
Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

3FM Serious Talent band CAS naar 
eerste lustrum Festeynder Plein.
Op zaterdag 9 augustus is Festeynder 
Plein in Nederweert-Eind toe aan zijn 
eerste lustrum. Het entreevrije festi-
val trok in 2013 plm. 2500 bezoekers 
en is met enkele aansprekende tri-
bute en talentvolle bands in een ver-
gevorderd stadium van onderhande-
ling. De eerste band die definitief is 
vastgelegd, is de Midden Limburgse
band CAS. De piepjonge band rond 
multitalent Cas Ronckers werd door 
Giel Beelen en zijn collega’s van 3FM 
uitgeroepen tot 3FM Serious Talent.

De band wordt gezien als de Neder-
landse Mumford en Sons en de eerste 
song “All Roads” werd op Facebook 
gezet en had binnen de kortste keren 
duizenden likes. Met een mengeling 
van Pop, Rock en Folk wist de band de 
aandacht te trekken van de deejays 
van 3FM. Inmiddels heeft dit als resul-
taat gehad dat de band live in de 3FM 
studio stond en tijdens de Zwarte 
Cross een optreden mocht verzorgen 
op het 3FM podium. Daarnaast ston-
den ze in het voorprogramma van de 

CAS naar eerste lustrum Festeynder Plein

slotconcerten van Rowwen Hèze en 
van singer/songwriter Stevie Ann. 
Graag willen ze hun eigen weg in-
slaan en met de nieuwste single “Bet-
ter Off Without” lijkt dit al aardig 
te lukken. Het nummer werd door 
L1 uitgeroepen tot beste Limburgse 
song van 2013, de band werd tevens 
meest talentvolle band van Limburg. 

Al met al een prima band in het pro-
gramma van het vijfde Festeynder 
Plein, op niet al te lange termijn zul-
len de andere bands ook bekend ge-
maakt worden. 
Festeynder Plein start op zaterdag 9 
augustus om 19.00 uur op het Pastoor 
Maesplein in Nederweert-Eind en de 
entree is vrij.

Voor wie het nog niet wist; het 
is winter! En in de winter is het 
heerlijk om te wandelen in Nati-
onaal Park De Groote Peel. Ook 
zonder een dik pak sneeuw of be-
rijpte bomen is het zeer sfeervol 
in dit hoogveengebied. Op zon-
dag 26 januari kunt u met Staats-
bosbeheer op pad voor een Win-
terwandeling met neut en soep. 
De excursie start om 14.00 uur bij
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 10,- voor volwassenen en
€ 7,50 voor kinderen. Prijs is in-
clusief een peelneutje (voor de 
volwassenen) onderweg en voor
iedereen een kop snert na afloop. 
Vooraf reserveren kan online via 
de webwinkel van Staatsbosbe-
heer of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl 

De winter lijkt ons een beetje in de 
steek te laten. Tenminste, als je van 
schaatsen en van struinen door een 
dik pak sneeuw houdt. Toch is de 
winter ook zonder sneeuw en ijs een 
heerlijke tijd om naar buiten te gaan. 
Zeker in een natuurgebied zoals Na-
tionaal Park De Groote Peel waar je 
kunt genieten de weidsheid, de stilte, 
de vele waterplassen en de velden 
met goudgeel pijpenstrootje. U wan-

Peeltocht met neut en soep

delt over de knuppelbruggen en de
Peelbanen die dit natuurgebied zo bij-
zonder maken. De route loopt onder 
andere langs een vogelkijkhut en een 
uitkijktoren. Van daaruit kun je het 
gebied goed overzien en bovendien
van een moment van stilte genieten. 

De Peelgids, die de excursie bege-
leidt, vertelt bijzonderheden over de 
planten, dieren en de cultuurhistorie 
van de Peel en springt ook in op din-
gen die spontaan gebeuren. Zo zijn 
er in dit seizoen veel wintervogels 
te zien en vooral te horen. Elke keer 
weer bijzonder om een groep ganzen
luid gakkend te zien en horen over-

vliegen. Onderweg wordt een peel-
neutje genuttigd en na afloop van 
de wandeling staat er voor de deel-
nemers een geurige kop erwtensoep
klaar. Zo word je van binnen en van 
buiten weer lekker warm.

Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen is de toe-
gangspoort tot Nationaal Park De 
Groote Peel. Hier starten alle activi-
teiten. De Pelen is t/m maart op dins-
dag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 
uur geopend. Voor meer informatie, 
een compleet activiteitenoverzicht en
routebeschrijving: www.buitencen-
tra.nl of bel met: 0495 – 641 497.

Bouwadvies Huibert Scheijven
Kerkstraat 86a
6031 CJ  Nederweert
Tel. 06 22 59 99 65
e-mail: huibert.scheijven@kpnmail.nl
www.bouwadvieshs.nl

Uw bouwproject, mijn zorg!

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

(Foto: Huib van den Beucken)

Harold Kuepers:

“Jarenlang schrik gehad voor 
de tandarts maar nu een 
vertrouwd gevoel”.

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 verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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

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

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Aanstaande zaterdag is alweer de 
derde en laatste ronde van de halve 
finale LVK 2014! Ook het duo Weerter 
Mark & Wilhelmien wil graag naar de 
finale en zal daarvoor “Knetter, Knoe-
per, Haard” hun best gaan doen. Net 
als alle andere halve finalisten uit deze 
regio. In de studio van L1 zullen zij sa-
men met de 19 andere halve finalisten 
uit deze ronde hun liedje gaan zingen, 
wat live te volgen is op L1 TV en Radio. 
De uitzending is op zaterdagmorgen
van 10:00 tot 12:00 uur en op zondag 
is er een herhaling van 14:00 tot 16:00 
uur.

Alle halve finalisten worden door een 
vakjury beoordeeld en daarnaast heeft 
het publiek ook een stem. Deze stem 
kan gegeven worden door een SMSje 
te sturen, te bellen en de bonnen uit 
de Limburger in te vullen. Het liedje 
van Mark & Wilhelmien heeft nummer 
53 en de bonnen voor het LVK staan 
zaterdag 25 januari in de Limburger.

Stem Mark & Wilhelmien naar LVK Finale
De bonnen uit de Limburger mogen 
bij Mark & Wilhelmien thuis afgege-
ven worden (Hollandiastraat 7 in Al-
tweerterheide) of bel 06-51071565 /
mail: info@duowm.nl dan worden ze 
opgehaald. Het inleveren van de bon-
nen kan tot uiterlijk 29 januari. 
Het sms-en en bellen kan op zaterdag 
tussen 12:00 uur en 12:30 uur en op 

zondag tussen 16:00 uur tot 16:30 
uur. Er kan een stem per telefoon-
nummer gegeven worden. 
Mocht je Mark & Wilhelmien willen 
helpen naar een plek in de finale, sms 
dan naar 4422: LVK53 of bel 0909-
2027030 en stem nr. 53. 

Youtube: Knetter, Knoeper, Haard



AUTONIEUWS

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions
Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

Een nieuwe kentekencard

Dat zit goed
Waarom een nieuwe kentekencard?
Het nieuwe kentekenbewijs op creditcardformaat vervangt het bekende papieren 
kentekenbewijs. Vanaf 1 januari 2014 geeft de RDW de kentekencard uit. De nieu-
we kentekencard is veilig, handzaam en van deze tijd. Heeft u bij uw voertuig een 
kentekencard? Dan moet u deze bij u hebben als u de weg op gaat.

Welke gegevens staan op de kaart?
Op de kentekencard staan gegevens van uzelf en uw voertuig zoals die in het ken-
tekenregister zijn vastgelegd. De voertuiggegevens staan ook op de chip. Op de 
kentekencard staan minder gegevens dan op het papieren kentekenbewijs. Aan-
vullende gegevens van uw voertuig vindt u op de website van de RDW .

Wat moet ik doen als eigenaar van een voertuig?
U krijgt pas te maken met een nieuwe kentekencard als u een voertuig koopt. Of als 
u bij verlies of beschadiging van uw kentekenbewijs een vervangende kentekencard 
aanvraagt. Koopt u een voertuig bij een bedrijf met een RDW-erkenning dat een 
voertuig zelf op naam kan zetten? Dit bedrijf overhandigt u dan het eerste deel van 
een ‘tenaamstellingscode’. Een unieke code die bij de kentekencard hoort. De RDW 
stuurt u vervolgens per post uw persoonlijke kentekencard plus het tweede deel van 
de tenaamstellingscode toe. Koopt u een voertuig bij bijvoorbeeld een particulier? 
Dan gaat u naar een kentekenloket of een RDW-balie voor een overschrijving. Meer 
informatie over overschrijvingen vindt u op de website van de RDW.

De tenaamstellingscode: wat is dat?
Bij de kentekencard hoort een unieke code: de tenaamstellingscode. Deze code 
bestaat uit negen cijfers. Het eerste deel van de code ontvangt u tijdens de over-
schrijving. Het tweede deel zit bij de kentekencard die u toegestuurd krijgt. U voegt 
de twee delen van de code zelf samen. De code heeft u nodig als u uw voertuig wilt 
verkopen, inruilen, schorsen, slopen of uitvoeren. Bewaar de tenaamstellingscode 
daarom goed. Net zoals u deel II van het papieren kentekenbewijs (het overschrij-
vingsbewijs) thuis goed heeft bewaard.

Wat moet ik doen als ik mijn voertuig verkoop?
Als u uw voertuig verkoopt, moet u ervoor zorgen dat de koper het voertuig op zijn 
naam zet. Anders blijft u aansprakelijk voor het voertuig. Verkoopt u uw voertuig 
aan een bedrijf met een RDW-erkenning, bijvoorbeeld uw dealer? Dit bedrijf neemt 
uw oude kentekenbewijs in en overhandigt u na de overschrijving een vrijwarings-
bewijs. Verkoopt u zelf uw voertuig aan bijvoorbeeld een particulier? Geef dan ken-
tekenbewijs deel IB en het overschrijvingsbewijs mee aan de koper. Die gaat dan 
naar een kentekenloket of RDW-balie voor de overschrijving. De koper ontvangt 
daar een vrijwaringsbewijs. Dat is bestemd voor u. Al in bezit van een nieuwe ken-
tekencard? Dan overhandigt u uw kentekencard en tenaamstellingscode aan de ko-
per. Hiermee gaat de koper naar een kentekenloket. Daar worden uw kentekencard 
en tenaamstellingscode ingenomen. De koper krijgt het eerste deel van de nieuwe 
tenaamstellingscode. De kentekencard en het tweede deel van de code krijgt hij 
thuisgestuurd. Ook ontvangt de koper een vrijwaringsbewijs. Die is bestemd voor 
u, evenals de doorgeknipte kentekencard.

Kan ik mijn voertuig ook schorsen?
Gaat u een tijdje niet de weg op met uw voertuig? Dan is het handig om een schor-
sing aan te vragen. U hoeft dan niet aan de voertuigverplichtingen (WA-verzeke-
ring, geldige APK en motorrijtuigenbelasting) te voldoen. U gaat dan naar www.
rdw.nl en voert de benodigde gegevens in, zoals uw kenteken, DigiD en (iDeal-) 
betalingsgegevens.

Meer informatie?
www.rdw.nl/kentekencard
RDW Klantenservice 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut).

Deukje?
Welk deukje?

Officieel Opel Dealer
onderhoud, verkoop, 

schadeherstel
www.opelnijs.nl

Slechts 8 km van Slechts 8 km van 
Mc Donalds NederweertMc Donalds Nederweert

Nijs Someren HeideNijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

DE LIGIER 50
Ervaar ‘m zelf, maak een proefrit!

AUTOSERVICE MAAS
Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

• reparatie personen- & 
lichte bedrijfswagens

• APK Keurstation en 
roetmeting Diesels

• verkoop Ligier auto’s zonder rijbewijs

AUTO
SERVICE

B.V.

WWW.AUTOSAES.NL

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren
• Schade reparatie • Airco service

• Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.
Voor alle merken personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

Opel Corsa
Type Type ype T D, Hatchback,
vanaf 2006 466.-466.-466.-466.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
HatchbackHatchback, 3-deur 3-deur 3-deurs,
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type IIIType IIIype IIIT , hatchback 3-deurs,
vanaf 2005 337.-337.-
Renault Laguna
Type IIIType IIIype IIIT , Hatchback 5-deurs,
vanaf 2007 490.-490.-
Renault Megane
Type IIIType IIIype IIIT , Stationwagon,
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker.r..r  Ook leverbaar met 13-polige stekker.r..r

AudiAudi A4
Type IType Iype IT V,V,,V Sedan,
vanaf 2007 522.-522.-
Citroen C4oen C4
Grand PicassGrand Picassoo, MP MP MPV,V,,V
vanaf 2009 anaf 2009 anaf 2009 487.-487.-487.-
FFoord Focus
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2008 452.-452.-
Mazda 3Mazda 3
Type IIType IIype IIT , Hatchback,
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type IIType IIype IIT , Bestelvan,
vanaf 2006 672.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag

Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!

Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert                                        
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Eind 12 B, Nederweert-Eind  
T. 0495-631462
www.autonieuwenhoven.nl

Speciaal voor u geselecteerd!
Mooie collectie kleine, compacte en zuinige auto’s van diverse merken.
(o.a. VW Polo, Peugeot 208, Toyota Yaris, Mitsubishi Colt, Nissan Note, Nissan Micra, Chevrolet Aveo, Seat Ibiza, Nissan Pixa)

Kijk op onze site www.autovannieuwenhoven.nl www.autovannieuwenhoven.nl voor het volledige overzicht.



