namelijk bij de Huiskamer Neder-
weert. In februari dit jaar zal wethou-
der Mackus voor Buurtvereniging De 
Locht een klus uitvoeren.

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u ver-
dere inlichtingen? Neem dan contact 
met ons op, Vorkmeer Nederweert, 
Kapelaniestraat 4, 6031 BX Neder-
weert, tel. 0495-688249,
mail info@vpnederweert.nl of kijk op 
www.vpnederweert.nl. 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB
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St.  Willibrordusstraat 10
6031 CZ Nederweert

Telefoon: 0495-634376
Lid N.V.O. N.O.F. en NRO  e-mail: info@vaneldijk.com

Annalies van Eldijk
Osteopathie

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-450888 • www.vaneldijk.com

vanaf 3 februari verhuist 

de locatie Nederweert 

naar St. Antoniusplein 21.

Studio
Life

And 

Beauty

Kapelstraat 30 • 6091 PB Leveroy • Tel. 0495-652356
www.studiolifeandbeauty.nl

Valentijns actie: Gelaatsbehandeling 
voor extra vocht en frisheid 

van €60,- voor €40,-

• Pedicure
• Manicure
• Gelaatsbehandelingen
• Massages
• Acryl of gel nagels
• Make-up
• Harsen
• Spray tanning

• Make-up workshops
• Speciale behandelingen

Geenestraat 93 • 6031VN  Nederweert • Tel. 06-48734087 
pedique@hotmail.nl • www.pedicurepraktijkpedique.nl

E D IE D I Q U EQ U E
P E D I C U R E P R A K T I J K

M e d i s c h  &  C o s m e t i s c ho s m e t i s c h

10% korting op een behandeling naar keuze,
bij inlevering van deze advertentie. 

• Pedicure
• Spa & Wellness
• French pedicure
• Massage voet en onderbeen

Deze bon is in te leveren tot 1 mei 2014 (1 bon per klant).

Middels deze weg stel ik me graag aan u voor.
Mijn naam is Bianca Vaes. In maart 2013 ben ik gestart met mijn pedicu-
re praktijk Pedique.  Pedique is een praktijk voor medische en cosmeti-
sche behandelingen. Persoonlijke aandacht, hygiëne & kwaliteit in een 
rustgevende omgeving staan bij mij hoog in het vaandel. Ik neem graag 
ruim de tijd zodat ik geheel aan uw persoonlijke wensen kan voldoen.
Ook wanneer u geen problemen heeft aan uw voeten kunt u bij Pedique
terecht, bijvoorbeeld voor een pedicure of voor de cosmetische behan-
delingen. 
De praktijk is gevestigd op de begane grond, dus ook voor mensen zit-
tend in een rolstoel of met rollator prima toegankelijk en er is voldoen-
de parkeergelegenheid. U kunt ook in de avonduren terecht bij Pedique.
Mensen met diabetes en/of reuma hebben grotere kans op problemen 
aan hun voeten en huid. Ik heb me gespecialiseerd voor de Diabetische 
voet, reumatische voet, oudere voet en spastische voet. Het begelei-
den van ingroeiende nagels en het repareren van ingescheurde nagels 
of het drukvrij leggen van pijnlijke drukplekken met vilttechnieken of 
orthesiologie vallen ook onder mijn specialiteiten. Hiermee vergroot ik 
mijn behandelingsmogelijkheden voor voet- en nagelproblematiek. 
Als pedicure geef ik naast de voetbehandeling ook adviezen over de 
verzorging van uw voeten. Ik zal u doorverwijzen naar een andere disci-
pline indien dit nodig mocht zijn. Voor sommige cliënten is het mogelijk 
om hun behandeling te declareren bij hun zorgverzekering.

Ik blijf mij specialiseren door middel van het volgen van diverse cursus-
sen. Onlangs heb ik nog een cursus oncologie & voetverzorging gevolgd.
Omdat ik me heb laten registreren bij Provoet (branche organisatie) 
en Procert (kwaliteitsregister Medisch pedicure) ben ik als medisch pe-
dicure verplicht om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen 
rondom de risicovoeten. 

Bij Pedique kunt u tevens terecht voor cosmetische behandelingen:
• een heerlijke Spa & Wellness bestaande uit, voetenbad, scrub, masker 

en korte voet- en onderbeenmassage.
• French pedicure
• Relaxmassage onderbeen en voet.
De cosmetische mogelijkheden zullen in de toekomst uit gaan breiden.

Pedicure praktijk  Pedique

Vanaf februari 2014 begint Pedicure opleiding FOOTELS in Weert en ga ik 
daar de cosmetische workshops geven. Een uitdaging waar ik ontzettend 
veel zin en heb.
Pedique is een vooruitstrevende praktijk en heeft voor iedereen wat 
wils!

Begin het nieuwe jaar met veel aandacht aan uzelf te geven en maak 
een afspraak. U bent van harte welkom in mijn praktijk.

Pedicure praktijk PEDIQUE  
Bianca Vaes     

Medisch & Cosmetisch
www.pedicurepraktijkpedique.nl

pedique@hotmail.nl
tel:06-48734087     



Beauty, wellness & sport

Marli van Mierlo 
Kerkstraat 73, 6031 CG  Nederweert, tel. 0495-622516

Al meer dan 
10 jaar pure 

kwaliteit !
In verband met 

10-jarig bestaan 
ontvangt u op alle 

Sans Soucis 
gezichtbehandelingen 

10% korting*
* geldig van 20 januari 

t/m 31 maart 2014

Huidverzorging - Medische pedicure

JUDO

KARATE

KICKBOKSEN

CIRQUIT (new)

MMA

PILATES

TAI CHI (new)

BODYFIT (new)

PERSONAL TRAINING (new)

Smisserstraat 8A Nederweert 
www.shintainederweert.nl
       www.facebook.com/budoschoolshintai          @BudoShintai

KENNISMAKINGSACTIE
Bij inlevering van deze advertentie

1 MAAND 
GRATIS SPORTEN

Exclusief in
Instituten en spa’s.

PERSOONLIJK PROGRAMMA
VOOR THUIS

+ PROFESSIONELE OOGBEHANDE-
LING MET HOGE BESCHERMING

*Auto-evaluatie op 21 personen die een Oogbehandeling met hoge bescherming hebben gekregen.

SOTHYS I  CONTOUR DES YEUX 

www.sothys.com

VAN DE VROUWEN
VINDT DAT HUN BLIK
ZICHTBAAR JONGER IS.

RIMPELS, KRINGEN, WALLEN
ZICHTBAAR VERMINDEREN.

HET RESULTAAT

HET DOEL

81% *

Maximale beschermingszone.Maximale beschermingszone.

Arabesque
Salon voor huidverzorging

Loverstraat 12
6031 VD  Nederweert

 Tel. 0495-840661
www.salonarabesque.nl

AANBIEDING
Tegen inlevering van deze advertentie 

€ 7.50 korting 
op deze nieuwe oogbehandeling.

Vraag naar de speciale aanbieding 
van onze nieuwe oogproducten.
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Wie runt SHINTAI? Thijs Linsen, geboren in 1983 in Nederweert. Met 
mijn 6e begonnen met judo en voetbal. Nu bijna 25 jaar later doe ik 
dat nog steeds, dat wil zeggen Judoën. Sinds 2000 geef ik ook les, 
jong begonnen en van vele leraren erg veel geleerd. In 2003 behaal-
de ik mijn judoleraar B en 3e dangraad (derde maal zwarte band).
Vlak erna studeerde ik af aan het CIOS te Sittard, en startte ik meteen 
Budoschool Shintai. Budo is een verzamelnaam van diverse oosterse 
vechtsporten. Shintai staat voor “bewegen”. Shin staat voor geest en 
Tai voor lichaam; een mooie balans in een goede combinatie.

Inmiddels is Budoschool Shintai een gevestigde naam ver in de regio. Van-
af de beginjaren is er een nauwe samenwerking met Essink te Eindhoven. 
Zowel als trainer, coach en begeleider maar ook het gecombineerd trainen. 
Inmiddels ben ik twee keer in Japan geweest waar ik veel ervaring heb 
kunnen opdoen. In de jaren erna hebben we vele stages en toernooien 
gedraaid.  Naast de reguliere lessen ben ik ook gespecialiseerd in “Judo in 
de Zorg”. Tevens geef ik voor de JBN een gedeelte van deze opleiding. Voor
iedereen met een beperking kan ik het judo aanpassen zodat hij of zij toch 
dat plezier in het leuke spel judo heeft. 
Shintai is gestart in de sporthal, gymzaal op Budschop en de gymzaal te 
Ospel. Na een paar jaar zijn we verhuisd naar het sportcentrum aan de 
Pannenweg. Sinds 2009 hebben we een eigen locatie aan de Smissers-
traat 8a te Nederweert. op deze locatie hebben we allerlei mogelijkheden, 
een ruime en hoge zaal, spiegelwand, kleedlokalen, kantine en voldoende 
parkeerplaatsen. inmiddels hebben we ook diverse ruimtes te huur. De 
zaal wordt ook gebruikt door andere sportclubs/teams. 