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

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

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

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijleigen stijl

 Ontmoet de school van jouw toekomst

OPEN DAG 2014
 Zondag 2 februari 11.00 tot 15.00 uur

HET COLLEGEPARKLAAN 1A
WEERTT. 0495 - 65 77 40WWW.COLLEGE.NL

HET KWADRANT

THORNSTRAAT 7

WEERT

T. 0495 - 51 36 66

WWW.HETKWADRANT.NL

PHILIPS VAN HORNE
WERTASTRAAT 1

WEERT
T. 0495 - 43 10 30

WWW.PHILIPSVANHORNE.NL

Lekker eten
Kelperweg 7 - Leveroy

0495 - 652467

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

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

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Aanbieding
t/m 25 januari
Abrikozenvlaai  € 8,95
Rijstevlaai met slagroom

€ 13,95
Kwarkbol € 2,95
Appeltaart punt € 1,50

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse 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. 

Winterwandeling
Gildeleerlingen organiseren win-
terwandeling ten bate van het 
Toon Hermans Huis Weert

Op 26 februari 2014 is er een winter-
wandeling in het prachtige Peelge-
bied te Ospel. Dit evenement wordt
georganiseerd door 5 leerlingen van
Gilde Opleidingen uit Weert. De op-
brengsten die tijdens deze wandeling
opgehaald worden gaan allemaal
naar het goede doel, het Toon Her-
mans Huis Weert.

Bij deze winterwandeling is er keuze
uit 2 routes, 1 route van 5 kilometer
en een tweede route van 10 kilome-
ter. Langs de route staan er kraampjes
klaar waar tegen een kleine vergoe-
ding koffie, thee, warme chocomel

en erwtensoep kan worden gekocht.
Datum wandeling: 26 januari 2014
Plaats: Peelgebied Ospel
Adres: Moostdijk 15, 6035 RB (tegen-
over bezoekerscentrum)
Starttijd: tussen 10:00 en 11.00 uur
Startgeld: € 3,-

Fantastisch sfeer Eynder Winter Festijn 2013
Inmiddels doet de winter iets 
meer zijn intrede en is het alweer 
halverwege januari. Tijd voor een 
terugblik op Eynder Winter Fes-
tijn 2013. Ondanks dat de weer-
goden ons minder gezind waren 
op beide dagen in december, 
was het lekker druk tijdens Eyn-
der Winter Festijn 2013 in Neder-
weert-Eind. De organisatie is erg 
tevreden met een zeer geslaagd 
evenement waar maar liefst ruim 
6.000 bezoekers op af kwamen. Er 
is weer eens gebleken waar een 
klein dorp met hulp vanuit alle 
windrichtingen groot en sterk in 
kan zijn!

“Wat een fantastische sfeer!” “We
hebben er 2 uur heen en 2 uur terug
rijden voor over gehad. We hebben
erg genoten, vooral de figuranten
van alle leeftijden waren top!” “Erg
leuk, mooi en sfeervol” zijn een
paar grepen uit de vele reacties die
we hoorden afgelopen 26 en 27 de-
cember. Waren het nu de perfecte
afwerking van heel Eynderhoof in
wintersfeer met de prachtige kerst-
decoraties, de heemtuin in Fantasy-
en EynderRycksfeer met de ridders
of de perfect ingerichte tent en haar
omgeving in Bethlehemstijl? Feit was
dat er geen onvertogen woord heeft
geklonken en louter positieve reac-
ties werden geuit.

De vaste succeselementen van het
Eynder Winter Festijn zoals de Kerst-
man, zijn vrouw en de kerstelfjes,
de notabelen, de zwerfkinderen, de
poppenspeler, de dames van lichte ze-
den en de vele koren en muzikanten.
En ook de ridders al dan niet te paard,
of die vuur maken of zilver smeden,
de levende kerststal met de drie Ko-
ningen, de tent met alle kraampjes
met diverse stoffen en de spinsters en
nog veel meer passeerden de revue.

Daarnaast probeert de organisatie
ieder jaar de bezoekers ook weer te
verrassen met nieuwe acts. Dit jaar
waren het nostalgisch Zirkus met ge-
weldige acts variërend van een acro-
batenact tot ‘de sterkste man’ van
Eynder Winter Festijn, de handlezers,
Floris met zijn fantastische jongleer-
en vuuract, de verhalenverteller en
op 26 december de ruim 4,5 meter
hoge zingende kerstboom prachtige
aanvullingen op het geheel in het
Dickensgedeelte. In de tent in Beth-
lehem waren de buikdanseres, tevens
slangenbezweerder, diverse kruiden
bij het viltkraampje en het nieuwe
theehuis een aanwinst. In het Eynder-
Ryck; het ridder en Fantasydeel van
het evenement, waren het zwaard-
gevecht, het magische zwaard van
King Arthur ‘Excalibur’ in de rots, de
tovenaar Merlijn en de goede heks
Morgana, de magische verhalen die
er werden verteld, met de ridders te
paard op de foto, de verkoop van hui-
den en het boogschieten voor de kin-
deren als het ware een nieuw schot
in de roos.

Het maken van de foto’s in Dickens-
stijl door Tjerk van der Heijden voor	
het Afrikaproject van Global Explo-
ration is zeer succesvol verlopen.
Een mooie bijdrage aan bijzondere
projecten voor ontwikkelingslanden.
Met het bedrag dat de zwerfkinde-
ren hebben ingezameld, schenken we
etenswaren aan de Voedselbank.

Bezoekers hartelijk dank! Vooral heel
veel dank aan de vele artiesten, figu-
ranten, honderden vrijwilligers die
vele uren en energie in de voorberei-
dende fase hebben gestoken en die
zich ook nog op 26 en 27 december vol	
enthousiasme hebben gepresenteerd!

Voor foto’s zie diverse links op www.
eynderwinterfestijn.nl

Foto Johan Bloemers

Vorkmeer Nederweert

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

MAATJESPROJECT: gezellige vrij-
willigster gezocht!  
Voor een mevrouw van 46 jaar zijn we
op zoek naar een gezellige en posi-
tief ingestelde vrijwilligster. Mevrouw
woont sinds een aantal jaren in Neder-
weert, samen met haar twee dochters.
Ze heeft weinig contacten en is veel
thuis. Een vrijwilligster zou veel voor
mevrouw betekenen. Het zou haar
goed doen om met iemand te kunnen
praten, maar vooral ook om samenmet
iemand gezellige activiteiten te onder-
nemen. Ze zou graagmeer erop uit wil-
len gaan en andere mensen leren ken-
nen. Mevrouw heeft zelf geen auto, ze
zou het fijn vinden om bijvoorbeeld sa-
men af en toe boodschappen te doen.
We zoeken een vrijwilligster rond de-
zelfde leeftijd als mevrouw. Wilt u iets
voor deze mevrouw betekenen? Neem
dan contact met ons op! Neem ook ge-
rust contact op voor meer informatie.

INFORMATIEBIJEENKOMST: 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
Er heerst nog veel onduidelijkheid
over de Verklaring Omtrent het Ge-
drag (VOG). Daarom organiseert het
Vrijwilligersplatform Nederweert in
samenwerking met Vorkmeer een in-
formatiebijeenkomst over dit onder-
werp.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst vindt plaats op dins-
dag 11 februari 2014 om 19.30 uur in
gemeenschapshuis De Pinnenhof in
Nederweert. Deelname is gratis.

Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst
bij Vorkmeer Nederweert aanmel-
den per mail, info@vpnederweert.nl
of telefonisch, tel. 0495-688249.
Aanmelden kan tot uiterlijk 3 febru-
ari a.s.

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.

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)

Open Eettafel Budschop

Donderdag 30 januari open eettafel
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voorwoens-
dagmiddag 29 januari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 27 januari 11.00-12.30 uur en
13.00-14.30 uur yoga*. Woensdag 28
januari 09.30-14.15 uur gezichtsver-
zorging* / 10.00-13.00 uur kookwork-
shop*. Donderdag 30 januari 10.00-
12.30 uur hoofdmassage* / 10.00-12.00
uur Workshop Mindfulness** / 13.30-
15.45 uur ontspanningsmassage*. Vrij-
dag 31 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 aan-
melden zie onze website). Meer info:
www.toonhermanshuisweert.nl

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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



Oos dörpke
Aaf en tow mot ich weer dînke
in tiêd van welvaart en geraas
terwiêl vae saame nog us klînke
wee-j ut vreuger in oos dörpke waas.

Vae leepe  ’s zômers barrevoets
as kinjer door de kerrespôre
wao dampendje perde vol belaaje
de törf weer de Pieël oetvôre.

Vae plökdje dao de meikevers
inne meimaondj oet de hegge
en boove in de aoje boum
dao piepdje de jong kegge.

Dao stonge langs de kôre-akkers
de schoeënste veldjboekette
en in de stille nao-middaag
huurdje de zeise wette.

As dan de herfst waas gekôme
ginge de jonges van deur tot deur
um wat hout of bôle törf
vör ut Sinte Merte veur.

Groeëtvader verteldje in winter-
aovundj
van waerwolf, hekse en spuuk
merk waam de lange schoeëne zômer
kwaakdje de peddemuuk.

Op eine zondaag in juni dan louwdje 
de klokke
Bruudjes haaje de blumkes gestrouwdj,
ein processie trok over de Doospelse 
weegskes
en jônk en aod kwoom aangesjouwdj.

Ze doon ein gebed vör de vruchte der 
aarde
Vör gezondjheid van liêf en van zeel
En over oos dörpke verwei-jje de 
klanke van de Melodie der Peel.

Voorgedragen samen met de tekst “de 
Törfstaeker” in het Limburgs Museum 
in Venlo, bij het mooiste schilderij.

Mia Frenken

• Kartelmessen • Messen
• Tuingereedschap • Schaatsen
• Veescheermessen • enz.
• Scharen 

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

Snuffelmarkt 
zondag 26 januari

Cafe-Zaal Bee-j Bertje 
Rietstraat 28 te Laar 

(gem. Weert)
Aanvang 10 uur Einde 15 uur 

Entree 1,50 euro
Organisatie MV the Eagles

Info: www.mvtheeagles.nl

Wegens vakantie gesloten van 
22 januari tot en met 25 januari

KÖmhoff sanitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 

SALE
BH’s, slips, strings HALvE prijS
3 luxe slips - strings - hipsters e 14,95

vele artikelen e 5,00

U kunt veel meer doen dan u denkt!
Wat je zelf kunt doen om je kind 
gezond te houden…alleen een 
nieuwe manier van denken kan 
het tij van de – ook onze kinderen 
aantastende – beschavingsziek-
ten keren 

Maak niet alleen je kinderen gezon-
der maar ook jezelf!
Lees zijn nieuwste boek over dit on-
derwerp

Lezing door Dr. Hans Moolenburgh in 
Zaal Centraal: 25 januari om 14.00 uur

Hans Moolenburgh: Genezen is iets 
anders dan ziekten wegdrukken 
Zijn missie: mensen helpen zichzelf 
beter te maken. Hans Moolenburgh, 
arts sinds 1952. 
Regulier én alternatief onderzoekt 
hij op hun verdiensten, maar altijd 
vaart hij zijn eigen koers. Praktisch 
en helder verwoord. Bij zijn vijftigja-
rig jubileum als arts sprak Tijn Touber 
met hem. ‘Ik streef ernaar de omstan-
digheden zo te maken, dat de eigen 
genezing van mijn patiënten op gang 
komt. Dat vind ik schitterend!’
 
De reden voor het succes van 
Moolenburgh ligt ongetwij-
feld in zijn vermogen om alle 
gebieden van het leven – het fy-
sieke, geestelijke en emotionele – 
met elkaar te verbinden. Zijn eigen 
leven is daarvan een voorbeeld. Hij 
is bloedserieus en bevlogen, maar 
barst net zo makkelijk uit in aanste-
kelijke lachsalvo’s. Hij is vriendelijk 
en invoelend, maar ook bereid om 
vertegenwoordigers van onzinnige 
vitaminepreparaten op de pijnbank 
te leggen. Het is duidelijk, dat hij is 
gewend om in het openbaar te spre-
ken. Hij formuleert helder en weet 
complexe onderwerpen van ziekte 
en gezondheid begrijpelijk te maken.  
 
Moolenburgh heeft een grote kin-
derpraktijk gehad en zag dagelijks de 
gevolgen van het huidige inentingen-
beleid: ‘Veel kinderen hebben vanaf 

de tweede of derde enting chroni-
sche klachten, zoals huidirritaties, hy-
peractiviteit of hoofdpijn. Kinderen 
worden bij twee maanden al inge-
ent. Als het kind veertien maanden 
is, heeft het drie maal DKTP gehad, 
drie maal HIB en een maal BMR. Als 
je bedenkt dat een kind pas met an-
derhalf een goed werkend immuun-
systeem heeft, enten wij veel te vroeg 
– en veel te veel. Bovendien zitten er 
alle mogelijke andere stoffen in de 
ampullen die niet zo lekker zijn, bij-
voorbeeld iets wat op antivries lijkt.  
 
Moolenburgh werkte in zijn prak-
tijk met middelen – ontdekt door 
de homeopathische arts Tinus Smits 
– die het schadelijke effect van de 
entingen neutraliseren. ‘Na zo’n ont-
giftingskuur – die vooral voor DKTP 
van belang is – zeggen ouders vaak:  
“Dokter, ik heb een heel ander kind 
gekregen”. We moeten goed kijken 
wat nodig is. Waarom moet je een 
jongetje inenten tegen rode hond?’ 
Moolenburgh valt haast van zijn stoel 
van het lachen.
Tevens heeft hij tientallen jaren kan-
kerpatiënten behandeld met behulp 
van gezonde voeding en supplemen-
ten. Met veel succes! Daarbij deed hij 
een schat aan ervaringen op.
De ervaringen van talloze patiën-
ten die in de loop der jaren door het 
blad Uitzicht zijn geïnterviewd, laten 
overduidelijk zien dat de wereld niet 
ophoudt bij de muren van het zie-
kenhuis. Op de website komen men-
sen aan het woord die verder gingen 
dan de reguliere therapie. Centraal 
bij hun complementaire behandeling 
stond en staat een gezonde leefwij-
ze. Dat zij nog steeds leven, hebben 
ze mede daaraan te danken. Allerlei 
filmpjes zijn hierover te vinden op de 
site van de MMV.
 