Naast de diverse sporten zijn we erg goed in maatwerk op allerlei gebie-
den! Thijs Linsen geeft ook personal training, dit met verschillende doelen 
die bereikt kunnen worden. Denk hierbij aan ontwikkeling/vergroting van 
het zelfvertrouwen, weerbaarheid, afvallen, conditie, ketlebells enz. Ook 
valbreken voor diverse sporters/groepen, denk hierbij aan amazones/rui-
ters, motorcrossers, handballers, voetballers etc. Hieronder kunt u een kor-
te omschrijving vinden van de diverse sporten die men geeft bij SHINTAI

(wedstrijd)Judo
Judo is een geweldige sport voor jong en oud, voor jongens maar óók
meisjes. Over judo is al veel geschreven en in al deze literatuur komt naar 
voren, dat judo goed is voor de lichamelijke en mentale vorming. Voor 
kinderen is judo een gericht stoeispel, met een bijzondere discipline, ter 
bevordering van de lichamelijke en geestelijke groei. Judo is geschikt voor 
iedereen of je nu dik, klein, dun of groot bent. Judo kun je altijd doen.

Voor tieners is judo een hele goede manier om het lichamelijke en men-
tale evenwicht te vinden of te hervinden. Voor volwassenen is judo een 
prima middel om altijd gericht de body te trainen, zelfvertrouwen en co-
ordinatie te behouden en zich veilig te voelen. Wat u wel nodig heeft, 
wanneer u een zwarte band wil gaan halen, is een portie doorzettingsver-
mogen. Het behalen van een dan-graad (zwarte band) vereist een aantal 
jaren van intensieve trainingsarbeid. Iemand die judo doet sport bewust 
en is bewust bezig met:
1. een Oosterse verdedigingssport te leren.
2. vergroten van z`n of haar zelfvertrouwen
3. fysiek sterker worden van je lichaam.
Na het leggen van een goede basis, kan er opgeleid worden voor wed-
strijden, bekers of medailles winnen!! Gaaf hoor, inmiddels hebben we 3 
plakken behaald op een NK!!

Karate vanaf (v.a. 8 jr)
Kinderen groeien niet vanzelf op tot gezonde lichamelijk goed ontwikkel-
de jonge mensen. Bewegingsstoornissen of slechte houding komen regel-
matig voor. De oorzaak ligt vaak in een teveel aan energie en een gebrek 
aan veelzijdige beweging.
lKarate is een vorm waar deze veelzijdige lichaamsbeweging in zit. Een 

karatetraining vergt de inzet van alle spiergroepen. Daarnaast krijgt uw 
kind ook een gedegen mentale scholing. Discipline, wederzijds respect, 
hoffelijkheid en controle en meer is gericht op meebewegen met de 
aanval en ontwijken waardoor er minder blessures vallen. Uw kind kan 
op positieve wijze het teveel aan energie en stress kwijt.

lHet doel van jeugdkarate is:
lDe motoriek verbeteren met alle bewegingsvormen die voor karate van 

belang zijn.
lDe jeugd wennen aan sportief bezig zijn met een gedisciplineerde aan-

pak, in Japanse sfeer.
lDe jeugd iets leren van zelfverdediging, hetgeen in een gecompliceerde

maatschappij als de onze van onnoemelijk belang is.
l Eventueel de jeugd rijp maken voor karate in wedstrijdvorm.

10 jarig bestaan SHINTAI

Bodyfit
Een groepsles work-out genaamd Bodyfit.
Een les waar gewerkt wordt aan conditie, vetverbranding en spiervers-
terking
Het eerste gedeelte van de les zal bestaan uit steps/aerobic/Zumba, het
tweede gedeelte uit spierversterkende oefeningen waar gebruikt wordt 
gemaakt van materialen als gewichtjes, dynabands en bodybar.
De les is voor iedereen instapbaar, jong en oud, fit en minder fit.
Geef je nu op bij Shintai en probeer een gratis proefles, we hebben nog 
ruimte op de vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. 

MMA (NIEUW)
Mixed Martial Arts, meestal afgekort tot MMA, (en Engels voor: gemengde 
gevechtskunsten) is een sport die zich richt op het combineren van tech-
nieken uit verschillende vechtsporten, zoals worstelen (grappling), judo, 
kickboksen, muay thai, boksen en jiujitsu. Deze combinatie heeft als doel 
het vormen van de meest effectieve vechtsport voor een in theorie vrij 
gevecht.
In onze lessen besteden we aandacht aan techniek, conditie, reactiesnel-
heid, kracht. (start vanaf 8 personen, zaterdag 13.00 tot 15.00 uur)

CROSSFIT  (NIEUW)
Steeds wisselende oefeningen die gebaseerd zijn op kracht conditie en 
uithoudingsvermogen, kortom grensverleggend!!!! Wanneer op zaterdag 
tussen 15.00 en 16.30 uur. (start vanaf 8 personen) je bepaalt zelf hoeveel 
rondes je doet. Vrij instappen in de genoemde tijd! Kosten € 7,50 per les, 
altijd begeleiding! (opgeven via mail of telefonisch)