Kosten: € 10,00
Opgeven: petrawilmsen@hotmail.com 
Tel: 0495-625902 
Organisatie: www.gezondverstand-
avonden.nl en www.praktijkinbalans.nu 

Haardhout te koop bij De Pelen

Haardhoutmaand bij Staatsbos-
beheer 
 
Februari is Haardhoutmaand bij 
Staatsbosbeheer. Op diverse lo-
caties in het land is deze maand 
haardhout te koop, zodat de voor-
raad kan worden aangevuld met 
vers hout uit Nederlands bos. Op 
zaterdag 15 februari tussen 9.00 
en 16.00 uur kunt u bij Buitencen-
trum De Pelen terecht. Wel vooraf 
reserveren want op = op!
 
Een knapperend haardvuur geeft 
gezelligheid, maar natuurlijk ook 
warmte in huis. Met het haardhout 
van Staatsbosbeheer kan dat het hele 
jaar door. In de zomer gebruik je het 
haardhout voor je vuurkorf in de tuin 
en in de winter voor de kachel in de 
huiskamer. 
 
Houtstokers die hun voorraad hout 
hebben zien slinken kunnen bij Buiten-
centrum De Pelen terecht voor nieuwe 

voorraad. Het hout kost € 55,- per 
kuub en wordt geleverd in stammen 
van 2 meter. Er wordt overwegend es-
senhout aangeboden. Het hout is vers, 
dus moet nog drogen. Het voordeel 
van essenhout is dat het snel droogt 
en mooi brandt. Een kuub hout weegt 
ongeveer 700 kg, dus houdt rekening 
met het laadvermogen van uw aan-
hanger. U dient het hout zelf te laden, 
dus zorg voor een extra paar handjes 
en voor goede werkhandschoenen.
 
Vooraf reserveren van het hout is 
noodzakelijk! Dat kan via depelen@
staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 
0495 – 641 497. Uiterlijk één week 
voor de Haardhoutdag ontvangt u 
een ophaalschema en meer informa-
tie en instructies voor het ophalen.
 
Kijk voor meer haardhoutadressen en 
informatie over de Haardhoutmaand: 
www.staatsbosbeheer.nl of neem 
contact op met het Buitencentrum: 
0495 – 641 497.
 

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Lezing 
Dr. Hans Moolenburgh 

25 januari 14.00 uur
Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

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

Trouw
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Algemeen:
•	 Het	totale	pand	is	ruim	2.700	m2	met	daarbij	nog	een	afdak	/	berging	van		

ca.	300	m2.	Er	is	dus	ruim	3.000	m2	overdekt!	Van	het	erf	is	ruim	1.850	m2	
verhard	met	gestorte	beton.	Voor	in	het	pand	is	een	kantine	gemaakt.		
Het	pand	is	verdeeld	in	19	cellen	met	een	centrale	gang	en	een	ketelruimte	/	
werkplaats.

•	 Champignonkwekerij:	bjr.	ca.	1985.	De	bestaande	inrichting	voor	de	teelt	van	
de	champignons	kan	door	verkoper	worden	verwijderd,	waarbij	de	asbest
plafonds	omhoog	worden	gehangen.	Op	die	manier	ontstaan	mooie	grote	
multifunctionele	ruimtes.	De	technische	installaties	zijn	deels	ontmanteld.

•	 Er	zijn	volop	mogelijkheden	voor	het	pand,	echter	voor	het	gebruik	is	het	
bestemmingsplan	bepalend.

Contactpersoon:	de	heer	Mr.	A.A.H.M.	van	Heerebeek,	06	21	21	24	31.
Vraagprijs:	€	150.000,=	K.K.
	
Info: kantoor ’s-Hertogenbosch

Meer informatie

ZLTO

’sHertogenbosch	073	217	35	80	

www.zltovastgoed.nl

www.zltolandelijkvastgoed.nl 

www.ltomakelaars.nl

ZLTO	Vastgoed	biedt	u	een	totaalpakket	in	agrarisch	onroerend	goed.

OSPEL, Bientjesweg 7
In het buitengebied van Ospel gelegen voormalige 
champignonkwekerij van ruim 3.000 m2 met 19 cellen 
op een perceel van 0.77.00 hectare bouwblok

Nederweerts
verledeN

stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 81

Voor en achter
Ze konden niet door één deur, en toch moesten ze, de twee kapelaans van de St. Lam-
bertusparochie. Beide kerkelijke dienaars hadden het kapelaniegebouw in de Kerkstraat 
als thuisbasis. Het bewonen van het voorhuis (aan de straatzijde) was het voorrecht van 
de oudste kapelaan. De jongste kreeg het achterhuis toegewezen. Deze moest soms ja-
ren wachten (totdat er weer een jongere collega benoemd werd) voordat hij ‘bevorderd’ 
werd naar het voorhuis.

In juni 1744 bracht bisschop Werbrouck van 
Roermond een bezoek aan Nederweert. Hij 
kwam aan op de avond van 16 juni en over-
nachtte bij de pastoor. De volgende ochtend 
werd hij door bevolking en schutterij bege-
leid naar de kerk, waar hij een mis opdroeg. 
Vervolgens inspecteerde hij het kerkgebouw 
en de algehele toestand van de parochie. De 
uitkomst stemde hem niet tot vreugde. Hij 
constateerde onder andere dat het kerkge-
bouw al jarenlang ernstig in verval was. De 
koster verwaarloosde zijn functie en bleek 
niet capabel voor zijn taken. Na de inspectie 
ging de bisschop in de openlucht over tot het 
massaal toedienen van het sacrament van 
het vormsel. De toeloop van parochianen 
was onverwacht zo overweldigend dat de 
bisschop moest vluchten naar de kerk en de 
deur moest laten sluiten. Mondjesmaat wer-
den de parochianen per buurtschap binnen-
gelaten en tot in de vroege avond bleef de 
bisschop doorgaan met het vormen. Daarbij 
kwam hem ter ore dat er conflicten waren 
tussen de twee kapelaans, Jacob Caris en 
Jan Vullers. De bisschop besloot zijn bezoek 
met een dag te verlengen en gebruikte die om 
een bezoek aan de querelanten te brengen.

Waar gingen de geschillen over? De beide 
kapelaans ruzieden onder andere over wie 
bij een plechtige mis met drie geestelijken, 
op welke plek naast de pastoor op het pries-
terkoor mocht staan. Beiden claimden de 
ereplaats, namelijk de Epistelzijde (zuidzijde). 
Er was een nog veel banaler twistpunt. In de 
kapelanie was slechts één toilet, dat alleen 
toegankelijk was via de slaapkamer van de 
jongste kapelaan, dus via het achterhuis. 
Als de oudste kapelaan toegang tot het toi-
let wilde, dan moest dat met medewerking 
van de jongste kapelaan en dat gaf veel wre-
vel. De bisschop velde een even simpel als 

voorspelbaar Salomonsoordeel. Hij beval de 
bouw van een tweede toilet, waarvan de ka-
pelaans samen de kosten moesten delen.
Tijdens zijn bezoek stelde de bisschop nog 
iets anders vast. Onder het motto “Nu we 
hier toch zijn…” ontdekte hij dat vanuit de 
slaapkamer van de oudste kapelaan een 
deur rechtstreeks toegang verschafte tot 
de in het midden van het gebouw gelegen 
slaapkamer van de huishoudster. De bis-
schop benadrukte in zijn gedetailleerde ver-
slag van de kwestie dat er geen verdenking 
was van oneerbare situaties. Om alle verlei-
dingen te weerstaan oordeelde hij toch dat 
de deur tussen de kamers van de oudste ka-
pelaan en de dienstmaagd dichtgemetseld 
moest worden. De deugd moest vooral in het 
in het midden blijven, en de kapelaans vóór 
en achter. 

Alfons Bruekers

De dubbele kapelanie in de Kerkstraat. Een rijks-
monument, maar desalniettemin op verzoek van 
het gemeentebestuur in 1971 afgebroken. Nu is 
hier de Burgemeester Hobusstraat. 

Foto archief SGN.



Sinds 2012 controleert de gemeente 
Neder weert strenger op afgesproken 
tegen prestaties in het buitengebied. 
Tegen  prestaties moeten worden geleverd 
bij het vergroten, veranderen of aanpassen 
van een functie van een bedrijf of gebouw 
in het buitengebied. De afspraken tussen 
ondernemer of particulier en de gemeente 
zijn vooraf samen gemaakt. De controle-
rondes van vorig jaar laten zien dat nog 
niet alle deelnemers de afspraken volledig 
nakomen. De gemeente onderneemt dan 
ook volop actie: we waarschuwen, gaan 
op bezoek, maar leggen ook boetes op.

Op dit moment zijn er in Nederweert met 
100 bedrijven en particulieren die vergun-
ning hebben gekregen om te bouwen 
in het buitengebied, tegenprestaties 
afgesproken. Het gaat met name om de 
landschappelijke inpassing van het bedrijf 
ter compensatie van de uitbreiding of ver-
andering van een functie van een bedrijf 
of een gebouw. 

Controle voorjaar
Het merendeel van de tegenprestaties 
heeft te maken met de uitbreiding of 
nieuwbouw van agrarische bedrijven. 
Maar er zijn ook overeenkomsten gesloten 
met particulieren in het buitengebied. In 
2013 zijn er op twee momenten controles 
uitgevoerd, in het voor- en najaar. Over 
de controles in het voorjaar bent u eerder 
geïnformeerd. Destijds voldeed maar 39% 
van de te controleren bedrijven. 

Waardevolle bezoeken
Na de controle in het voorjaar heeft een 
aantal bedrijven een concept-dagvaardi-
ging gekregen als allerlaatste waarschu-
wing om de tegenprestatie te realiseren. 
Dit is tevens begeleid met een bezoek van 
de portefeuillehouder en de landschaps-
deskundige. Deze bezoeken waren zeer 
waardevol. Alle agrariërs bleken zich te 
realiseren dat het nakomen van de totale 
overeenkomst ten goede komt aan de 

Wat kunnen we zelf allemaal doen aan 
een veilige leefomgeving? De gemeente 
informeert haar inwoners hier regelma-
tig over, maar ook vanuit de gemeen-
schap komen initiatieven voor het orga-
niseren van informatieavonden over dit 
onderwerp. Betrokken burgerinitiatie-
ven die we van harte ondersteunen! Er 
zijn al bijeenkomsten geweest in Ospel 
en Leveroy. Nu zal vrouwenvereniging 
LKV Nederweert, met medewerking 
van de politie, het Preventieteam en 
de brandweer, deze avond verzorgen. 
Iedereen is van harte welkom op dins-
dag 4 februari om 20.00 uur in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof!

Politie Limburg-Noord en het Preventie-
team zullen de aanwezigen informeren 
over hoe ze inbraken kunnen voorko-
men via het project Waak voor Inbraak. 
Ook het bevorderen van de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving met behulp 

hele omgeving. De bezoeken werden ook 
aangegrepen om verbindingen te maken 
met andere aspecten die speelden in het 
buitengebied. Verder is heel goed doorge-
sproken wat er gerealiseerd moest worden 
en in enkele gevallen is de situatie ter 
plekke bekeken om nog betere afspraken 
te maken.

Controle najaar
De hercontrole in het najaar vond op 
2 december plaats bij 21 bedrijven. Resul-
taat van de controle is dat 66% van de 
bedrijven akkoord zijn bevonden en dat 
34% niet voldaan heeft aan de afspraken. 
Opvallend is dat bedrijven de overeenkom-
sten maar gedeeltelijk uitvoeren en soms 
een eigen invulling geven aan de tegen-
prestatie. 

Nog één kans
De bedrijven die bij de controle in het 
voorjaar de allerlaatste waarschuwing had-
den gekregen, voldeden op 2 december, 
op één na. Dat bedrijf kwam de gemaakte 
afspraken gedeeltelijk niet na. Besloten is 
om in dit geval de boete van € 25.000,- te 
innen waarvoor meerdere keren gewaar-
schuwd is. We zijn een van de eerste 
gemeenten in Limburg die deze boete 
opleggen. Niet alle gemeenten controleren 
de tegenprestaties op deze manier.

De bedrijven die in het najaar zijn gecon-
troleerd en niet voldeden, zijn allemaal in 
kennis gesteld van de controleresultaten. 
Net zoals bij de ronde in het voorjaar, 
hebben zij de allerlaatste waarschuwing 
gekregen. Ze moeten voor 15 april de 
totale overeenkomst hebben uitgevoerd, 
anders gaat de gemeente over tot het in-
nen van de boete. Juridisch gezien moet de 
gemeente deze ondernemers nog een kans 
bieden. Ook dit keer brengt de wethouder 
samen met de landschapsdeskundige een 
bezoek aan de bedrijven om over deze situ-
atie te praten. Dit is mede gebaseerd op de 
positieve ervaringen met deze werkwijze .

van Burgernet komt aan de orde. Brand-
weerpost Nederweert vertelt over de 
brandveiligheid in en om huis.

Waak voor Inbraak
De doelstelling van het project Waak 
voor Inbraak is het aantal woninginbra-
ken te verminderen. Opmerkelijk aan dit 
project is dat er wordt samengewerkt 
door veel partijen, o.a. gemeente, po-
litie, Openbaar Ministerie, provincie en 
ondernemers. Het beste resultaat wordt 
bereikt als de woninginbraken breed 
worden aangepakt. Niet alleen door 
onderzoek en opsporing, maar ook door 
het voorkomen ervan. Van de zijde van 
de politie zullen daarom tips worden 
gegeven hoe inwoners, soms op eenvou-
dige wijze, eigen huis en haard kunnen 
beschermen.

Wonen en leven in een veilige omgeving 
vinden we allemaal belangrijk. De ge-

Bij twee bedrijven is aangetoond dat er 
bijzondere omstandigheden zijn; hiermee 
zijn maatwerkafspraken gemaakt.

BOM+regeling
In de Nota kwaliteitsbijdrages is opgeno-
men welke kwaliteitsbijdrage geleverd 
moet worden bij nieuwe bebouwing in 
het buitengebied. Voor agrarische bedrij-
ven geldt de zogenaamde ‘Bouwblok op 
Maat-plus’ (BOM+) regeling. Op grond van 
deze regeling wordt bij uitbreiding van 
agrarische bedrijven maatwerk geleverd bij 
het bepalen van een kwaliteitsbijdrage. In 
de praktijk is er behoefte om deze regeling 
te objectiveren, zodat vooraf makkelijker 
te bepalen is welke omvang de kwaliteits-
bijdrage moet hebben. Hiervoor heeft de 
raad de Nota kwaliteitsbijdrages in 2012 
gewijzigd. Er is een rekenmethode opge-
nomen om de hoogte van een deel van de 
kwaliteitsbijdrage te bepalen. 
Voorbeelden van tegenprestaties zijn 
bijvoorbeeld de aanplant van een boom-
gaard, de aanleg van poelen, een wandel-
pad over boerenland en een extra aan-
plant bij een bos. 

Landschappelijk inpassingsplan
De gemeente ziet gelukkig dat onderne-
mers steeds vroeger in het proces na-
denken over het landschappelijk inpas-
singsplan. Gezien het belang voor de 
totale omgeving is het wenselijk om bij de 
ideevorming voor bedrijfsontwikkeling de 
landschappelijke inpassing direct mee te 
nemen en niet als sluitstuk van de ontwik-
keling te zien. Dit betekent ook dat de 
ondernemers meer betrokken zijn bij de 
ideevorming van het inpassingsplan. In het 
verleden werd het plan vaak als laatste ge-
maakt en was de ondernemer zich er niet 
van bewust wat er precies in stond. 

Wilt u meer weten over de BOM+regeling? 
Kijkt u dan op onze website. Ook kunt 
u terecht bij Joyce Dirkx van de afdeling 
Beleid en Projecten. 

meente en politie werken dagelijks aan 
de veiligheid op straat. De inwoners 
kunnen hier zelf ook een belangrijke 
bijdrage aan leveren. In onze buurt 
kunnen we zelf veel doen om de leef-
omgeving prettig te houden.

Burgernet 
Werken aan een veilige samenleving is 
een taak van ons allemaal. Met Bur-
gernet kunnen wij de politie (in)direct 
helpen. Ondanks het feit dat niemand 
graag met overlast en criminaliteit te 
maken wil hebben, kan het iedereen 
overkomen. Met Burgernet worden 
mensen door de politie(meldkamer) via 
telefoon, sms of e-mail in hun woon- 
en werkomgeving direct betrokken bij 
opsporing of verdachte situaties. 

Zo kunnen burgers direct helpen bij 
de opsporing van daders, een vermist 
kind of een voertuig. Hoe meer mensen 
uitkijken naar verdachte of vermiste 
personen, des te groter is de kans dat 
de zaak snel wordt opgelost en daar-
mee de veiligheid wordt vergroot. 

Tegenprestaties steeds beter uitgevoerd
Resultaten van controles 2013 in buitengebied bekend

Veiligheid raakt ons allemaal!
LKV Nederweert neemt initiatief voor informatieavond

GemeenteContact
Donderdag 23 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. 

Belangrijke brief
Afgelopen week hebt u een envelop van 
de gemeente in de brievenbus gevon-
den. Met daarin belangrijke informatie 
over de gemeentelijke belastingaanslag.

Vanaf 2014 ontvangen de burgers en 
bedrijven van de gemeenten die deelne-
men in het samenwerkingsverband BsGW 
(Belastingsamenwerking Gemeenten 
en Waterschappen) een aanslag van de 
gemeentelijke belastingen gecombineerd 
met de waterschapsbelastingen op één 
biljet van BsGW. 

Gemeentelijke en waterschaps-
belastingen
U hebt vanaf nu, voor zowel de gemeen-
telijke als de waterschapsbelastingen, 
nog alleen met BsGW te maken. Zo kunt 
u gebruikmaken van het digitale loket 
op www.bsgw.nl om al uw persoonlijke 
belastingzaken te regelen. Dit digitale 
loket is beschikbaar vanaf het moment 
dat u de belastingaanslag van BsGW hebt 
ontvangen.

Dit jaar ontvangt u nog wel een aparte 
aanslag afvalstoffenheffing (Diftar). 
Vanaf 2015 staat ook deze heffing met 
de andere belastingen op één aanslag-
biljet. 

Folder
In de envelop vindt u een folder van 
de BsGW met daarin alle informatie 
die u nodig heeft over de gewijzigde 
werkwijze. Mocht u onverhoopt geen 
folder hebben ontvangen, dan kunt u 
deze downloaden op www.bsgw.nl of 
www. nederweert.nl of even contact op-
nemen met de BsGW. 

Wie is BsGW?
BsGW is een zelfstandig samenwerkings-
verband voor heffing en inning van 
gemeentelijke belastingen en water-
schapsbelastingen en voor uitvoering 
van de Wet WOZ. Deelnemers in BsGW 
zijn twintig gemeenten in Limburg, het 
Waterschap Peel en Maasvallei en het 
Waterschap Roer en Overmaas.

Voordelen van samenwerking
BsGW zorgt voor de heffing en in-
vordering van belastingen en stelt de 
WOZ-waarde voor woningen en be-
drijfspanden vast. Hierdoor kunnen wa-
terschapsbelastingen en gemeentebelas-
tingen voortaan op één gecombineerde 
aanslag worden verstuurd. Ook kwijt-
schelding en bezwaarschriften worden 
voortaan gezamenlijk afgehandeld via 
één aanvraag. Door de samenwerking 
besparen de twintig gemeenten en de 
twee waterschappen die deelnemen in 
BsGW samen ruim acht miljoen euro per 
jaar.

Vragen en antwoorden
Op de website van BsGW, www.bsgw. nl, 
vindt u meer informatie. De belastingen-

Brandveiligheid
Ook brandveiligheid komt tijdens de 
avond aan de orde. De meeste branden 
in huis zijn te voorkomen. Maar wat 
als er toch brand uitbreekt? Wat doet 
u dan? En hoe komt u zo snel mogelijk 
het huis uit? Welke voorzorgsmaatrege-
len kunt u nemen? Op deze en andere 
vragen zal de brandweer u antwoord 
geven.

Infobijeenkomst
Wilt u weten hoe wij samen de inbra-
ken kunnen verminderen en vindt u het 
belangrijk om de (brand)veiligheid bin-
nen de dorpsgemeenschap te vergro-
ten? Kom dan naar de veiligheidsavond 
op dinsdag 4 februari om 20.00 uur in 
gemeenschapshuis De Pinnenhof.

Informatie
Wilt u meer weten over de bijeen-
komst, dan kunt u contact opnemen 
met het bestuur van LKV Nederweert, 
mevrouw Wies Vossen, tel. 06-28176431 
of mevrouw Bets van Mierlo, tel. (0495) 
632594. 

Raad vergadert 
Eén van de eerste agendapunten is het 
jaarplan voor het majeur programma 
Buitengebied in Balans. De raad heeft 
op 18 juni 2013 het plan van aanpak 
voor dit programma vastgesteld. Voor 
2014 is nu een jaarplan opgesteld waarin 
is opgenomen welke activiteiten dan 
uitgevoerd gaan worden. Hierbij is 
aangesloten bij de programmabegroting 
2014. Het jaarplan is bedoeld om het 
bedrag van € 304.000,00 dat gereser-
veerd is voor het majeur programma 
voor 2014 door de raadsleden beschik-
baar te laten stellen. Ook komt tijdens 
de raadsvergadering de conceptveror-
dening Uitsluitend recht De Risse Groep 
2014 aan de orde. Door het vaststellen 
van een dergelijke verordening kan de 
sociale werkvoorziening voorzien blijven 
van passende werkzaamheden voor haar 
doelgroepen. Andere onderwerpen zijn 
het vaststellen van de beheersverorde-
ning Kerneelhoven 2013 en het minima-
liseren van de kadernota 2015-2018 tot 
een kaderbrief met technische uitgangs-
punten.

De raadsvergadering op dinsdag 28
januari begint om 19.00 uur.  Alle voor-
stellen staan op onze website.

Op de website...
Jaaroverzicht 2014 van
ophalen oud papier

www.nederweert.nl

website is beschikbaar vanaf het mo-
ment dat u de belastingaanslag van 
BsGW heeft ontvangen. Telefonisch 
bereikt u BsGW op werkdagen tussen 
08.30 en 17.00 uur via het nummer 088-
8420420 (lokaal tarief). De medewerkers 
van het klantencontactcentrum van 
BsGW zijn u graag van dienst. 

Op dinsdag 25 februari ontvangen alle 
belastingplichtigen in de gemeente 
Nederweert de gecombineerde belas-
tingaanslag. 

Een voorbeeld van een tegenprestatie: de aanplant van een bomenrij met een infiltratiesloot aan de zijde van een stal. (Foto: gemeente Nederweert)



Leefbaar Buitengebied Nederweert

“Peel overbelast gebied: géén 
ruimte voor groei veehouderij“
Bewoners- en milieugroepen uit heel 
Brabant , Noord en midden Limburg 
hebben de provincie zaterdag 11 ja-
nuari uitgeroepen tot ‘overbelast 
gebied’. Het gaat om een provin-
ciebrede campagne, waarin politici 
en bestuurders wordt gewezen op 
het feit dat de Peelregio de hoogste 
veedichtheid heeft van Europa. De 
aftrap vond plaats in LOG De Rips 
aan de vooravond van een nieuwe 
besluitvormingsronde in Provinciale 
Staten over het scheppen van ‘nieuwe 
ontwikkelruimte’ voor de (intensieve) 
veehouderij.  Volgens de Peelgroe-
pen is er al jaren géén ruimte meer 
voor uitbreiding van de veehoude-
rij, aangezien allerlei normen voor 
lucht-, bodem- en waterkwaliteit 
structureel worden overschreden. 
Uit een vergelijking van cijfers van 
de Wereldvoedselorganisatie (FAO), 
CBS en statistische bureaus uit Duits-
land, Denemarken, België, Frankrijk 
en Spanje blijkt dat de veedichtheid in 
de Peelregio tot de allerhoogste van 
Europa en zelfs ter wereld behoort. 
Bij elkaar opgeteld verblijven er in de 
Peel ruim 33 miljoen dieren, waaron-
der 4,6 miljoen varkens. De gemeente 
Boekel staat helemaal bovenaan met 
5.300 varkens per km2. Maar ook 
in andere gemeenten in Peel, Kem-
pen en andere delen van Brabant en 
N-Limburg ligt de varkensdichtheid 
tussen de 3.000 en 4.000 varkens per 
km2. Dat is extreem hoog in verge-
lijking met andere regio’s in Europa 
waar ook veel varkens worden ge-
houden. In West-Vlaanderen (België) 
blijft de teller bijvoorbeeld steken op 
iets meer dan 1.000 varkens per km2.  

Bij elkaar produceren deze dieren 
een enorme hoeveelheid mest. In de 
Peelregio wordt bijvoorbeeld 8,5 mil-
joen ton mest per jaar geproduceerd, 
waarvan 6 miljoen ton is bestempeld 
als ‘mestoverschot’. Er liggen plan-
nen klaar om deze gigantische mest-
plas te gaan verwerken in tientallen 
mestfabrieken. Waar deze installa-
ties komen te staan, is nog niet be-
kend. Maar dat ze er komen, is vrij-
wel zeker sinds de Eerste Kamer in 
december de Meststoffenwet heeft 
goedgekeurd. Punt blijft dat mestfa-
brieken het mestprobleem helemaal 
niet oplossen, maar hooguit verplaat-
sen naar het buitenland (waar ook 
geen ruimte meer is voor meer mest). 
De gezamenlijke bewoners- en milieu-
groepen maken zich vooral grote zor-
gen over de extreem hoge veedicht-
heid in een gebied met veel inwoners. 
Ze wijzen daarbij tevens op allerlei 
vormen overlast die de veehouderij 
al decennia veroorzaakt. Betreffende 
provincies hebben in het recente ver-
leden al diverse malen te maken ge-
had met grote en kleinere uitbraken 
van besmettelijke dierziekten, zoals 
de varkenspest (1997) en meer recent 
de Q-koorts. Veterinair deskundigen 
waarschuwen: het is geen kwestie óf, 
maar wannéér er weer een uitbraak 
komt. Om die reden wijzen de deel-
nemende groepen het idee af van het 
provinciebestuur dat er nog ontwik-
kelruimte zou zijn in Brabant , Noord 
en midden Limburg voor uitbreiding 
van de veehouderij. Alle signalen staan 
al jaren op rood of oranje. Nog langer 
doorrijden op deze doodlopende weg 
is onverantwoord. Het is de hoogste 
tijd voor een andere afslag: Limburg 
en Brabant leefbaar. Minder beesten!

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.

KaartverKoup Bontje aovendj
Vör de bontje aovendje van 

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

1, 7 en 8 februari zeen 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

Vrijdagavond 17 januari heeft de 
lokale politieke partij JAN uit Ne-
derweert haar volledige lijst met 
kandidaten voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen vast-
gesteld. De partij heeft er alle 
vertrouwen in dat met deze kan-
didatenlijst  de juiste balans is ge-
vonden om op een goede manier 
de verkiezingen en de daaropvol-
gende raadsperiode in te gaan. 