Kickboksen (vanaf 12 jaar)
Kickboksen is een vechtsport waarbij zowel de handen als de benen mo-
gen worden gebruikt. De sport kent zijn oorsprong in Japan en de Verenig-
de Staten, waar het begin jaren zeventig populair werd. Het kickboksen in 
de VS is ontstaan als systeem om verschillende stijlen vechtsporters zich 
met elkaar te laten meten. Het kickboksen in Japan heeft zich van harde 
karatestijlen uit ontwikkeld met invloeden van het thaiboksen (muay thai). 
Bij Shintai is er de mogelijkheid om op elk gewenst niveau te trainen. 
Onder professionele begeleiding kun je boksen/kickboksen! Ook geschikt 
voor jeugd en dames!

Bij kickboksen worden de stoten van het boksen gecombineerd met de 
trappen uit sporten zoals karate en taekwondo. Toch is de manier van trap-
pen afkomstig uit het thaiboksen anders. Dit verschil wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de verschillende vormen van competitie. Bij taekwondo
draait het om het behalen van punten, terwijl het bij thaiboksen de bedoe-
ling is de tegenstander zo hard mogelijk te raken. Elleboogstoten zijn in het
kickboksen, anders dan bij het traditionele thaiboksen, niet toegestaan. 

Tai Chi Chuan
Het meest herkenbare van de Tai Chi Chuan trainingen zijn de opeenvol-
gende bewegingen die in elkaar overvloeien in langzaam en in gelijkmatig 
tempo. Elke beweging heeft gevolgen voor de gezondheid en wordt ef-
fectief toegepast in de zelfverdediging. Daarnaast wordt iedere oefening 
in meditatieve beweging uitgevoerd. Tai Chi is ook wel bekend als medi-
tatie in beweging. In de basis van de Taichi vindt men het yin yang prin-
cipe, alsook de vijf elementen van de Chinese geneeskunde (vuur, hout, 
aarde, water, lucht). Het is een vorm van gelijkmatige lichaamsbeweging 
om spieren, het skelet en interne organen te versterken en de houding/
balans, geestelijke vermogens te verbeteren.

Pilates
Pilates is een bewegingssysteem welke erop gericht is het hele lichaam te 
stretchen, versterken en balanceren.
Controle en precisie zijn van toepassing op elke beweging waarbij gewerkt 
wordt vanuit het “Powerhouse” (de buik/onderrug-, bil- en dijbeenspie-
ren), en een juist ademhalingspatroon.
Om elke oefening goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat ook de 
“mind” gecentreerd en geconcentreerd is.

Uiteindelijk ontstaat er een complete workout waarbij de ene oefening in 
de ander overvloeit, Flow genaamd. In een Pilatesles komen alle 6 Pilates 
principes aan bod om je uiteindelijke doel te bereiken. Pilates heeft een 
positieve uitwerking op zowel het lichaam als de geest. Als u Pilates een-
maal in uw lichaam heeft raakt u het niet snel meer kwijt en u zult merken 
hoe de voordelen in uw dagelijks leven doorwerken. Woensdag van 10.15 
tot 11.15 uur olv Sandra Höfner (start vanaf 8 personen)



Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – De Siem 1 = 4 – 2.
Carambola 2 – Vlegelke 2 = 5 – 1.
Vlegelke 3 – Odilia 1 = 6 – 2.

In het eerste speelde Well Wijen prima met 
14.09 gem en een serie van 53.
In het  tweede speelde Math Koppen goed 
met 5.53 gem.
In het derde was Harrie Tullemans eindelijk 
weer eens De Oude met 2.32 gem.

Programma Libre
Maandag 20 – 1
Veldpoort 2 – Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – LOT 1.

Dinsdag 21 – 1
De Oude Smidse 1 – Vlegelke 1.

Programma Golf
Vrijdag 17 – 1
De Stamgasten 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – Haazehoof 1 .
Vlegelke 3 – Stamgasten 2.
Leveroij 1 – Vlegelke 4 .