Naast enkele ervaren gemeenteraads-
leden staan er ook een aantal nieuwe 
gezichten op de kandidatenlijst. JAN 
voert politiek met een enorme passie 
voor de gemeente. De partij is dan 
ook erg tevreden dat het gelukt is om 
een lijst samen te stellen van mensen 
met ervaring, deskundigheid en die 
weten wat er leeft en speelt bij de in-
woners van Nederweert. 

De lijst wordt deze keer opnieuw aan-
gevoerd door Henk Cuijpers. Henk 
geeft aan: “Ik ben blij weer zo’n sterk 
team om mij heen te hebben. Met 
dit team zijn we er klaar voor om de 
komende vier jaar de inwoners van 
Nederweert te vertegenwoordigen.” 

Deze onderscheiding is de 
hoogste onderscheiding van 

K.V. De Piepkukes.

Doel:
Deze onderscheiding wordt uitge-
reikt aan één of aan één groepering 
die zich gedurende geruime tijd inge-
zet heeft of zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor het vastelaovund-j ge-
beuren binnen Eind in de ruimste zin 
van het woord.

Voordracht:
Groeperingen of personen die een 
betrekking hebben met het vastela-
ovund-j gebeuren in Eind kunnen een 
persoon of groepering, gemotiveerd 
schriftelijk, voordragen bij het secre-
tariaat van de Karnavalsvereniging.
Deze voordracht blijft echter een 
advies; de uiteindelijke keuze wordt 
gemaakt door het gehele bestuur van 
K.V. de Piepkukes.

Uitreiking:
Deze onderscheiding wordt maximaal 
1 keer per jaar bij voorkeur uitgereikt 
op Vastelaovund-j maandag en zal 

“de orde vanne Gouwe Kukeleku”
uitgereikt worden door de voorzitter 
van K.V. de Piepkukes.
Deze onderscheiding dient tijdens 
alle vastelaovund-j activiteiten gedra-
gen te worden.
Deze onderscheiding blijft eigendom 
van de gedecoreerde / groepering. 
In alle gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet beslist het gehele be-
stuur.

Dit reglement is goedgekeurd op 
de algemene jaarvergadering d.d. 
19 oktober 1998.

Langs deze weg willen we alle inwo-
ners van Eind in de gelegenheid stel-
len om een persoon/vereniging te no-
mineren voor de “gouwe Kukeleku”.

Dit kan door onderstaand antwoord-
strookje in te vullen en aangevuld 
met motivatie voor 1 februari op te 
sturen naar:
KV de Piepkukes,
Postbus 2805
6030AC Nederweert
Of per email naar 
papperassehaan@depiepkukes.nl

Naam aanvrager:……………………………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………………..

Genomineerde:………………………………………………………………………………..

Motivatie:………………………………………………………………………………………

JAN presenteert kandidatenlijst 2014

JAN presenteert de volgende kan-
didatenlijst:
1. Henk Cuijpers (Nederweert)
2. Mart Knapen (Nederweert)
3. Marcel Vossen (Nederweert)
4. Peter van Lierop (Budschop)
5. Carin Sieben (Ospel)
6. Frans Horyon (Nederweert)
7. Tjeu Stultiens (Nederweert)
8. Silvia Clauwers (Leveroy)
9. Peter Nossin (Schoor)
10. Laurens van Hooff (Budschop)
11. Theo Goossens (Nederweert)
12. Jos Levels (Boeket)
13. Ton Timmermans (Nederweert)
14. Carla Dieteren (Eind)
 
In de komende periode stelt JAN deze 
kandidaten nader aan u voor. Hou 
onze website www.jan-nederweert.
nl in de gaten voor het laatste nieuws. 
Of volg ons op facebook: www.face-
book.com/jannederweert. 

Einde persbericht. Voor meer infor-
matie over dit bericht kunt u contact 
opnemen met Jessica Vossen, cam-
pagneleider JAN gemeenteraadsver-
kiezingen 2014, via telefoon (06) 29 
56 21 69.

Van der Asdonk

h
o

ve
niersbedrijf

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

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Leven gaat voor.
 De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat 
nierpatiënten zoals Willem in leven blijven en ook écht 
kunnen blijven leven. Want dialyseren is geen leven, maar 
overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen 
ligt om het leven van nierpatiënten te verbeteren. 
Leven gaat voor, in alles wat we doen. 
www.nierstichting.nl



H. H. Missen in weekeinde

Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H. -Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H. -Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 
625887; e-mail adres kantoor: administra-
tie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek.
nr. 1355.07.227 ten name van Kerkbestuur
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 23 januari tot en met 1 februari 2014 

DONDERDAG 23 JANUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 19.00 uur H. Mis Louis Gub-
bels en Anna Maria Caris en dochter Truce.

VRIJDAG 24 JANUARI
H. Franciscus van Sales
Geen Rozenkransgebed en H. Mis.

ZATERDAG 25 JANUARI
Bekering van de H. Paulus
18.00 uur H. Mis (zang, lector ) - Jaardienst 
echtgenoten Verheijen-Wijen, jaardienst 
Theu Gerris, jaardienst Leo van Lier, Wiel 
van de Kruijs vanwege verjaardag.

ZONDAG 26 JANUARI
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector ) –
Miet Feijen vanwege verjaardag, Jac van den 
Heuvel vanwege verjaardag en voor dochter 
Gonny.
H. Doopsel Nathan Stroomer.

MAANDAG 27 JANUARI
H. Angela Merici, maagd
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-JosepH. 

DINSDAG 28 JANUARI 
H. Thomas van Aquino,priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 29 JANUARI
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 30 JANUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed

VRIJDAG 31 JANUARI
H. Johannes (don) Bosco,pr
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 1 FEBRUARI
18.00 H. Mis (zang lector)- Jaardienst Jan 
de Loos, jaardienst Anita Vossen-Janssen te-
vens voor Wiel Janssen vanwege verjaardag, 
Mia Haenen-Teeuwen.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246

ZONDAG  26 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 25 jan. 2014 – 1 febr. 2014

Zondagmorgen 26 jan. 9.30 uur:
Als jrd. voor Ouders Schreurs-Verstappen,
Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs, 
Drees Pijpers, Overleden ouders Naus-Nijs 
en overleden familie, 
Als jrgt. voor Tjeu Klauwers en tevens voor 
Frans Noël, Hubertus Vermeulen, 
Joannes Heeskens, Helena Janssen, Nicolaas
Janssen en Gertrudis Berben en Johannes 
Sprankenis, Anna en Peter Venner, overle-
den ouders Venner-Moonen, Mathieu Ste-
ijvers en Maria Venner, Als hgm. voor Tjeu 
Cuijpers en Maria Steijvers  (Canticum No-
vum)

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

25 januari t/m 1 februari 2014

ZATERDAG 25 JANUARI: 19.15 uur H. Mis, 
voor Miet van Gog-Stultiens, jaardienst voor 
ouders van Nieuwenhoven-Cuypers, zeswe-
kendienst voor Baer Houben, jaardienst voor
Piet Linders, ouders Weekers-Tullemans, 
Gon Tullemans en Anny Weekers-Vaes.

ZATERDAG  1 FEBRUARI: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor Mart Zegveld voor 
zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 25 januari Francien Ver-
heijen, zaterdag 1 februari Piet van Gog.

MISDIENAARS; zaterdag 25 januari Tom 
van Horik, zaterdag 1 februari Myrthe van 
Horik.

“Als je je nek niet durft uit te steken kun je 
nooit een droom verwezenlijken”

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 26 JANUARI 2014 H. Mis om 
11.00 uur
Koor: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. 
Jaardienst voor Laurentius  Willekens

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

Overleden:
De heer Ad van den Dungen van het Rochus-
plein op 13 januari 2014.
Dat hij moge ruste in vrede.

JEUGDKOOR DE KWIKKWEKKERTJES.
Vind je zingen leuk?
Tijdens de kindernachtmis op 24 december 
jl heeft het jeugdkoor de mis muzikaal op-
geluisterd. Zoals de pastoor het ook zei, dat 
was erg mooi en sfeervol. De kinderen in de 
kerk als ook de ouders hebben genoten. Wil
jij ook meezingen met dat mooie koor, kom 
dan een keer meedoen tijdens een repetitie 
van het jeugdkoor de Kwikkwekkertjes op: 
donderdag van 18.30–19.15 uur in de kerk 
van Budschop. Alle kinderen vanaf groep 4
zijn van harte welkom.
De eerste repetitie begint op donderdag 
23 januari om 18.30 uur. 
± 8 keer per jaar hebben we een Gezinsmis 
en tijdens de vakantie zijn we vrij. Op ver-
zoek treden we wel eens op buiten de kerk.
Kosten zijn er geen, alleen vinden we het 
wel fijn dat je komt zingen tijdens de repe-
tities en gezinsmissen en…… 1 keer per jaar 
maken we een uitstapje naar……….
Tot donderdag!!!!

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 25 januari – 1 februari. 

ZATERDAG 25 JANUARI, feest van de be-
kering van de heilige apostel Paulus, 19.00 
(Gezinsmis - muziek) Graat de Wit, Wesley 
Hermans en overleden familie van Houts, 
Piet van Laer, To van Laer-Jacobs en Thei 
Ament, ghm Wiel Daems en Fientje Daems-
van den Berg, ghm Nel Donkers en overle-
den ouders, zwd Trien Nies-van Gemert.

ZONDAG 26 JANUARI, 3e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
ghm Peter Henricus Hubertus Slaats en Pe-
tronella Hendrica Heeskens. 

DINSDAG 28 JANUARI, H. Thomas van 
Aquino, priester en kerkleraar, 18.40 bidden 
van het Rozenhoedje; 19.00 voor de ver-
volgde christenen.

DONDERDAG 30 JANUARI, H. Aldegondis, 
kloosterlinge, 19.00 voor de zieken.

ZATERDAG 1 FEBRUARI, 19.00 (Jongeren-
koor Friends with voices) Tina Verhijden-
Creemers (verjaardag), ouders Op ’t Root-
Keulen, Mia Frenken-Verheijen (verjaardag), 
jrd Theu Jacobs, ghm Antoon van Nieuwen-
hoven, ghm Mathieu Konings, Antonetta 
Snellen en overleden familie, ghm Harrie Veu-
gen, Philomena Rietjens en Maria Jacobs.

ACOLIETEN: za. 25 jan. 19.00: Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 26 jan. 10.00 :
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 
1 febr. 19.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren
DANK: Graag zeg ik u allen dank voor de 
vele gelukwensen en attenties die ik op mijn 
verjaardag mocht ontvangen. Het was weer 
een geweldige ervaring dat u ook in een tijd 
dat “de kerk” tot enige vertwijfeling leidt 
met uw pastoor meeleeft. Bedankt. 

ORGELRESTAURATIE: Deze week is een 
begin gemaakt met de orgelrestauratie. 
De komende tijd kan daarom geen gebruik 
worden gemaakt van het oksaal. Alle koren 
zullen vanaf het priesterkoor – met het vroe-
gere orgel van de hulpkerk Ospeldijk - hun 
gezangen verzorgen. Elders in het weekblad 
informeert de werkgroep u over de restau-
ratie. 

Pastoor A. Koumans. 

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 4 februari hebben we een lezing 
over veiligheid in en om  het huis. Deze pre-
sentatie wordt verzorgd door de politie en 
de brandweer. De avond begint om 20.00 
uur in de Pinnenhof. Leden en niet leden 
zijn deze  avond  van harte welkom. 

Het bestuur.

Gem. Zangver. Bel Canto 
Nederweert

Je weet het nog niet………
of zingen je mooiste hobby is? Dat 
kunt u ontdekken bij Gem. Zangver. 
Bel Canto op de wekelijkse repetitie-
avond op maandag van 20.00-22.30 
uur. Zingen is niet alleen ontspan-
nend, maar ook gezond voor je 
longen en buik- en hartspieren en
natuurlijk de hersenen, want die zor-
gen voor goede ademhaling, slikken, 
hoesten en niezen. Bent u al nieuws-
gierig, kom u dan aanmelden. Ons 
repetitielokaal is “Le Pommes”  in 
de Brugstraat Nederweert, voorheen 
“Chez Pierre”. U kunt zich natuurlijk 
ook opgeven bij een van de leden of 
bestuurslid.
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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.

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Vrijdag 10 januari hebben we onze eerste 
koersbalmiddag georganiseerd. Door de 
bijdrage van het, naar wat nu blijkt de 
laatste, Dichterbijfonds van de Rabobank
is het mogelijk geweest om een complete 
set aan te schaffen. Zowel de gasten van 
de Zonnebloem als de leden van de senio-
ren waren uitgenodigd. Met een opkomst 
van ca. 25 gasten en senioren werden we 
verrast. 

(foto: van Henk Hermans)
Maandag jl. is begonnen met de restau-
ratie van het Ospels kerkorgel. De Fa. 
Verschueren Orgelbouw te Heythuy-
sen begon met de “ontmanteling” van 
het orgel. Het gehele interieur van de 
klankkast en alle orgelpijpen worden 
gedemonteerd en gereinigd, defectie 
en versleten onderdelen worden her-
steld/vernieuwd, deels in de werkplaats 
van Verschueren, en straks wordt alles 
weer opgebouwd. 

Bij de uitvoering van het werk is een steiger 
nodig om de balkons met orgelpijpen vóór 
het oksaal (zie foto) veilig te bereiken. Dit 
beslaat enige ruimte in de kerk. Het “slo-
pen” neemt zo’n twee weken in beslag. 
Om kosten te besparen gaat een 10-tal pa-
rochianen de helpende hand bieden, onder
wie enkele vakmensen (timmerlui), telkens 
met twee personen. Vooral het reigen van 
onderdelen en –deeltjes zal tijd vergen. 