Veel Succes LB.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Wedstrijd Fam. De Wit tegen rest HBS Wil-
helmina

Zaterdag 4 januari 2014
1 Ronnie Gielen 229
2 Tim Vaes 226
3 Frans van Nieuwenhoven 222
4 Fried op ‘t Root 213
5 Anke Vaes 210
6 Mart van Thuijl 206
7 Luc van de Loo 206
8 Riny Vaes 201
9 Harrie Hermans 195
10 Gerard van Bussel 186
11 Eric Winkelmolen 186
12 Joseph Jonkers 182
13 Peter Stienen 181
14 Martien van Cranenbroek 163

1 Johan de Wit 234
2 Rick de Wit 229
3 Nathalie de Wit 228
4 Jo de Wit 204
5 Ber de Wit 202
6 Harrie de Wit(Lo) 191
7 Henk de Wit 183

Fam. De Wit had -44 punten t.o.v. vorige 
keer. Rest HBS Wilhelmina had -20 punten
t.o.v. vorige keer, zodat rest HBS Wilhelmina 
met 24 punten gewonnen heeft.

Programma
18 januari 2014 – Jaarfeest
21-23-24-25-26 januari – 6e Bondswed-
strijd bij St. Hubertus Stramproy

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

WEDSTRIJDSCHEMA

ZATERDAG 18 JANUARI
Sporthal De Bengele, Nederweert
E. Ospel E1 - Posterholt E1 14.00u.
D. Ospel D1 - Rapiditas D3 14.50u.
C. Ospel C1 - Eurotech/Bevo C2 15.45u.
B. Ospel/Merefeldia B1 -
Eutrotech/Bevo B2 16.50u.

ZONDAG 19 JANUARI
Sporthal De Berkel, Horst
DS1. Wittenhorst DS1 -
Ospel/Merefeldia DS1 11.05u.

MAANDAG 20 JANUARI
Recreanten. Maasbracht - Ospel 21.00u.

Ieder nieuw jaar starten we met onze tradi-
tionele buddyrun. Een hindernisbaan door
het zwembad voor jong en oud. Samen met 
je buddy moet er een heel parcours onder en 
boven water worden afgelegd. De snelste/
slimste wint een prachtige wisselbeker. Dit 
jaar was het parcours georganiseerd door 
Lilian, Nick en Pim. Samen met een hoop di-
vemasters werd alles opgebouwd zodat om 
18 uur het startsein kon worden gegeven 
voor de 40 deelnemers. Na een spannende 
wedstrijd bleek Rianne en Luuk het win-
nende buddyteam te zijn. Proficiat ! (met 
dank aan Jan Bonten voor de ondersteu-
ning en Ron voor de foto’s). Daarna was er 

Duikteam Nederweert start met Buddyrun

de Nieuwjaarsborrel die weer druk bezocht 
werd door onze leden. Voor het eerste jaar 
was er ook een nieuwjaarsloterij waar je na 
het kopen van loten fantastische prijzen kon 
winnen. Tevens werden de instructeurs en 
begeleiders in het zonnetje gezet met een 
nieuw en goed herkenbaar shirt  ( zie foto ).

Wil jij ook  lid  zijn van een gezellige vereni-
ging of een duikbrevet halen, meld je dan snel 
aan want wij starten begin februari weer met 
een nieuwe groep. Er zijn nog een paar plaat-
sen over dus  meld je snel aan via onze website 
www.duikteamnederweert.nl of stuur een 
mail naar info@duikteamnederweert.nl

RKSVO Nieuws

Vrijdag 17 januari:
Joe-piler avond in de kantine 20.30

Zaterdag 18 januari:
RKSVO D3g indoor soccer Nederweert 09.00
RKSVO D2g indoor soccer Nederweert 10.00
RKSVO D1 indoor soccer Nederweert 11.00
RKSVO C3g indoor soccer Nederweert 12.00
RKSVO C2g indoor soccer Nederweert 13.00
RKSVO C1 indoor soccer Nederweert 14.00
RKSVO B2 indoor soccer Nederweert 15.00
RKSVO B1 indoor soccer Nederweert 16.00
RKSVO A2 indoor soccer Nederweert 17.00
RKSVO A1 indoor soccer Nederweert 18.00

Zondag 19 januari
RKSVO 1 - Heythuysen 1 11.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 18 Januari
Nederweert, de Bengele
GF1 Merefeldia F1 – Rapiditas F1 9.15u
DC1 Merefeldia C1 – Eksplosion ’71 C1 11.30u
DB1 Ospel/Merefeldia B1 -
Eurotech/Bevo HC B2 16.50u

Zondag 19 Januari
DS1 Wittenhorst DS1 -
Ospel/Merefeldia 1 11.05u 

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door: Hoveniersbedrijf Dennis Hermans

Succesvolle zwem4daagse als 
afsluiting van het jubileumjaar van 

Reddingsbrigade Nederweert!

De vereniging heeft het 40-jarig jubileum 
afgesloten met de organisatie van de 8e 
Zwem4Daagse Nederweert. Ruim 80 per-
sonen, groot en klein, hebben in de kerst-
vakantie 4 dagen enthousiast hun baantjes 
gezwommen. Op de laatste dag hebben de, 
soms wat vermoeide, zwemmers een prach-
tige medaille en oorkonde ontvangen voor 
hun prestatie. De deelnemers zwommen sa-
men in totaal ongeveer 400 kilometer. Dat is 
van Nederweert naar Amsterdam en terug!
Kijk voor alle mooie foto’s die gemaakt zijn 
op: www.rb-nederweert.nl 

Hierbij willen wij alle sponsporen be-
danken!
EM-TÉ, Konings Groenteboerderij, Jan Lin-
ders, RABOBANK, Michiels Aluminiumbouw.

Ook in 2014 heeft de reddingsbrigade weer 
fantastische activiteiten op de kalender staan.
In maart organiseren wij in samenwerking 
met de Nationale bond ‘Reddingsbrigades 
Nederland’ het Nederlandse Kampioen-
schap SERC rescue. Hierbij moet er in ploeg-
verband een in scene gezet waterongeval 
opgelost worden. De drenkelingen moeten 
zo snel mogelijk uit het water gehaald wor-
den en eerste hulp krijgen.

Brengdag oud ijzer
Drumband & Schutterij St. Odilia

Op zaterdag 18 januari kunt u uw oud ijzer 
weer brengen naar de Zwarteboordweg 5 te 
Ospeldijk tussen 9:30 en 13:00 uur.
Bent u niet in de gelegenheid om dit te bren-
gen dan kunt u bellen naar 06-13292353 of 
0495-625562
Op zaterdag zijn wij bereikbaar op 06-
13292353

Bij voorbaat bedankt namens alle leden

Programm Za. 18 jan. Sportcntrum Ne-
derweert
Eindse Boys F2 - Vesta F2 13.00 uur
RKVB F2 - Eindse Boys F2 13.40 uur

Programma  za. 18 jan Ruetsdael Heel
Eindse Boys E1 - Helden e2 11.55 uur
Eindse Boys E1 - DESM E1 12.55 uur
Laar E2 - Eindse Boys E1 13.35 uur
RKVB E1 - Eindse Boys E1 14.55 uur
Programma Za. 18 jan Zaterdag Vetera-
nen Indoor soccer Nederweert 19.00  -
20.00 uur

Programma Zo. 19 jan. Vriendschappelijk
TSC 1 - Eindse Boys 1 13.00 uur

Mededelingen
Dinsdag 14 en Donderdag 16 jan. Trainen 
selektie
Donderdag 16 jan. kaarten aanvang 20.00 uur
Voor inlassen of wijzigingen zie www.eind-
seboys.nl

NIEUWJAARSRECEPTIE:

Op maandag 6 januari werd het nieuwe jaar 
ingeluid met een nieuwjaarsreceptie.
Bestuur, leden, supporters, sponsoren en 
begunstigers werden in de gelegenheid ge-
steld om te toasten op het nieuwe jaar.
Voorzitter Marc Beelen benadrukte in zijn 
nieuwjaarstoespraak de saamhorigheid en 
de inzet van de leden vooral bij de organisa-
tie van het schuttersfeest en het feestweek-
end van de Sligro/Emté. Een woord van dank 
voor de sponsoren en begunstigers voor de 
financiële inbreng, het koningspaar dat zich 
op voortreffelijke wijze presenteerde, alle 
vrijwilligers voor het onderhoud in- en rond 
het clubgebouw, de kogelmakers en alle le-
den en vrijwilligers die zich op welke wijze 
dan ook hebben ingezet voor de vereniging. 
Ook werd er stilgestaan bij de verdrietige 
momenten van het afgelopen jaar, het over-
lijden van drie van onze leden en enkele le-
den die het afgelopen jaar hun echtgenotes 
verloren.

Na de uitwisseling van de nieuwjaarswensen 
werd door de voorzitster van de activiteiten-
commissie “Het Gouwe Bölke” uitgereikt.
Het “gouwe bölke” is een wisselbokaal voor 
een vrijwilliger die gekozen wordt door de 
leden van de vereniging als vertegenwoor-
diger van alle vrijwilligers. Jaarlijks worden 
er drie vrijwilligers genomineerd door de 
leden van de activiteitencommissie. Dit 
jaar werden Thieu Janssen, Ton Stienen en 
John Franssen genomineerd voor deze bo-
kaal. Naast de drie genomineerden werd 
van de leden verwacht een vierde persoon 
toe te voegen. Uit alle stemmen die waren 
uitgebracht bleken de genomineerden allen
de zelfde hoeveelheid stemmen te hebben 
gekregen. De als toegevoegde vrijwilliger 
kreeg dit jaar enkele stemmen meer als de 
genomineerden.
Zodoende kwam Jack Tinnemans als win-
naar in het bezit van deze wisseltrofee. 
Jack besteed veel van zijn vrije tijd aan de 
vereniging. Als secretaris doet hij elk jaar 
veel voor de vereniging. Daarnaast zat hij 
afgelopen jaar in de schuttersfeestcommis-
sie, was aanspreekpunt voor de terreinwerk-
zaamheden, de taakverdelingen voor de
vrijwilligers werden door Jack aangestuurd. 
Verder is hij aanspreekpunt voor de muziek-
commissie, het clubgebouw en is hij actief 
achter de bar. Een terechte keuze van, voor 
en door de leden.

Wij wensen Prins Bart de tweede met zijn 
prinses Francisca met de adjudanten,
Jeugdprins Bob met prinses Chael, vorst en 
adjudant van de Krielkes en het boore-bro-
edspaar Erwin en Anke eine kei-j schoëne 
Carnaval. v.v. de Prulle joekels gefeliciteerd 
met het 1x 11jarig bestaan

AGENDA – JANUARI:
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.

Gezocht:
hulp die mij verder wil 

helpen met mijn computer 
(tegen vergoeding)

Tel. 0495-586657

Overname van Kessels Mannenmode
Een half jaar geleden kondigden 
Jos en Alda Kessels aan het wat 
rustiger aan te willen gaan doen. 
Leeftijd en gezondheidsredenen
waren doorslaggevend voor dit 
besluit. Sinds die tijd is er uitver-
koop van de resterende voorraad 
en werd het pand te huur aange-
boden. Inmiddels is er overeen-
stemming met een nieuwe uitba-
ter om deze mannenmode winkel 
voort te zetten.

Per 1 februari 2014 zal Anita Janssen 
de winkel gaan runnen samen met 
haar echtgenoot. Anita is geen on-
bekende in de winkel van Jos en Alda 
Kessels. In de historie van de winkel is 

zij al eens vaker bijgesprongen als het 
even nodig was. Daarnaast kennen ze 
elkaar privé ook al bijna 30 jaar. Jos en 
Alda Kessels zijn blij dat Anita de zaak 
gaat voortzetten en dat de naam Kes-
sels Mannenmode voor Nederweert 
behouden blijft. De komende weken
is er nog opruiming en vanaf febru-
ari zal de nieuwe collectie gepresen-
teerd worden. De nieuwe collectie 
zal een mix worden van vertrouwde 
merken en nieuwe merken gericht op
iets jonger publiek.

Jos en Alda bedanken al hun klan-
ten voor het vertrouwen en wensen
Anita Janssen heel veel succes met 
deze nieuwe uitdaging.

Nog een paar weken

Alles moet 
weg

Kom langs en profiteer

Kerkstraat 18 • 6031 CH  Nederweert • T 0495 631285

Opruiming  Opruiming  Opruiming

Opruiming  Opruiming  Opruiming

Vroege Vogelexcursie 
vanaf De Pelen

De Groote Peel is de favoriete 
overwinterplek voor veel vogels

Nationaal Park De Groote Peel is 
de favoriete overwinterplek voor 
veel vogelsoorten waaronder talk-
rijke ganzen. Wie meer wil weten 
over deze wintergasten  kan op 
zondag 19 januari  met een Peel-
gids van Staatsbosbeheer op pad. 
Starten om 8.00 uur bij de ingang 
van Buitencentrum De Pelen aan
de Moostdijk 15 te Ospel. Deel-
name kost € 5,- per persoon en
opgave vooraf is gewenst op tele-
foonnummer: 0495 – 641 497 of via 
depelen@staatsbosbeheer.nl

In de winter verblijven er duizen-
den ganzen in het Nationaal Park De 
Groote Peel en zijn omgeving. Vanuit 
de noordelijke broedgebieden zoeken 
deze vogels tijdelijk het warmere zui-
den op. De Peelstreek is daarbij een 
geliefde pleisterplaats. De akkers en 
weilanden rondom het Nationaal Park 
bieden een rijkdom aan voedsel en ‘s 
nachts genieten de vogels van de rust 
op en rondom de waterplassen in het 
gebied. Behalve ganzen zijn in deze 
tijd van het jaar onder andere de klap-
ekster, de grote witte zilverreiger en 
de blauwe kiekendief waarneembaar. 
In het voorjaar vertrekken de vogels 
weer terug naar huis om te broeden. 

De meeste ganzen overnachten op 
het Elfde, de grote waterplas midden 
in de Peel. Tegen zonsopkomst ver-
trekken ze in groepen en in verschil-
lende richtingen, om vervolgens neer
te strijken op de landbouwgronden 
rondom het gebied. Dit uitvliegen is 
een spectaculair schouwspel. Alleen 
al het geluid van vertrekkende gan-
zen is overweldigend. Een natuurer-
varing om nooit te vergeten! 

De route die gelopen wordt is on-
geveer 6 kilometer en gaat over on-
verharde peelbanen die in de winter 
nogal modderig kunnen zijn. Zorg 
dus voor stevige, waterdichte schoe-
nen. Een verrekijker is natuurlijk aan 
te raden!

Nog meer vogels in het Buiten-
centrum 
Wie geïnteresseerd is in vogels kan 
niet alleen buiten, maar ook binnen 
in het Buitencentrum zijn hart opha-
len. In de uitgebreide winkel van De 
Pelen zijn boeken over vogels, ver-
rekijkers en verschillende soorten
nestkasten en voederspulletjes voor 
vogels verkrijgbaar. T/m maart is er in 
de Peelboerderij nog de tentoonstel-
ling Nachtbrakers, over uilen van de 
wereld te zien. 

Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot De Groote Peel. Hier starten 
alle activiteiten. Het Buitencentrum is 
in de winter geopend op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.buitencentra.
nl of www.np-degrootepeel.nl

VVan der Asdonkan der Asdonk
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Hoveniersbedrijf van der Asdonk

Banmolen 19  Meijel

Tel 077-4662322 / 06-53475646 

www.vanderasdonk.nl

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

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

• Snoei- en onderhoudswerkzaamheden • Sierbestratingen

• Tuinberegening / tuinverlichting • Tuinadvies / begeleiding

• Klein grondwerk • Jaaronderhoudscontracten

Kinderfeestjes in de natuur

Verschillende winterarrangemen-
ten bij Buitencentrum De Pelen

Kinderen die in de winter jarig 
zijn boffen maar! Buitencentrum 
De Pelen biedt deze ‘winterkinde-
ren’ namelijk speciale winterar-
rangementen voor Kinderfeest-
jes. Daarbij kan de jarige kiezen 
uit een binnen- of een buiten acti-
viteit. En voor wie geen keuze kan 
maken is er zelfs een combinatie 
van die twee mogelijk. Staatsbos-
beheer heeft voor elk wat wils! 

Binnen- en buitenpret
Bij Buitencentrum De Pelen is t/m 
maart de expositie Nachtbrakers, 
over uilen van de wereld te bekijken. 
Staatsbosbeheer heeft, in combina-
tie met deze tentoonstelling, twee 
arrangementen voor Kinderfeestjes 
ontwikkeld. Bij het arrangement: 
‘Nachtbrakers/speuren naar sporen,’ 
gaan de kinderen eerst naar buiten 
op zoek naar diersporen in De Groote 
Peel. Na die speurtocht kunnen ze 
binnen naar de uiententoonstelling. 
Daar gaan ze ook aan de slag in het 
Uilenlab met uilenballen pluizen, een 
uiltje knutselen en voederspulletjes 
voor de vogels maken. 

Bij het tweede arrangement: ‘Nacht-
brakers/nestkastjes timmeren,’ wordt 
een bezoek aan de uilententoonstel-
ling gecombineerd met het Uilen-
lab en nestkastjes timmeren. Met 
op maat gezaagde houten plankjes, 
spijkers en een beetje hulp van de 

vrijwilliger van Staatsbosbeheer lukt 
het zeker om een stevig nestkastje in 
elkaar te knutselen. Uiteraard mogen 
de zelf getimmerde nestkastjes na 
afloop mee naar huis. Een voorbode 
voor de lente!

Voor echte bikkels!
Kinderen die naar buiten willen kun-
nen in de winter kiezen voor de Mos-
sige Moerasexpeditie. Tijdens deze 
spannende Avonturentocht gaan de 
expeditieleden, met behulp van een 
oude landkaart, op pad in De Groote 
Peel. Onderweg doen ze allerlei op-
drachtjes. Gelukkig staan er op de 
expeditiekaart tips en trucs en is de 
expeditieleider een ervaren Peelgids 
van Staatsbosbeheer. Dat moet goed 
komen dus. Deze tocht is ook aan het 
eind van de middag, dus in de sche-
mering mogelijk. Nog spannender!

Een compleet natuurfeest!
Bij alle arrangementen is het moge-
lijk om af te sluiten bij restaurant De 
Dorpsherberg in Ospel. Daar kunnen 
de kinderen pannenkoeken gaan ver-
sieren of frietjes met een snack eten! 
Zo is het natuurfeest compleet en 
hoef je als ouder nergens meer voor 
te zorgen. Lekker makkelijk. 

Voor prijzen en reserveringen kunt u
contact opnemen met het  Buitencen-
trum: 0495 – 641 497 of stuur een mail
naar depelen@staatsbosbeheer.nl
Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk www.buitencen-
tra.nl 