Onder de bezielende leiding van Lei Jansen 
en Har Stals werd eenieder wegwijs gemaakt 
in het spelletje. In het dachten velen dat ze 
hetzelfde moesten gooien als met kegelen en 
hierdoor vlogen de ballen over de mat heen. 
Gaandeweg kreeg men het meer onder de 
knie en bleven de meeste ballen op de mat en 
soms zelfs in de buurt of tegen de “jack” aan. 
We kunnen spreken van een geslaagde mid-
dag die over twee weken een vervolg krijgt.

De restauratie kost in totaal € 35.000,-, 
waarvoor het kerkbestuur zelf € 15.000,- 
uit de post onderhoud parochiekerk be-
schikbaar kan stellen. Verder probeert het 
kerkbestuur subsidies te verwerven. En het 
nodigt (oud) parochianen en sympathisan-
ten uit om bij te dragen aan de restauratie. 
Inmiddels zijn € 3.313,- + € 50,- + € 20,- = €
3.383,- ontvangen. U kunt een gift overma-
ken op het algemeen rekeningnummer van 
de parochie  NL73 RABO 0140 3005 11 o.v.v. 
“restauratie orgel” of op de pastorie afge-
ven, waarvoor bij voorbaat vriendelijk dank.
De Vereniging Vrienden van de Parochie on-
dersteunt het fonds. Zo worden o.a. de bij-
dragen via de flessenautomaat bij de Coöp 
Phicoop voor de orgelrestauratie bestemd, 
een eenvoudige manier om een kleine bij-
drage te leveren. 
Het streven is om de restauratie vóór de vie-
ring van 150 jaar parochie in mei a.s. af te 
ronden. Tijdens de restauratie kan het oksaal 
niet worden gebruikt. Koren zullen op het 
priesterkoor zingen en het van de hulpkerk 
te Ospeldijk overgenomen orgel gebruiken.

Het is een grootse operatie, waarvoor paro-
chianen wellicht interesse hebben. Voor echt 
belangstellenden is op de komende donder-
dagen om 15.30 uur gelegenheid om een kijk-
je te nemen op het oksaal. U moet dan niet 
opzien tegen de wenteltrap met 33 treden! 

jg.  

Zonnebloem afdeling Leveroy

Restauratie Ospels kerkorgel

Vluchtelingenwerk 
kerstactiviteit

Zaterdag 14 december jl. was het zo-
ver. De Kerstman kwam een verras-
send bezoekje brengen aan de kinde-
ren van vluchtelingenwerk.

Bij gemeenschapshuis ‘De Pinnenhof’ in 
Nederweert zaten de kinderen vol span-
ning te wachten op de komst van de Kerst-
man. Door een groot gezelschap werd hij 
vol vreugde ontvangen. Natuurlijk kwam 
de Kerstman niet met lege handen en had 
hij voor ieder kind een cadeau meege-
bracht.

Alle kinderen namen hun cadeau in ont-
vangst en toen ieder kind iets had gekre-
gen mochten ze eindelijk hun eigen ca-
deau uitpakken. Scheurend cadeaupapier
volgde met veel blijde glimlachjes van de 
kinderen. De Kerstman was verheugd om
de kinderen te mogen verblijden. 

Voorafgaand aan het spectaculaire bezoek 
van de Kerstman kregen de 11 gezinnen, 
wonend in Nederweert, ieder een kerst-
boom die ze zelf mochten versieren. De 
kinderen en hun ouders gingen aan de slag 
om een prachtig resultaat te klaren. Na af-
loop mochten de gezinnen hun versierde 
kerstboom mee naar huis nemen om thuis 
ook het kerstgevoel te kunnen creëren. 

Deze kerstactiviteit heeft vluchtelingen-
werk Leudal/Maasgouw/Nederweert 
kunnen realiseren door een gift van de 
Rotary Weert, met als doel activiteiten 
te organiseren speciaal voor kinderen. 
Vluchtelingenwerk wil gemeenschapshuis 
‘De Pinnenhof’ in Nederweert bedanken 
voor de beschikbaarheid van de ruimte, 
en natuurlijk de Rotary Weert voor de gift, 
waardoor er mooie activiteiten gereali-
seerd kunnen worden. 

Verzeker uw huisdier, het kan u euro’s schelen!

De gezondheid van uw huisdier is voor u na-
tuurlijk heel belangrijk. Maar de medische 
kosten kunnen soms behoorlijk oplopen. Om 
voor uw huisdier een goede behandeling te 
kunnen bekostigen kunt u overwegen om 
een ziektekostenverzekering af te sluiten. 
Indien u zo’n verzekering heeft, hoeft u zich 
niet ongerust te maken over de kosten die 
sommige medische problemen van uw huis-
dier met zich meebrengen. 

Een huisdierverzekering is vergelijkbaar met 
een humane ziektekostenverzekering. U kiest 
de passende dekking en heeft daarbij de mo-
gelijkheid om ook aanvullende verzekeringen 
af te sluiten voor nog meer zekerheid.

Er zijn meerdere dierzorgverzekeraars, de 
meest bekende zijn : Proteq, Pet-plan, Ohra, 
Kruidvat, Hema, Inshared  etc.

Iedere verzekering heeft zijn eigen voor-
waarden die flink uiteen kunnen lopen. 
Ook de maximale vergoedingen zijn per 
verzekering verschillend. Wij adviseren u
dan ook om uw eigen onderzoek te doen, 
bijvoorbeeld via internet. U kunt het beste 
de voorwaarden, uitsluitingen en kosten 
vergelijken en dan een overweging maken 
welke verzekering het beste bij u en uw 
huisdier past. Informeer ook eens bij uw ei-
gen verzekeringsmaatschappij.

Met een huisdierverzekering weet u
zeker dat u uw huisdier altijd de juiste 
medische zorg kunt bieden. Het kan u
euro’s schelen!

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om 
ons om meer uitleg te vragen. Tel 0495-461.222 
of infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Team Lintjeshof

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

T. (0495) 63 14 03
F. (0495) 62 68 45

www.carisrth.nl

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

VVan der Asdonkan der Asdonk

H
O

VE
NIERSBEDRIJF

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
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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
52

08
/0

1-
14

‘Sneller internet,
scherper tv-beeld
en tal van extra’s.’

Een Alles-in-1 Pakket is het
meest voordelig, maar ik
was wel wat huiverig voor de
overstap want dan moet alles
wel werken. Daarom koos ik
voor glasvezel van KPN, omdat
zij een uitstekende en snelle
service bieden. Ik heb nu een
internetsnelheid van maar
liefst 100 Mbit/s, zowel voor
downloaden als uploaden. En
die snelheid loopt niet terug
als er veel gebruikers op die lijn
zitten, want bij glasvezel krijg
je je eigen kabel.
Heel handig vind ik Videotheek

Thuis waarmee je voor een paar
euro een film kunt huren. Net
als het feit dat je met de gratis
app Interactieve TV Online ook
op een smartphone, tablet of
laptop tv kunt kijken. Ik kan daar
zelfs opnamen mee inplannen.
Ook de muziekdienst Spotify
krijg je gratis bij Alles-in-1
Standaard van KPN. Daarmee
heb je alle muziek beschikbaar
op je smartphone, tablet en
laptop. Kortom, voor iets meer
geld, kan ik nu heel veel meer!’

Paul van der Meer

‘Ik vroeg al om glasvezel, ruim voor het beschikbaar 

was. Want het is sneller, stabieler en klaar voor de 

ontwikkelingen die de toekomst zal bieden. Maar ook 

nu al, zijn de voordelen talloos.

Advertorial

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

RKSVO Nieuws

Zaterdag 25 januari:
Brevendia A1 - RKSVO A1 15.00
DWC D2 - RKSVO D1 11.30

Zondag 26 januari
RKSVO 1 - RKVB 1 11.00
RKSVO 2 - RKVB 2 11.00
RKSVO da.2 - Roggel da.2 11.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Uitslagen  Libre
De Tram 1 – Vlegelke 1   4 – 2.
Vlegelke 2 – Montfort 3  2 – 4.
Biermanshuis 3 – Vlegelke 3   2 – 6.

In het tweede speelde Dick den Heijer prima
met 8.33 gem.
In het derde speelde Peter Poell prima met
2.27 gem.

Programma Libre
Maandag 27 – 1
Vlegelke 2 – Roermond 3.
De Siem 4 – Vlegelke 3.
Dinsdag 28 – 1
Vlegelke 1 – Swalmen 1.

Uitslagen Golf
BVE 1 – Vlegelke 1   5 – 7.
Vlegelke 2 – Boszicht 1   8 – 4.
Vlegelke 3  - Heitse 1     9 – 3.
Laar 1 – Vlegelke 4   4 – 8.

Uitslagen Nationale Bekerwedstrijden
Vlegelke 1 – Stamgasten 1  9 – 3.
BCW 1 – Vlegelke 2 1 – 11.

Programma Golf
Vrijdag 24 -1.  Vlegelke 1 – Rooij  2.
Rooij 1 – Vlegelke 2.
BCW 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – V Loon 1.

Op zaterdag 8 en zondag 9 februari  is weer
het Vlegelke Golfbiljart Toernooi inschrij-
ven is mogelijk via Cafe ‘t Vlegelke en Hans
Reijnders.
Veel Succes LB

Programma SV Leveroy

Zondag 26 januari
Leveroy 1 - Helenaveen 1 (oefenwedstrijd)

aanvang 12.00 uur
RFC Roermond 2 - Leveroy 2 (oefenwedstrijd) 
aanvang 12.00 uur
Leveroy Vr - Brevendia Vr (beker)

aanvang 10.00 uur.

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
5e Bondswedstrijd bij Willem Tell Nederweert

1e zestal
Rick de Wit 235
Ronnie Gielen 231
Ruud Westerveen 228
Jac Meevis 222
Riny Vaes 218
Johan van Lierop 217
 1351
2e zestal
Luc van de Loo 217
Martijn Geuns 216
Frans van Nieuwenhoven 214
Nathalie de Wit 211
Harrie de Wit(Le) 208
Mart van Thuijl 204
 1270
3e zestal
Bér de Wit 204
Chantal Hekers 201
Harrie Hermans 199
Jo de Wit 197
Fried op’t Root 195
Martien van Cranenbroek 194
 1190
4e zestal
Henk de Wit 185
Harrie de Wit(Lo) 183
Marlies Hekers 180
Cor Bakker 176
Elfrie van Lierop 173
Vilja van Lierop 144
 1041

Piet van Hoeij 141

Aspiranten
Sven de Wit 145
Nordin Donkers 135
Noah Minten 124

Short Metric te Middelbeers op 12 januari
2 x 36 pijlen op 50 en 30 meter.

50 m 30 m Totaal
Tim Vaes compound 319 343 662
Anke Vaes recurve 283 337 620
Hans van Bussel recurve 190 279 469

Programma
21-23-24-25-26 januari – 6e Bondswedstrijd
bij St. Hubertus Stramproy
7 februari – Vriendschappelijke wedstrijd
met “De Zonnebloem” Heel
20-21-22-23 februari – 7e Bondswedstrijd bij
Vriendschap en Strijd te Hunsel

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

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 25 januari
Tegelen, Gulick
GD1 Eksplosion ‘71 D2 - Merefeldia D1 10.50u

Nederweert, de Bengele
DB1 Ospel/Merefeldia DB1 - Eurotech/Bevo HC DB3
 11.30u
GF1 Merefeldia F1 - Hercules’81 F2 12.30u
DS1 Ospel/Merefeldia DS1 - Maasgouw DS1 19.00u
DS2 Ospel/Merefeldia DS2 - Wijnandia DS1 20.15u

Blerick, Egerbos
DC1 Blerick DC1 - Merefeldia DC1 12.00u

Zondag 26 januari
Weert, Aan de Bron
DA1 Rapiditas DA1 - Ospel/Merefeldia DA1 12.00u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken door:
Peter Pellemans Bouwservice

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

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

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

Programm Za. 25 jan. Roerparel St. Odi-
lienberg
EVV E1 - Eindse Boys E1 13.20 uur
PSV’35 E1 - Eindse Boys E1 14.40 uur
Eindse Boys E1 - Horn E1 15.40 uur
Programma  za. 25 jan Roerhal Vlodrop
Eindse Boys E2 - PSV’35 E2 13.30 uur
RKAVC E1 - Eindse Boys E2 14.30 uur
SVH’39 E2 - Eindse Boys E2 15.10 uur

Programma Za. 25 jan. Junioren vriend-
schappelijk
SVSH A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur

Programma Za. 25 jan Zaterdag Veteranen
Indoor soccer Nederweert 17.00  - 18.00 uur
Programma Do. 23 jan. Senioren Vriend-
schappelijk
Lierop 1 - Eindse Boys 1 20.00 uur

Programma  Zo. 26 jan. Senioren Vriend-
schappelijk
Eindse Boys 2 - Eindse Boys 3 11.00 uur

Mededelingen
Dinsdag en Donderdag trainen selektie
Donderdag 23 jan. kaarten aanvang 20.00 uur
Voor inlassen of wijzigingen zie
www.eindseboys.nl

Op zaterdag 11 en zondag 12 januari jl zijn we
met een geselecteerde groep zwemmers naar
Maastricht gegaan om daar deel te nemen
aan de Limburgse Winter Kampioenschappen.
We werden welkom geheten in het mooie
nieuwe zwembad de Geusselt. Voor sommige
zwemmers was het de 1e keer dat ze aan zo’n
evenement deelnamen. De spanning was van
hun gezichten af te lezen: “Wow wat zijn hier
veel zwemmers”. En ook de elektronische tijd-
waarneming maakte veel indruk. Wie wil er
nou niet zo groots aangekondigd worden. De
zwemmers waren erg enthousiast en wisten,
ondanks de zenuwen, bijna allemaal hun tij-
den te verbeteren. Er werd zelfs een bronzen
medaille gewonnen door Femke de Wit.
Uitslag:
Bart de Wit:
100 meter vrije slag 10e plaats
100 meter schoolslag   7e plaats
 50 meter vlinderslag   9e plaats
Koen van der Wallen:
100 meter vrije slag   8e plaats
100 meter rugslag 11e plaats
100 meter vlinderslag   8e plaats
Wouter Kamperman:
100 meter vrije slag   7e plaats
100 meter rugslag 6e plaats

Ayla Thiessen:
100 meter vlinderslag 13e plaats
Danique Klomp:
100 meter vrije slag   5e plaats
100 meter rugslag   8e plaats
100 meter schoolslag   9e plaats
Esmee Venner:
100 meter vrije slag   4e plaats
100 meter rugslag   5e plaats
100 meter schoolslag   5e plaats
100 meter vlinderslag   7e plaats
Femke de Wit:
100 meter vrije slag 11e plaats
100 meter rugslag   3e plaats
100 meter schoolslag   6e plaats
Maike Flinsenberg:
100 meter rugslag 12e plaats
100 meter schoolslag 11e plaats
Tamara Bloemers:
100 meter vrije slag 12e plaats
100 meter rugslag 14e plaats
Estafetteteam:
Stefan Princen, Wouter Kamperman, Stefan
de Leeuw en Koen v/d Wallen 
4x 100 meter vrije slag 7e plaats

Van harte gefeliciteerd met de behaalde re-
sultaten.

Speciaal woordje voor Dyonne Klomp. Als
2e reserve was ze verplicht aanwezig te
zijn. Helaas hoefde ze niet in actie te komen
maar als enthousiaste supporter is ze de
hele dag aanwezig geweest. Super!

Oefenrprogramma Jeugd
Zaterdag 25 januari
Merefeldia A1 – DESM A1  14:30

Oefenprogramma Senioren
Dinsdag 21 januari
Merefeldia 1 – RKVB 1 20:00
Zondag 26 januari
Merefeldia 1 – Linne/Walburgia 1  09:30/11:00*
Merefeldia 2 – Helden 2  12:00
Merefeldia VR1 – Stevensweert VR1  10:30
*wintertoernooi te Linne
Zondag 2 februari
Merefeldia 1 – Neerkandia 1  13:00
Merefeldia 2 – DVO 3  11:00
Merefeldia 3 – n.n.b.  11:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 2 februari
RKMSV 3 – Merefeldia 5 10:45/12:00
SV Budel 8 – Merefeldia 6  08:45/10:00
Merefeldia 7 – FC Oda 5 10:00
ZSV VR1 – Merefeldia VR1  08:30/10:00

Agenda
Donderdag 23 januari
Kruisjasavond (volgende datum 30 jan.)
Aanvang 20:30 uur
Vrijdag 14 februari
Rabbuizersbal
Aanvang 20:00 uur

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

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 4 25 en 26 januari 2014.

Zaterdag 25 januari.
Uitwedstrijden.
Aeternita – HS-2 17.45 uur.
Bleack Eagles – U20 18.30 uur.

Geen thuiswedstrijden.

Zondag 26 januari.
Uitwedstrijden.
Springfield – U14-1 10.15 uur.
Kimbria – U12-2 13.30 uur.
Maastricht Knights – DS 13.30 uur.
Heeze – HS-1 15.00 uur.
BSW – U14-2 16.00 uur.
BSW – U18-2 16.00 uur.
Rush – MU18 17.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.
Jumping Giants, let’s go.

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38

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

Tel. 06-22842951



NIEUW!!!!! 
Maak een afspraak bij 

Will’s Hairstyling 
via internet

Met het online afsprakenboek kunt u voortaan 24 uur per dag, 7 dagen per 
week via internet een afspraak met ons maken.

Op onze website meldt u zich eenmaal als klant aan en daarna kunt u voortaan 
op een eenvoudige wijze zelf een afspraak plannen. Eenmaal aangemeld ziet u,
welke tijden vrij en bezet zijn in onze salon. Op kwart voor het hele uur kunt u 
niet afspreken, dit is een buffer. Door op een vrij tijdstip te klikken, kunt u het 
vrije tijdstip reserveren en aangeven welke behandeling gewenst is. Ook kunt u 
nog eventuele opmerkingen toevoegen. Ten slotte wordt de afspraak bevestigd 
en zult u hiervan op de hoogte worden gesteld door een automatische email.

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

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

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

aandacht voor u tijdens uw bezoek aan onze zaak.

Probeer het eens uit! Ga naar  www.willshairstyling.nl en 
klik op: “Online reserveren”. Of scan deze QR-code en ga 
direct naar de agenda… 
Of download de app via Play Store of onze website.

Team Will’s Hairstyling

Entrée Vröllie: 9 euro / Hieëre mooge gratis binne!
Veurverkaup: Ditjes en Datjes, Kerkstraot 49, Ni-jwieërt en Café-zaal Bi-j Le-nie

Start prStart progrogramma:amma: 20.00 oor 20.00 oor

Lokasie:Lokasie: Café-Zaal Bi-j Le-nieCafé-Zaal Bi-j Le-nie
Kruusstraot 53 Ni-jwieërt-IndjKruusstraot 53 Ni-jwieërt-Indj
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FIEËST-DJ HAROLDenHieërebingo met 
sjieke prieëze!

BLAOSKRACHT 11

en

LOKALE ARTIESTEN:

Dao Geuns | Niels Timmermans 

Maikel en Daphne  

Vera en Jeroen | Rudi Veltrop
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Carnavalswinkel Ni-jwieërt
St. Rochusstraot aan de vieëfsprong • Tel. 06-53950171

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

WEEK
4

20 t/m 25

januari
Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20

Spelt eierkoeken, per pak: € 1,95

Abrikozenvlaai met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35

Oerspelt brood: € 2,75

Vrijdag 24 jan en zaterdag 25 jan.: Bouletbrood: € 1,95

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn aangesloten.

Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom deze patiënt-categorieën
te optimaliseren door intensiever samen te werken en kennis en kunde beter

op elkaar af te stemmen. Allereerst Claudicationet, waarbij cliënten met
vernauwingen in de slagaders van de benen looptraining onder begeleiding

van een gespecialiseerde therapeut uitvoeren.
Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg.
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog,

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom deze cliënten verbeteren.
Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

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

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Inwoners tevreden over
aanleg glasvezelnetwerk

De aanleg van glasvezel in Neder-
weert is afgerond. Alle huishou-
dens binnen het aansluitgebied
van Nederweert hebben nu een
eigen glasvezelaansluiting. Inwo-
ners van Nederweert geven aan
tevreden te zijn over de aanleg-
werkzaamheden van het glasve-
zelnetwerk.

Reggefiber bedankt inwoners 
voor medewerking.
De aanleg van het glasvezelnetwerk 
in Nederweert is afgerond. Het hele 
project heeft zo’n 12 maanden in be-
slag genomen. De start vond plaats 
in kern Nederweert en daarna is 
het glasvezelnetwerk aangelegd in 
Nederweert-Eind en Ospel. Wilco 
Broeks, projectmanager bij Reg-
gefiber: ‘Graag wil ik de inwoners 
van Nederweert feliciteren met het 
glasvezelnetwerk. Daarnaast wil ik 
iedereen bedanken voor alle mede-
werking, begrip en geduld tijdens de 
aanlegwerkzaamheden. Als er nog 
vragen of onopgeloste zaken zijn dan 
kunnen inwoners uiteraard nog bij 
ons terecht.’

Inwoners tevreden over aanleg-
werkzaamheden.
Uit een onderzoek dat recentelijk is 
afgenomen onder een groep inwo-
ners van Nederweert blijkt dat zij te-
vreden zijn over de aanlegwerkzaam-
heden. Een inwoonster vertelt: ‘Ik heb 
er nauwelijks iets van gemerkt. Toen 
ik ’s ochtends wegging waren ze net 
bezig in de straat en toen ik ’s avonds 
thuiskwam was de stoep al weer keu-
rig dicht en lag er enkel wat zand. Ook 
de monteur die het glasvezelmodem 
kwam plaatsen was erg vriendelijk en 
heeft alles netjes achtergelaten’.

Meer informatie.
Voor vragen of eventuele onopge-
loste zaken kunnen inwoners contact 
opnemen met Reggefiber via www.
eindelijkglasvezel.nl/nederweert of
door te bellen naar 088-0063710.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

www.dansschoolhellendoorn.nl

Boerenkamplaan 43 Someren-Eind

Lessen op alle dagen v.d. week in eigen danscentrum!
Someren-Eind, 5 minuten van Nederweert

Stijldansen
Salsa

Rock ‘n Roll
Streetdance

Bel nu:
06-55140501

Donderdag 30 januari  
Zaal Centraal te Nederweert

18.00 u. Proefles Streetdance / Hip Hop 20.00 u. Paren beginners

19.00 u. Swing, rock and roll beginners 21.00 u. Salsa beginners

DDAANNSSLLEESS

Elke zaterdag dansavond, 
20.30 uur, ook niet leden.

ZUMBA Nederweert

OPEN DAG
ZONDAG

2 FEBRUARI
V.A. 19.00 U.

Kevin Geurtjens redacteur Nederweert24
Kevin Geurtjens is vanaf 1 januari 
nog meer betrokken bij Neder-
weert24. Hij zal naast zijn werk 
als fotograaf, ons team verster-
ken als redacteur.

Tot 1 januari was Kevin’s grootste 
passie zijn eigen nieuwssite 112ne-
derweert.nl. Na twee jaar heeft hij 
echter besloten zich volledig te rich-
ten op Nederweert24. Vanwege zijn 
opleiding was hij niet altijd meer in 
de gelegenheid om naar incidenten 
of ongevallen te gaan met als gevolg 
dat zijn eigen site niet meer altijd up 
to date is. Om zijn passie en energie 
voor nieuwsvoorziening voor de ge-
meente Nederweert te kunnen be-
houden, gaat hij nu als redacteur én 
fotograaf voor Nederweert24 aan de 
slag. Een nieuwe hobby, zoals hij het 
zelf zegt, en met 200% inzet.

Kevin is al jaren actief als fotograaf 
van 112 nieuws. Op de fiets rijdt hij 
door weer en wind om zoveel moge-
lijk incidenten of ongevallen op de ge-
voelige plaat vast te leggen, het liefst 
van brandweerinzetten. Ook voor de 
Brandweer Nederweert maakt hij bijna 
wekelijks foto’s wanneer deze aan het 
oefenen is. Zijn doorzettingsvermogen
en ongekende drive om niets te missen, 
is van ongekende waarde voor ons als 
nieuwssite. Niet alleen als hobby foto-
graaf maar zeker ook voor het maken 
van mooie fotoreportages van festivi-
teiten en activiteiten in de gemeente.

Kevin, Welcome to the team!!

Kijk op www.nederweert24.nl en 
volg ons op Facebook en Twitter dan 
blijf op de hoogte van al het nieuws 
uit Nederweert en omgeving.

Kerkstraat 71
6031 CG Nederweert

Telefoon 0495-625785
nederweert@eyecentre.nl

www.eyecentre.nl



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- & heren-
schoenen van
de opruiming € 5,-*

De top 4 van de VVD
Gemeenteraadsverkiezingen 2014
Op 19 maart 2014 vinden in Neder-
weert weer de verkiezingen voor de 
gemeenteraad plaats. Voor de achtste 
maal neemt de VVD daaraan deel. In de 
afgelopen raadsperiode heeft de VVD 
deelgenomen aan de coalitie. Ondanks 
de economische crisis hebben we veel 
kunnen realiseren in Nederweert en 
staat de gemeente er bovendien finan-
cieel heel gunstig voor. Dat is nodig, 
want de komende vier jaar wachten er 
weer vele nieuwe uitdagingen. De VVD 
gaat graag die uitdagingen aan, gedre-
ven door onze enthousiaste kandidaat 
raadsleden en altijd in dialoog met de 
inwoners van onze gemeente.

Graag stellen we vandaag de top 4 
kandidaten van de VVD Nederweert 
aan U voor.

Elly Scheepers-
Dings
(Nederweert-
Schoor)
Lijst 4 no. 1
Elly is een gebo-
ren en getogen 
Nederweertse. Ze 
woont al bijna 40 
jaar op de Kraan 

in het mooi buurtschap Schoor, samen 
met haar man Frenk. Elly is moeder van 
2 volwassen kinderen en is inmiddels 
oma. In het dagelijks leven is ze werk-
zaam in haar eigen praktijk als logope-
dist en dyslexiespecialist. Deze specia-
listische vakgebieden zijn voortdurend 
in ontwikkeling en vragen veel bij- en 
nascholing. 
Elly is in het verleden 14 jaar voorzit-
ter geweest van Peuterspeelzaal  Klein 
Duimpje in Nederweert-Eind, meer 
dan 15 jaar collectrice voor Jantje Be-
ton  en jaren vrijwilliger bij het gehan-
dicapten zwemmen in zwembad Me-
renveld. Ze is lid van logopediekring 
”Van Horneland” en nog redactielid 
van het Buurtblaedje van Schoor, Roe-
ven en Kraan. Naast haar drukke baan, 
haar werk als raadslid en fractievoor-
zitter, leest Elly natuurlijk veel vaklite-
ratuur, maar heeft ze ook nog tijd om 
te lezen, tuinieren en te sporten. 
Vanaf 1994 zit Elly voor de VVD in 
de gemeenteraad, waarvan alweer 
ruim 10 jaar als fractievoorzitter. Haar 
specialiteiten zijn daardoor allround 
geworden, maar haar politieke hart 
ligt vooral bij zaken, die dicht bij de 
burger liggen. Met name alles wat 
met jeugd, ouderen, zorgbehoeven-
den en gehandicaptenzorg, alsmede 
onderwijs te maken heeft. Verder 
vindt zij het heel belangrijk, dat ook 
het buitengebied voorzien wordt van 
glasvezel. Daar zet zij zich dan ook 
voor 100% voor in. Het initiatief en 
de mening van de burger staan bij 
haar hoog in het vaandel. Een echte 
volksvertegenwoordigster dus.
Ze houdt van een open en eerlijke 
discussie op een voor iedereen duide-
lijke en begrijpelijke manier.

Martin Stroomer
(Nederweert)
Lijst 4 no. 2
Martin woont 
sinds 2007 in Ne-
derweert met 
inmiddels zijn 
vrouw en 2 kin-
deren. Hij is af-
gestudeerd aan 

de HTS Autotechniek en werkt ook in 
de automobielindustrie. “Ik ben lid ge-
worden van de VVD omdat ik vind dat 
het belangrijk is om niet alleen te roe-
pen langs de zijlijn dat alles maar beter 
moet, maar ik wil daar graag zelf ook 
een steentje aan bijdragen.” 
De afgelopen jaren heeft Martin zich 
actief ingezet in het VVD bestuur en 
als ondersteuner van de fractie. Met 
name infrastructuur is een thema 
wat zijn speciale interesse heeft. De 
komende raadsperiode worden be-
langrijke besluiten genomen door de 
gemeente ten aanzien van het tracé 
van de randweg.
Samen met de VVD fractie vindt Martin 
het belangrijk dat alle opties goed on-
derzocht en onderbouwd moeten wor-
den, rekening houdend met de nood-
zaak van de randweg voor aansluiting 
bij de belangrijke regio’s die ons om-
ringen, maar zeker zo belangrijk, re-

kening houdend met lokale belangen 
van bewoners en ondernemers. 
Onder infrastructurele verbetering 
valt volgens Martin ook de verhoging 
van de verkeersveiligheid. “Hoewel 
er weinig sprake is van onveilige ver-
keerssituaties in onze gemeente, wor-
den er nog regelmatig knelpunten 
gemeld. Die moeten wat mij betreft 
de aandacht krijgen die ze verdienen 
en verbeterd worden waar nodig. Dit 
geldt natuurlijk voor de huidige situ-
atie, maar ook voor toekomstige aan-
passingen in het verkeersnet”.

Hans Houtman
(Budschop)
Lijst 4 no. 3
Hans is nu woon-
achtig in Bud-
schop, maar 
woont al 28 jaar 
in de regio. Hij is 
12,5 jaar rayondi-
recteur geweest 

bij de ING Bank. Hans heeft daarnaast 
ook zitting gehad in veel besturen van 
aan het MKB gelieerde organisaties, 
iets wat hij ook na zijn pensionering 
heeft voortgezet. Hij was geruime tijd 
lid van de Raad van Toezicht van Ge-
handicaptenzorg Limburg en momen-
teel nog van het Rick. Hans houdt van 
cultuur en historie. Hij is onder meer 
‘Vriend van Eijnderhoof’ en voorzitter 
van de Stichting tot Behoud van de Pa-
terskerk te Weert. Daarnaast gaat hij 
graag golfen. 
Sinds 8 oktober 2013 is Hans onze 
wethouder. Als wethouder is hij 
verantwoordelijk voor: milieu, plat-
telandsontwikkeling, economische 
zaken en financiën. Hans hecht veel 
waarde aan een solide financieel be-
leid met een heldere begroting en 
voldoende reserves.

Eveline Korsten
(Nederweert-
Eind)
Lijst 4 no. 4
Eveline is geboren 
en opgegroeid 
in het centrum 
van Nederweert. 
Tegenwoordig 
woont zij met 

haar man en hun twee kinderen in 
Nederweert-Eind. Na meer dan tien 
jaar in het onderwijs werkzaam te 
zijn geweest, heeft ze de overstap 
naar de zorg gemaakt. In 2007 is 
Eveline afgestudeerd als psycholoog, 
waarbij ze onder andere onderzoek 
heeft gedaan naar reorganisaties in 
bedrijven en het welzijn van men-
sen met een chronische ziekte. Van-
uit deze achtergrond heeft zij zich in 
2013 als fractieondersteuner bij de 
VVD Nederweert aangesloten.
De komende raadsperiode en daar-
na, valt er op het beleidsniveau van 
jeugd, zorg en welzijn genoeg te 
doen. Op gemeentelijk niveau is er 
vanaf 2015 minder te besteden en 
meer te regelen. Daarom vindt Eve-
line het zaak om zich nu al vanuit de 
politiek te concentreren op solide 
en kwalitatief goede beleidsniveaus 
voor de toekomst. Zodat het huidige 
peil blijft gehandhaafd en waar no-
dig, verbeterd. 
Vanuit de VVD-fractie gaat Eveline 
voor een betere en meer gerichte sa-
menwerking tussen de verschillende 
partijen zorgaanbieders. Ook wil ze 
al die mensen die nu al - vaak belan-
geloos - meehelpen aan een leefbare 
samenleving, op de juiste waarde 
schatten. Zij stelt: ‘Alle partijen moe-
ten herkend en erkend worden. Een 
productieve samenwerking tussen 
alle belanghebbenden, betekent de 
juiste ondersteuning op maat voor 
diegenen die het nodig hebben.’ 
Eveline ziet het als een belangrijke 
taak van de gemeente om een her-
kenbaar en toegankelijk aanspreek-
punt te creëren waar alle betrokke-
nen elkaar kunnen vinden en waar 
toe wordt gezien op een goede nale-
ving van genomen beslissingen. Zorg 
voor elkaar is nooit af.

Stem op 19 maart op de VVD Lijst 4
Website: www.vvd-nederweert.nl
Facebook: www.facebook.com/vvd-
nederweert
Twitter: @vvdnederweert

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

1e plaats voor turnster Irene Mansvelt

Afgelopen weekend werden de plaatsings-
wedstrijden in Brunssum gehouden.
Van onze vereniging moesten nog 9 turn-
sters hun 1e wedstrijd van dit seizoen tur-
nen. Zij konden zich plaatsen voor de halve 
finale van het Limburgs Kampioenschap en 
de toestelfinales.
Instap(8-9 jaar): Myron Beijes 35e en Jet-
ske Op den Buijsch 46e, beide door naar de 
halve finale
Pupil 1 D2(9-10 jaar): Bente Peerlings 14e en Eva 
Kluskens 20e, beide door naar de halve finale
Senioren 6e div: Sanne van Roij 10e, Susan 
Janssen 18e, Amy Quaedvlieg 26e, Sanne en 
Susan door naar de halve finale
Senioren 5e div: Irene Mansvelt 1e en Ilona 
Moonen 5e, beide door naar de halve finale 
(zie foto).

Voor de toestelfinales hebben zich geplaatst:
Sanne voor sprong, brug en vloer
Irene voor sprong, brug, balk en vloer
Ilona voor sprong en balk

Duikteam Nederweert krijgt de status 
van PADI Recreational Facility!!

Met trots kunnen wij kenbaar maken dat we 
vanaf begin januari een officieel PADI Re-
creational Facility zijn geworden onder de 
naam `DUIKTEAM NEDERWEERT .̀
Eind vorig jaar hebben een aantal be-
stuursleden en instructeurs overleg gehad 
met René Bos van PADI Nederland. Na het 
beoordelen van onze werkzaamheden en 
de zwem- en theorielocatie, is besloten bij 
PADI een verzoek in te dienen om Duikteam 
Nederweert de status van PADI Recreational 
Facility te geven.
Dit heeft erin geresulteerd dat wij als Duik-
team Nederweert vanaf nu zelfstandig zijn 
en niet meer afhankelijk zijn van een andere 
duikschool  betreft de inkoop van studie-
materialen. Dat wil dus ook zeggen dat er 
o.a. op alle nieuwe duikpasjes, die worden 
uitgeschreven door onze instructeurs, de 
naam van onze vereniging staat: DUIKTEAM 
NEDERWEERT. Daarnaast staan we natio-
naal en internationaal beter op de kaart en 
worden we meer betrokken bij overleg.
Wil jij ook  lid  zijn van een gezellige ver-
eniging een duikbrevet halen of lid worden 
van onze snorkelgroep ( Skindivers ), meld 
je dan aan via onze website www.duikteam-
nederweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 25 JANUARI
Sporthal De Heuf Panningen
E. Eurotech/Bevo E3 - Ospel E1   12.00u.
D. Eurotech/Bevo D4 - Ospel D1 13.35u.
Sporthal De Bengele Nederweert
B. Ospel/Merefeldia B1 - Eurotech/Bevo B3 11.30u
DS1. Ospel/Merefeldia 1 - Maasgouw 1 19.00u.
DS2. Ospel/Merefeldia 2 - Wijnandia 1 20.15u.
 
ZONDAG 26 JANUARI
Sporthal De Weert, Venray
C. Manuel C1 - Ospel C1  10.45u.
Sporthal Aan de Bron, Weert
A. Rapiditas A1 - Ospel/Merefeldia A1 12.00u.
 
 

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
10 & 11 & 12  januari is er de 5e bondwed-
strijd  verschoten. Dit werd georganiseerd 
door Willem Tell in Nederweert. Van Willem 
Tell schoten hier 9 schutters aan mee. De ge-
schoten punten waren als volgt :

Compound : Johan Vaes  235

Heren Recurve : Bas Akkerman 222 ,  Hennie 
van den Einden 221 ,  Paul Hermans  221 , 
Harry Geenen 174

Dames Recurve: Josefien Kessels 208 ,   José 
Hermans 194 ,  Monika Trzeciak  189 ,  Irma 
van Doren  123

Agenda: 
6e Bondwedstrijd 23 24 25 26 januari  bij Sint 
Hubertus in Stramproy
7e Bondwedstrijd 20 21 22 23 februari bij 
Vriendschap en Strijd in Hunsel

Wij van Handboogvereniging Willem Tell zijn 
steeds op zoek naar mensen die interesse 
hebben in handboogsport schroom niet om 
eens binnen te lopen. Iedereen is van harte 
welkom vanaf  10 jaar tot … jaar. Handboog-
sport is een sport voor jong en oud.
Wij hebben bogen waarmee we u kunnen 
leren schieten. Het is geen gevaarlijke sport 
zoals ook nog wel eens mensen denken. 
Voor de kleinste hebben we apparte  trai-
nings tijden zodat we aan iedereen aan-
dacht kunnen geven.

Wilt u eens kennis maken met de handboog-
sport of wilt u eens als familie vriendengroe-
pen of bedrijven eens een gezellige schiet-
avond met verschillende spellen, neem dan 
eens contact op met Eric of Edith Janssen

Dus iedereen die interesse heeft is welkom
Kijk op onze website voor de foto’s en ope-
ningstijden.
Tot ziens in onze accommodatie aan de 
Beatrixstraat 47a Nederweert-Budschop en 
laat eens weten wat u er van vind door een 
berichtje in ons gastenboek achter te laten

Kennis maken met de handboogsport op ….
Maandag en Woensdag avond
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
Internet:
www.willemtellnederweert.nl
info@willemtellnederweert.nl 

Groep 4 en 5, toernooi op vrijdag 21 maart 
van 16.00 tot 19.00 uur. In sporthal “De Ben-
gele” in Nederweert. 
Wil je samen met je vriendjes of vriendinne-
tjes volleyballen? Vorm dan  een team van 4 
of 5 personen en mail dit zo snel mogelijk 
door aan onderstaand mailadres. Let op: dit 
toernooi wordt gespeeld volgens de regels 
van het Cool Moves Volley (CMV) niveau 2. 
Vraag aan je leraar hoe dit gaat of zoek het 
samen op via internet. Een ding beloven we 
je, je vindt het zeker leuk. Inschrijven voor 
het toernooi kan t/m 10 maart 2014.

Leuke prijs winnen?
De teams die het hoogst eindigen ontvan-
gen een beker en een leuke extra prijs. De 
teams die op de plaatsen 1, 2 en 3 eindigen 
mogen (dus niet moeten) meedoen met de 
eindronde basisscholenvolleybaltoernooi 
in april 2014. Hier kun je dan de eer van je 
school verdedigen tegen alle andere scholen 
van Limburg. Verder wint het team dat zich 
inschrijft met de origineelste naam nog een 
leuke prijs.
Daarnaast ontvangt elke deelnemer na af-
loop een uitnodiging voor vier gratis ken-
nismakingstrainingen.

Je mag dan aan de trainingen en activiteiten 
van de club mee doen gedurende een aantal 
weken.
Heb je nog vragen of wil je je opgeven voor 
het toernooi? Mail dan alle namen van de 
teamleden, je team-naam en school naar : 
info@fortutas.nl 
Meer informatie over het toernooi vind je 
op onze site: www.fotutas.nl 

Groep 2 en 3, CMV-training op vrijdag 21 
maart van 16.00 tot 17.45 in Sporthal “De 
Bengele” in Nederweert. 
Voor de kinderen van de groepen 2 en 3 
wordt er een introductietraining gegeven 
waarin de basisbeginselen van het Cool 
Moves Volley behandeld worden. Aan het 
eind van deze training kan iedereen het 
geleerde direct in de praktijk brengen want 
dan worden er al een paar wedstrijdjes ge-
speeld.
Inschrijven kan t/m 14 maart 2014. Meld 
je aan via info@fortutas.nl en vermeld je 
naam, leeftijd en school. 

Fortutas hoopt jullie allemaal te zien op 21 
Maart. 

Veel volleybalplezier !!!

Jeugd Volleybal Toernooi VC Fortutas

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert


