
Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

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!

Henk Geraats
06-48403035
info@improbo.nl

Advisering, begeleiding en 
ondersteuning voor particulieren 

en zakelijke markt bij o.a. 
planschade, bouwvergunning etc.

Tom Peters uit Thorn:

‘’Al sinds ik jong was kom ik bij 
tandarts Spauwen, omdat hij en zijn 
team nét dat tandje extra bijzetten.’’

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.

Een FAMILIE-
VOORSTELLING

over Slager de 
Gier, zijn hond 

Bullepees, het 
varken Ju�rouw 

Snuitje en diverse 
straatkatten.....

De Krottepo�ers spelen:

......die de ene na de 
andere frats op en 
bij het pleintje in 
het dorp uithalen...

Vrijdag 21 maart, 19.00 uur: gala-première 
(de rode loper ligt dan klaar en jij bent mooi uitgedost, bijv. in gala-kleding)

Zaterdag 22 maart, 15.00 en 19.00 uur 
Zondag 23 maart, 15.00 uur

(lokatie: De Pinnenhof)
Entree: € 5 (voorverkoop: Bruna)

LET OP!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het weekblad van 6 maart
advertenties  en tekstkopij inleveren uiterlijk op 
WOENSDAG 26 FEBRUARI VÓÓR 16.00 UUR.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig en -deensdig zeen vae geslote.
De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl

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

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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 ".

Bevordering leefbaarheid, participa-
tiemaatschappij, ’noaberplicht’, het 
financieel gezond houden van vereni-
gingen,  instandhouding wijk- of  ge-
meenschapshuizen, hoe organiseer je 
dat?  17 Verenigingen/instellingen uit 
Leveroy denken de oplossing te heb-
ben gevonden door samen te gaan 
werken in de Stichting Activiteiten 
Leveroy (SAL).

Tijdens een vergadering van de ge-
meenschapsraad, april 2013, werd 
een oproep gedaan om een advies-
commissie in het leven te roepen 
inzake de instandhouding van ge-
meenschapshuis Pestoeërskoel. Acute
problemen waren daar nog niet maar 
op termijn voorzag met die wel.

Middels een gedegen onderzoek dat 
verder reikte dan de eigen gemeen-
schap gingen een achttal vrijwilligers 
aan de slag om tot de conclusie te 
komen dat het vormen van een sa-
menwerkingsverband tussen vereni-
gingen de meest ideale oplossing zou 
zijn voor meer  hedendaagse proble-
men. Bij een zich steeds meer terug-
trekkende overheid, beperking van 
subsidies aan verenigingen, de voort-
slepende crisis en het vissen door de 
verenigingen in dezelfde kleine Leve-
royse ‘vijver’ deed de initiatiefgroep, 
naar een idee van Remco Kwaspen, 
besluiten om alle verenigingen/in-
stellingen op te roepen zich te ver-
enigen in de ‘Stichting Activiteiten 
Leveroy’ (SAL).

Samenwerkingsproject in Leveroy

De stichting i.o. is van plan zelf evene-
menten op touw te zetten voor diver-
se leeftijdsgroepen zowel op lokaal 
als regionaal niveau. Verenigingen 
leveren naar rato van grootte perso-
neel en de verenigingen die zij verte-
genwoordigen ontvangen daarvoor 
een uurvergoeding. De stichting zal 
een beperkt eigen kapitaal moeten
opbouwen om ook low budget eve-
nementen te kunnen bekostigen of 
zelfs activiteiten te kunnen organise-
ren waarvan men vooraf weet dat ze 
alleen de leefbaarheid bevorderen. 
Alle middelen komen uiteindelijk ten 
goede aan de deelnemende vereni-
gingen.  Het is niet de bedoeling te 
gaan concurreren met de plaatselijke 
horeca maar die bij een aantal evene-
menten te betrekken.

Door samenwerking ontstaat een ge-
weldige achterban, een hele brede 
en stevige schouder waarop geleund 
kan worden, een buffer aan social 
media en honderden ‘verkoopadres-
sen’ bij een te organiseren grootscha-
lig evenement.

Deelnemende verenigingen behou-
den hun eigen evenementen maar 
zijn verzekerd van personele hulp van 
andere verenigingen uit het dorp als 
daar behoefte aan is. Deelnemen aan 
SAL is dus niet vrijblijvend maar be-
vordert wel de leefbaarheid van de 
gemeenschap en vergroot de kans op 
meer financiële armslag voor de ver-
enigingen.

Na een zeer goed bezochte informa-
tieve bijeenkomst op 16 december 
jl. en een schriftelijke vragenronde, 
kwamen vertegenwoordigers van 
verenigingen op 3 februari opnieuw 
bij elkaar en besloten 17 verenigin-
gen/instellingen om dat samenwer-
kingsverband daadwerkelijk aan te 
gaan.

Over enkele weken krijgt de werk-
groep een definitiever karakter als 
ook vertegenwoordigers uit de ver-
enigingen aanschuiven om samen
het voorlopige bestuur van SAL te 
vormen. 

Tijdens die bijeenkomst zullen de eer-
ste ideeën over te organiseren evene-
menten voor 2014 worden besproken 
en zal een aanzet worden gegeven 
voor een reglement voor SAL.

Valpoli voor ouderen in SJG Weert 
Sinds begin februari kunnen pa-
tiënten doorverwezen worden
naar de Valpoli. Ouderen die zijn 
gevallen en bang zijn dat dit op-
nieuw gebeurt, krijgen tijdens 
het spreekuur de volle aandacht. 
Een klinisch geriater, geriatrie 
verpleegkundige en geriatrie fy-
siotherapeut onderzoeken samen
binnen één dag de oorzaak. Als er 
geen aanvullend onderzoek no-
dig is, volgt direct de uitslag. Te-
vens krijgt de patiënt handvatten 
mee, die hem meer vertrouwen
geven om te bewegen en moge-
lijk een valpartij met vervelende 
gevolgen voorkomen.

Blijven bewegen belangrijk voor
ouderen
Bij de nieuwe Valpoli kunnen oude-
ren op verwijzing van de huisarts of 
specialist elke donderdag terecht. 
Een op de drie thuiswonenden oude-
ren en de helft van alle bewoners in 
een verpleeghuis komt minstens een 
keer per jaar ten val. Klinisch geriater 
Marieke Lammers daarover: “De oor-
zaken zijn divers en vaak is het een 
combinatie van factoren. Denk aan 
niet goed zien, slecht schoeisel, ge-

brek aan spierkracht, hartritmestoor-
nissen, geheugenverlies, somberheid 
of het ontbreken van aanpassingen in 
huis. Een aantal van die oorzaken kan 
met een gerichte aanpak of behande-
ling worden opgelost waardoor ou-
deren kunnen blijven bewegen. Im-
mers minder bewegen is slecht voor 
hun gezondheid en maakt de kans op 
vallen alleen maar groter”. 

De komst van de Valpoli maakt 
onderdeel uit van een pakket aan 
maatregelen binnen SJG Weert om 
ouderenzorg verder uit te breiden
en nog meer af te stemmen op de 
behoefte van ouderen. Dat is ook 
nodig omdat in 2025 een kwart van 
de bevolking in deze regio ouder is 
dan 65 jaar.



AUTONIEUWS

Winterbanden 
in andere landen

De verplichting voor het gebruik van winterbanden in de landen om ons 

heen verschillen per land. Sommige landen hebben een vaste periode waar-

in u winterbanden moet voeren, andere kennen een verplichting bij winters 

weer. Gaat u in de wintermaanden naar Scandinavië, Duitsland, Luxemburg, 

Oostenrijk, Zwitserland, de Ardennen of naar Frankrijk, rijd dan op winterban-

den. Gaat u naar de bergen, neem dan ook sneeuwkettingen mee. Buiten het 

winterseizoen moet u, zeker in de bergen, ook bedacht zijn op verrassend 

weer. De remweg tussen zomer- en winterbanden verschilt enorm. Met name 

op gladde wegen en bij sneeuw. De ANWB adviseert dan ook winterbanden 

voor iedereen die rijdt in de winter. In Nederland, en natuurlijk ook voor de 

reis naar de wintersport.

Aansprakelijkheid bij ongevallen
In veel landen bent u (deels) aansprakelijk voor een schade als u bij winters 

weer op zomerbanden rijdt. Er is immers minder grip op de weg. Hierdoor is 

de remweg langer en kan de auto gemakkelijker in een slip raken. Het niet 

gebruiken van winterbanden (of sneeuwkettingen) terwijl dat wel verplicht 

is, heeft niet alleen een boete tot gevolg, maar kan ook gevolgen hebben 

voor de aansprakelijkheid. Raakt u in zo’n geval betrokken bij een ongeval? 

Dan kan dit leiden tot (mede-)aansprakelijkheid voor de schade. Ook wan-

neer u zelf geen schuld hebt aan het ongeval. Dit omdat het ongeval tevens 

een gevolg was van het rijden op ongeschikte banden. Het gevolg is dat uw 

schade niet volledig wordt vergoed en dat uw verzekeraar een deel van de 

schade van de ander moet vergoeden. Dit kan in Duitsland maar ook in an-

dere landen een rol spelen bij het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Meer informatie vindt u op www.anwb.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

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

Deukje?
Welk deukje?

Ongestoord op Wintersport!

VAN NIEUWENHOVEN

     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

Kijk op onze site
voor de voorwaarden.

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions
Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

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

• reparatie personen- & lichte bedrijfswagens • 
• APK Keurstation en roetmeting Diesels • 
• verkoop Ligier auto’s zonder rijbewijs •

AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

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

* 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



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

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

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

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 

WEEK
8

17 t/m 22 

februari
Tompouce: € 1,30 p/st

Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20

Walnoten Bavaroisevlaai : € 12,75 half € 7,35

Poesta brood: € 2,20

Vrijdag en zaterdag, Rozijnenbrood: € 2,20

CDA gaat voor een actieve samenleving

Via de WMO nemen gemeenten de 
opvang en begeleiding van kwetsba-
re groepen over van het Rijk. Het CDA 
Nederweert steunt deze operatie om 
Zorg en Welzijn meer te integreren 
en dichter bij de burger te brengen. 
Gemeenten zijn daartoe bij uitstek 
geschikt: zij staan dichter bij die bur-
ger dan de AWBZ of het Rijk.

CDA Nederweert wil als basisgedach-
te hierbij hanteren: dat wat de sociale 
omgeving van de burger zelf kan re-
gelen, moet niet door bureaucratische 
procedures worden geregeld. Daar 
waar nodig moet de gemeente voor-
zien in de noodzakelijke hulp om zelf-
standig te kunnen blijven wonen. De 
aandacht moet uitgaan naar o.a. de 
verbetering van de sociale samenhang 
in buurt en kerkdorp. CDA Neder-

weert gelooft in de kracht van de sa-
menleving waarin familie, vrienden en 
buurtgenoten essentieel zijn voor het 
welzijn van mensen en het zo lang mo-
gelijk zelfstandig functioneren. Een-
zaamheid kan worden tegengegaan 
doordat familie en sociale omgeving 
samen met gemeentelijk welzijnswerk 
elkaar helpen in het handhaven en 
herstellen van sociale netwerken.

In onze kernen hebben we reeds di-
verse voorbeelden van een actieve 
samenleving. Maar die actieve sa-
menleving krijg je niet vanzelf. Inwo-
ners moeten daarvoor de ruimte krij-
gen. De gemeente Nederweert moet 
kansrijke initiatieven van burgers on-
dersteunen en faciliteren. Daar gaat 
CDA Nederweert voor: niet alleen 
aandacht, ook daadkracht!

Vlaai voor Commissie scholenoptocht 

Op woensdag 12 februari kreeg Com-
missie scholenoptocht Nederweert 
van Ospel/Nederweert-Actueel de 
vlaai van de week.
De dames werden even heerlijk in het 
zonnetje gezet voor hun inzet.
De commissie spant zich ook dit jaar 

in om de optocht weer feilloos te 
laten verlopen. De basisscholen van 
Nederweert, BS Budschop, BS de Bon-
gerd, Bs de Klimop en BS de Kerneel or-
ganiseren gezamenlijk de traditionele 
scholenoptocht op vrijdag 28 februari,
vanaf 11.11 uur.

Frans Horyon

LIJST 2, nummer 6

Frans Horyon woont in Nederweert en 
vindt het van belang dat de inwoners 
het gevoel hebben dat ze een belang-
rijk onderdeel van het geheel zijn.

“Nederweert moet aantrekkelijk 
blijven, voor jong en oud. 

En we moeten doen waar de 
burgers behoefte aan hebben!”

SKO

WEGWIJZER

De zon hoog aan de hemel, een neve-
lige lucht, geen regen, geen wind. In 
de vroege naochtend gaan we op pad. 
Nog even genieten van de geurige 
rozen om het huis. Wegwijzertjes ge-
ven de afstanden aan, roodgeel, geel-
groen, groenoranje. Geelgroen 8 km.

Rust en stilte om ons heen, ik voel me 
nietig in dit groene einde der wereld, 
een open plek, we rusten wat uit, zoe-
kend naar geelgroen. Geelrood, mis-
schien? We wandelen verder achter 
elkaar, de stilte om ons heen werkt nu 
verlammend, we zien geen hond.

Alleen wij, beneden zien we een 
pad langs de rivier, we speuren naar 
voetafdrukken, elk spoor uitgewist, 
een open plek, we rusten wat uit. 
Groenoranje, misschien?  Met een 
steeds stillere tred lopen we naast 
elkaar zwijgend verder, boomtakken 
en distels  belemmeren het uitzicht

totdat,

kijkend in de verte, zien we okeren 
akkers komen weilanden in zicht, en 
aan de horizon over zacht glooiende 
heuvels heen, herkennen we de to-
renspits van ons dorpje, het rood 
gloeiend dak van de boerderij  wordt 
zichtbaar, we laten ons langzaam 
naar beneden glijden.

Een auto stopt “Parlez-vous francais” ?
In de late vooravond zien we een rode 
gloed achter de huizen verdwijnen.

Anja Massee

SJG Weert

Zwanger? 
Bezoek de informatieavond over 

bevallen in het ziekenhuis 

Op dinsdag 11 maart a.s. organi-
seert SJG Weert een informatie-
avond voor zwangere vrouwen 
- en hun partner- over bevallen 
in het ziekenhuis. De informatie-
avond vindt plaats tussen 19:00 en 
21:00 uur in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

De gynaecoloog, verloskundige en 
een verpleegkundige geven informa-
tie over de zwangerschap, bevallen in 
het ziekenhuis en het kraambed. Zo 
mogelijk wordt een rondleiding over 
de verpleegafdeling en de verloska-
mers verzorgd.

Er is ruime gelegenheid om vragen te 
stellen. 

Kleding en 
speelgoedbeurs

Op zondag 23 maart organiseert Ba-
sisschool De Bongerd  aan  De Benge-
le 2 in Nederweert een tweede hands 
kinderkleding en speelgoedbeurs van 
10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt zomerkleding schoon en in 
goede staat te koop aanbieden vanaf 
maat 74 tot en met 176 voorzien van 
kledingmaat, prijs en een nummer.
Ook auto en fietsstoeltjes, stadsbug-
gy’s, positiekleding en groot speel-
goed kunt u te koop aanbieden.

Niet ingenomen worden knuffels, on-
dergoed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen zater-
dag 22  maart tussen 10.30 uur en 
11.30 uur bij Basisschool de Bon-
gerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor 
vermissing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is 
kan niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren 
aan een goed doel (actie Polen).

Van de spullen die verkocht worden is 
de helft voor onze school (echter met 
een maximum van € 7,- per artikel) en 
de rest is voor u.

Voor meer informatie en een per-
soonlijk nummer mail dan naar kleding-
beurs_bs_de_bongerd@hotmail.com
of  bel met 0495-622733
We hopen dat de beurs weer een suc-
ces gaat worden!!!!!!!

Een dolfijn voor Demi
Afgelopen weekend werd Demi 
verrast met de mededeling dat  
stichting de Meinbarn haar heeft 
uitgekozen voor een dolfijnen 
behandeling in Curaçao. Samen 
met haar vader, moeder en zusje 
gaat ze naar Curaçao om daar een 
intensieve behandeling te onder-
gaan. Om een en ander te bekos-
tigen zijn er verschillende acties 
opgezet die via haar facebookpa-
gina Dolfijn voor Demi te volgen 
zijn.

Wie is Demi
Demi is een vrolijke, spontane meid 
van dertien. Ze is geboren met een 
verstandelijke beperking. Al snel 
bleken er bij Demi meerdere beper-
kingen te zijn. Ze is hypermobiel en 
hypotoon, waardoor de motorische 
ontwikkeling verstoord is. Daarbij 
heeft ze PDD-NOS, een vorm van au-
tisme en ook epilepsie. Een algehele 
zwakke gezondheid heeft er voor 
gezorgd dat ze veel ziek is geweest. 
Dit heeft haar gevormd en er voor 
gezorgd dat ze moeilijk op haar zelf 
en eigen lijf durft te vertrouwen. Ge-
lukkig heeft Demi heel veel mensen 
om haar heen die haar veel liefde, ge-
borgenheid en kansen geven. Demi 
blijft een meisje met meerdere beper-
kingen, maar alle mogelijkheden om 
zich verder te kunnen ontwikkelen 
worden benut. Wij zijn er dan ook van 
overtuigd dat dolfijntherapie Demi 
zal helpen om het volgende stapje te 
maken in haar ontwikkelingen.

Stichting de Meinbarn
Stichting de Meinbarn is een stichting 
die belangeloos en zonder commerci-
eel oogmerk doelen organiseert voor 
kinderen die in hun dagelijks leven 
intensieve zorg en aandacht nodig 
hebben. Om deze doelen te realise-
ren zamelt stichting de Meinbarn fi-
nanciële middelen in door middel van 
sponseringen, donaties en het orga-
niseren van diverse andere acties. Eén 
van deze acties is:

HEPPIE-dol-FIJN
Deze actie is opgezet om dolfijnthe-
rapie aan te bieden aan kinderen met 
een beperking. Een dolfijn kan je op 
je gemak stellen en motiveren. Kin-
deren met een beperking verbeteren 
hun fysieke, verbale en sociale vaardig-
heden en winnen aan zelfvertrouwen.
Na een programma van twee weken 
waarin het kind en het gezin werkt 
met speciaal opgeleide therapeu-
ten en tuimelaar dolfijnen vertonen 
deze kinderen enorme vooruitgang 
die voor de therapie onmogelijk leek. 
Demi is het tweede kind dat de stich-
ting de Meinbarn op deze manier dol-
fijntherapie wil laten volgen. 

Heppie-Deejs 
Het initiatief van Stichting de Mein-
barn wordt in samenwerkingsver-
band gesteund door Heppie Deejs.
Heppie Deejs steunt ons door te fa-
ciliteren en financiële en personele 
voorzieningen beschikbaar te stel-
len. Via de facebookpagina Dolfijn 
voor Demi en op de website  www.
heppie-deejs.nl kunt u dit initiatief 
en de stand van de actie heppie-dol-
fijn volgen. 

Carnavalsmiddag in Haaze-Hoof

Carnavalsmiddag in Haaze-Hoof te  
Ospel op donderdag 27 februari 

Evenals vorig jaar organiseren ook dit 
jaar zangvereniging de Peelklanken 
in samenwerking met de Coconbla-
zers weer een fantastische carnavals-
middag voor de senioren van Ospel 
en omstreken. Op donderdag 27 fe-
bruari gaat het in Haaze hof allemaal 
gebeuren.
Het begint om half twee  en natuur-

lijk verwachten we weer vele bezoe-
kers, behalve de optredens van de 
organiserende  zangverening “de 
Peelklanken”  en de Coconblazers uit 
Nederweert zijn er weer  enkele voor-
treffelijke buuts van Hein van Deur-
zen en Harrie de Wit. 
Als klap op de vuurpijl is er naturrlijk 
de in Ospel alom bekende Vlikkestae-
kersmars 
Komt allen op tijd want het belooft 
weer een volle bak te worden 

De coconblazers  in  2013

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



Vijfde voorstelronde VVD
Op 19 maart 2014 vin-
den in Nederweert 
weer de verkiezingen 
voor de gemeente-

raad 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 heb-
ben we veel kunnen realiseren in 
Nederweert en staat de gemeente 
er bovendien financieel heel gunstig 
voor. Dat is nodig, want de komende 
vier jaar wachten er weer vele nieuwe 
uitdagingen. De VVD gaat graag die 
uitdagingen aan, gedreven door onze 
enthousiaste kandidaat raadsleden 
en altijd in dialoog met de inwoners 
van onze gemeente.

Deze week is onze laatste voorstel-
ronde, waarin wij weer graag drie van 
onze kandidaten aan U voorstellen.

Helma Bongers
(Ospel)
Lijst 4 no. 7
Helma is geboren 
in Nederweert-
Eind, maar woont 
al vanaf haar 15e 
in Ospel. Nu, na 
het overlijden 
van haar man, 

woont zij met haar drie kinderen aan 
de Hagelkruisbaan. Na de MEAO en 
een studie MBA belandde ze als admi-
nistratief medewerkster in de zaak van 
haar vader. Na diverse studies, zoals 
PDL, SPD, AA en CB is ze nu zelfstandig 
onderneemster. Ze is werkzaam als ac-
countant en belastingadviseur bij een 
accountantsbureau in Beringe.

Helma heeft zeven jaren de VVD in 
de raad vertegenwoordigd en neemt 
nu voor de vijfde maal deel aan de 
verkiezingen. Helma is enkele jaren 
secretaris van de VVD Nederweert 
geweest. Lezen is haar hobby en als 
sport doet ze aan duiken. Haar speci-
aliteiten in de politiek zijn financiën, 
economische zaken, verkeer en het 
midden- en kleinbedrijf.

Bart Salemans
(Nederweert-
Mildert)
Lijst 4 no. 12
Bart (31) is gebo-
ren en getogen 
in het buitenge-
bied van Neder-
weert. Hij heeft 
altijd in Neder-

weert gewoond. Als kleine jongen is 
hij gedoopt in het kapelletje op de 
Mildert en als volwassen man in Le-
veroy getrouwd met Simone. Bart en 
Simone hebben geen kinderen, maar 
delen hun liefde voor paarden. Sa-
men exploiteren zij een stoeterij voor 
spring- en dressuurpaarden op het 
hogere niveau. In hun vrije tijd gaan 
ze het liefst samen paardrijden door 
de bossen van Wellensteyn en Houts-
berg. Daarnaast tennist hij graag. 
Ook is Bart regelmatig te vinden op 
business clubs, die hem door de jaren 
heen een groot sociaal netwerk heb-
ben opgeleverd. 

Bart heeft na de HAVO bij de Fontys 
Hogeschool de opleiding Manage-

ment, Economie & Recht, afstudeer-
richting Vastgoed/Makelaardij en 
Projectontwikkeling, afgerond. Na 
enkele jaren ervaring te hebben op-
gedaan bij een aantal bouw- en pro-
jectontwikkelingsbedrijven heeft hij 
nu een eigen adviesbureau dat hij 
samen met zijn vader runt. Daarnaast 
is hij als adviseur in hippisch vastgoed 
sterk verbonden met alle facetten van 
de paardensport. Hij is parttime ook 
als Sales Consultant verbonden aan 
een fabrikant van isolatiemateriaal. 
Bij dit bedrijf doet Bart de internati-
onale verkoop van een speciaal ont-
wikkelde spring- en dressuurbodem. 
Op de Mildert is van deze bijzondere 
bodem het prototype aangelegd.

Vanuit zijn achtergrond gaat de inte-
resse van Bart voornamelijk uit naar 
de invulling van het buitengebied van 
Nederweert; gezien vanuit een liberale 
gedachte. Bart wil nieuwe dragers in 
ruimtelijke ordening in dit buitenge-
bied zonder veel moeilijke regels, voor-
schriften en verordeningen. Daarnaast 
wil hij buurtschappen en kleine, bij el-
kaar gelegen leefgemeenschappen de 
ruimte geven om samen in dialoog te 
gaan en eigen keuzes te maken. Hier-
door ontstaat een saamhorigheid dat 
een socialere en hechtere samenleving 
borgt. Nederweert heeft op deze on-
derwerpen al tal van voorbeelden op-
geleverd, maar er kan nog veel meer. 
Daar wil Bart zich hard voor maken. 

In zijn ogen is in feite iedereen op 
zichzelf een liberaal, want “zelf-ex-
ploitatie” begint bij het faciliteren 
van mogelijkheden. Daar dient de 
gemeente zich uitermate voor in te 
spannen. De “gemeente” wordt in 
stand gehouden door alle inwoners 
samen; Bart wil dan ook dat iedereen 
zijn idealen zo maximaal mogelijk 
kan ontplooien. De VVD Nederweert 
heeft Bart aangetrokken om sterk te 
vechten voor zijn idealen voor het 
buitengebied. Bart durft het aan om 
de nek verder uit te steken en hier-
voor beleid op te stellen.

Heeft u vragen over zijn visie, mail 
dan naar: bart@salemans.nl

Ton Caris
(Nederweert)
Lijst 4 no. 16
Ton is getrouwd 
en heeft drie 
zonen. Na zijn 
opleiding bouw-
kunde aan de 
LTS, TTO en MTS 
heeft hij ook met 

succes de aannemerscursus gevolgd. 
Aan de Pannenweg heeft hij 32 jaar 
een houthandel en timmerbedrijf ge-
had. Sinds zes jaar heeft hij een aan-
nemersbedrijf in de Kerkstraat. Ton is 
wijkcoördinator en 10 jaar voorzitter 
van de buurtvereniging St. Antonius 
geweest. Ton is lid van Bouwend Ne-
derland en OCCC. Zijn hobby’s zijn 
muziek, klassieke auto’s en techniek 
in het algemeen.
Stem op 19 maart op de VVD Lijst 4
De juiste keuze
Website: www.vvd-nederweert.nl
Facebook: www.facebook.com/vvd-
nederweert
Twitter: @vvdnederweert

Peeltocht met neut en soep

Geen winter, toch heerlijk wande-
len in Nationaal Park De Groote Peel

Venijn zit in het staartje, maar 
voor de winter van 2014 gaat dit 
gezegde waarschijnlijk niet op. 
Gelukkig is het ook zonder sneeuw 
of berijpte bomen heerlijk om te 
wandelen in de natuur. Zeker in 
een prachtig natuurgebied zoals 
Nationaal Park De Groote Peel. Op 
zondag 23 februari om 14.00 uur 
start er bij Buitencentrum De Pe-
len een begeleide Peeltocht met 
neut en soep. Deelname kost €

10,- voor volwassenen en € 7,50 
voor kinderen. Deelnemers aan 
deze excursie kunnen bovendien 
gratis naar de tentoonstelling 
Nachtbrakers. Vooraf reserveren 
kan online via de webwinkel van 
Staatsbosbeheer. Buitencentrum 
De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 
te Ospeldijk. 

Ook in de winter is Nationaal Park De 
Groote Peel een bezoekje waard. In 
dit unieke wandelgebied kunt u elk 
seizoen optimaal genieten van de 
weidsheid, de vele waterplassen en 
de uitgestrekte velden met goudgeel 
pijpenstrootje. U wandelt over de 
knuppelbruggen en de Peelbanen die 

dit natuurgebied zo bijzonder maken. 
De route loopt onder andere langs 
een vogelkijkhut en een uitkijktoren. 
Van daaruit kunt u het gebied goed 
overzien en bovendien van een mo-
ment van stilte genieten. 

De Peelgids, die de excursie bege-
leidt, vertelt bijzonderheden over de 
planten, dieren en de cultuurhistorie 
van de Peel en springt in op dingen 
die spontaan gebeuren. Zo zijn er in 
dit seizoen talrijke wintergasten te 
zien en vooral te horen. Het is elke 
keer weer bijzonder om een groep 
ganzen luid gakkend in V-formatie 
te zien overvliegen. Tijdens deze ge-
zellige wandeling wordt onderweg 
een peelneutje genuttigd en na af-
loop van de wandeling staat er voor 
de deelnemers een geurige kop soep 
klaar. Zo word je van binnen en van 
buiten weer lekker warm. 

Buitencentrum De Pelen 
Terug in Buitencentrum De Pelen 
kunt u nog door de winkel met boe-
ken, nestkastjes en leuke souvenirs 
struinen. Bovendien is er in de Peel-
boerderij de tijdelijke tentoonstel-
ling Nachtbrakers, over uilen van de 
wereld te bekijken. Meer informatie: 
www.buitencentra.nl

Foto © Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbeheer 

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Vork-
meer wil een bijdrage leveren aan het 
welzijn van mensen. 

JONGERENWERK NEDERWEERT 
De jongerenwerker van Vorkmeer is 
geïnteresseerd in wat jongeren zoal 
bezighoudt. Hij helpt graag bij vragen 
en plannen om de situatie van jonge-
ren te verbeteren, belangrijk hierbij is 
dat jongeren ook zelf de handen uit 
de mouwen willen steken. Het doel 
is om jongeren uit te dagen zelf ver-
antwoordelijkheid te nemen, zodat ze 
zich (meer) betrokken gaan voelen bij 
de samenleving en hun buurt.

Voor wie? 
Jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij 
het jongerenwerk terecht met allerlei 
vragen en ideeën. De jongerenwerker 
kan informatie en advies geven over 
bijvoorbeeld school, werk, omgaan 
met geld, seksualiteit, alcohol & drugs 
etc. Ook kan de jongerenwerker hel-
pen als een jongere ergens mee zit 
en niet weet waar hij/zij terecht kan. 
Verder biedt het jongerenwerk hulp 
bij het organiseren van activiteiten, 
bijvoorbeeld een evenement of toer-
nooi. Het jongerenwerk kan tevens 
ondersteuning bieden bij contacten 
met de gemeente om bepaalde voor-
zieningen aan te vragen, zoals een 
skatebaan, toestellen, een jongeren-
ontmoetingsplaats, trapveldje etc. 
De jongerenwerker bekijkt samen 

met de jongeren wat mogelijke op-
lossingen zijn en hoe plannen opge-
pakt kunnen worden. Daarbij zijn de 
jongeren en hun ideeën, talenten en 
mogelijkheden heel belangrijk. 

Samenwerkingspartners
De jongerenwerker werkt samen met 
netwerkpartners, zoals de gemeente 
Nederweert, preventiemedewerkers 
van het VVGI, politie, scholen, dorps-
raden, etc. De jongerenwerker werkt 
altijd in het belang van de jongeren 
en werkt samen met andere partijen 
om jongeren in hun ontwikkeling te 
ondersteunen.

Waar is de jongerenwerker te vinden?
Vorkmeer Nederweert heeft kantoor 
in de Pinnenhof in Nederweert. De 
jongerenwerker is daarnaast vaak te 
vinden bij de Binnenjop, op straat, 
bij hangplekken van jongeren, eve-
nementen en soms op scholen of bij 
verenigingen. 
Contactgegevens van de jongeren-
werker Vorkmeer zijn: Michel Geurt-
jens, mail: m.geurtjens@vorkmeer.nl, 
tel: 06-11762760.

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. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Politiek café “leefbaarheid” 

Woensdag 19 februari a.s. in Zaal 
Briels

Met name in de kleine kernen staat 
de leefbaarheid steeds meer onder 
druk. Hoe ga je hier als gemeente 
mee om? En wat kun je hier als ge-
meenschap aan doen? 

Op woensdag 19 februari a.s. orga-
niseert het CDA Nederweert een 
politiek café met als thema “leef-
baarheid”. Kees van Rooij is burge-
meester van Horst a/d Maas, een 
gemeente met veel kleine kernen. 
Hij geeft deze avond zijn visie op 
leefbaarheid en zal een toelich-
ting geven over de aandachtvelden 
binnen zijn gemeente. Als tweede 

spreker hebben we Frans Keulen, 
een professional op het gebied van 
leefbaarheidsvraagstukken. Hij zal 
een presentatie geven over de rol 
van vrijwilligers in de samenleving. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor uw 
ideeën en vragen. 

Wij nodigen u dan ook graag uit om 
deel te nemen aan het politiek café! 
Het politiek café vindt plaats bij Zaal 
Briels, Kraan 6-A en begint om 19:30 
uur. Iedereen is welkom, de toegang 
is gratis. 

Samen kunnen we meer!
CDA Nederweert
www.cda-nederweert.nl
info@cdanederweert.nl

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Carin Sieben

LIJST 2, nummer 5

Carin Sieben woont in Ospel en vindt 
het belangrijk dat we met z’n allen een 
gezonde samenleving creëren.

“Mijn grootste wens is een 
goede transitie van de 

jeugdzorg en WMO naar de 
gemeente. Hier maak ik me 

sterk voor!” 

Gezinsuitje Theater-
boerderij Boeket 

“Gezinnen, grootouders met kinde-
ren, kleinkinderen, familie, buren, 
vriendengroep enz…… voor jullie” :
Een nieuw ludiek concept zondag 4 
mei in theaterboerderij Boeket te Ne-
derweert. In de vroege middag een 
jeugdshow door RINALDO.   Een door 
de wol geverfde entertainer, kom-
pleet met  sprekende papegaai en 
aap.  Tijdens de show, voor kinderen 
vanaf 5 jaar, is  opvang geregeld voor 
de ouders. Dit met koffie en vlaai uit 
de houtgestookte oven, ronddwalen 
in de natuurtuin en een lekker glas bij 
het kampvuur. 

Na de jeugdshow vangen we de kin-
deren op met spelaktiviteiten. Hun 
ouders, met de oudere jeugd, gaan 
dan genieten van cabaretier Jochen 
Otten met z’n nieuwste show “On 
Ice”. Dit is een van Nederlands meest 
constante cabaretiers met een hoge 
lachdichtheid. Finalist in het Leids 
Cabaret Festival en winnaar van de 
persoonlijkheidsprijs bij Cameretten.  
(google naar hem!)

Na de voorstellingen met z’n allen 
uit-eten rond het kampvuur. De zelf 
samengestelde pizza’s bakken we  in 
de houtgestookte oven.  

Entree 15 euro (incl. voorstelling +  
eten; excl. drank) voor volwassenen                                                   
entree 5 euro (incl. voorstelling +  
eten; excl. drank)  voor kinderen                                            

Programma vanaf 15.00 uur tot  
20.00 uur
Tijdig reserveren gewenst: j.levels3@
kpnplanet.nl tel. 6319999     

Open Eettafel Budschop

Donderdag 27 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 26 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Te huur in de 
Kerkstraat:

half vrijstaande woning
met garage, kelder, 
grote woonkamer 
en 3 slaapkamers.

Tel. 06-46393235

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Verbinden

De afgelopen decennia heeft de ge-
meente Nederweert baat gehad bij 
een goede aansluiting bij andere 
gemeenten door de N266 richting 
Helmond, de N275 richting Venlo en 
de A2 richting Maastricht en Eind-
hoven. Deze aansluiting is belangrijk 
geweest voor veel bedrijven om zich 
te vestigen in ons buitengebied en 
industriële zones, maar is ook voor 
veel mensen aanleiding geweest om 
in Nederweert te blijven wonen of 
te komen wonen. Met regionale ont-
wikkelingen zoals Brainport in het 
noorden, Greenport in het oosten en 
Chemelot in het zuiden zullen deze 
aansluitingen voor ons ook in de toe-
komst van groot belang blijven.

Maar het wegennet dat er nu ligt is 
niet geschikt voor nog meer verkeer. 
Met name de N266 die nu een fysieke 
barièrre vormt tussen de kernen Ne-
derweert en Budschop zorgt nu al 
voor veel overlast en zelfs onveilige 
situaties. In de toekomst zal het toene-
mende verkeer de situatie zoals die nu 
is zeker verergeren. Tijdens de afgelo-
pen raadstermijnen is besloten om een 
oplossing te zoeken in samenwerking 
met de provincie en belanghebben-
den. Dit heeft geleid tot het verder 
onderzoeken van een nieuwe verbin-
dingsweg tussen de N266 en de N275.

De VVD is van mening dat een er een 
oplossing moet komen die voor veel 
inwoners en ondernemers van groot 
voordeel en van groot belang is. Dit 
betekent echter niet dat er botweg 
een streep over de kaart gezet mag 
worden om de N266 en N275 te ver-
binden. De keuze van een traject en 
de wijze waarop de weg onderdeel 
moet worden van het landschap is 
geen lichtvaardige of eenvoudige 
keuze. De VVD realiseert zich terdege 
dat een dergelijke aanpassing in het 
buitengebied voor sommigen een 
heftig en emotioneel onderwerp is. 
Mensen die soms al tientallen jaren 
op dezelfde plaats wonen, werken en 
leven, zien hun directe omgeving mo-
gelijk drastisch veranderen. 

De inwoners van Nederweert verdie-
nen een goed doordachte oplossing 
voor de toekomst. Onze aansluiting 
naar alle windrichtingen is hierbij 
van cruciaal belang en veranderingen 
aan onze omgeving moeten welover-
wogen verbeteringen zijn omwille 
van de leefbaarheid, bereikbaarheid 
en financiële gezondheid van onze 
gemeente en haar inwoners. Hierbij 
moet ook rekening gehouden wor-
den met langzaam verkeer waaron-
der fietsers en landbouwvoertuigen, 
die de randweg veilig moeten kun-
nen passeren. Daarom wil de VVD 
dat alle mogelijke trajecten voor een 
randweg beoordeeld worden op de 
gevolgen voor omwonenden, ver-
keersveiligheid en bruikbaarheid en 
financiële haalbaarheid. In dit proces 
moet iedere stem meegenomen wor-
den.

De komende raadstermijn zullen be-
langrijke keuzes gemaakt moeten 
worden die zeker impact hebben op 
de komende decennia. De juiste keu-
ze is onze verkie-
zingsleus. Maar 
die juiste keuze 
maken we niet 
alleen.

VVD 
Nederweert
Martin Stroomer
Lijst 4, no. 2

Renate van Lierop
Krachtig vanuit de kern



Op vrijdag 28 februari valt de belas-
tingaanslag 2014 bij u in de bus. Dit 
jaar ontvangt u voor het eerst een 
gecombineerde aanslag voor de ge-
meentelijke belastingen én de water-
schapsheffingen. De heffing en inning 
worden door Belastingsamenwerking 
Gemeenten en Waterschappen Lim-
burg (BsGW) verzorgd. Dit betekent 
dat u met al uw vragen, opmerkingen 
en bezwaren rechtstreeks bij BsGW 
terecht kunt. Ook kunt u uw taxatie-
rapport en andere gegevens inzien op 
www.bsgw.nl. Wat gaat u nu precies 
betalen? En waarvoor eigenlijk? We 
geven u een beknopt overzicht. 

WOZ-waarde
Gemeenten zijn verplicht om de Wet 
waardering onroerende zaken (Wet 
WOZ) uit te voeren. Zij bepalen jaar-
lijks van alle onroerende zaken in Ne-
derland de waarde en stellen deze vast 
(peildatum is 1 januari). Deze waarde 
wordt gebruikt voor de heffing van de 
onroerendezaakbelastingen (OZB). 

Onroerendezaakbelasting
De gemeente heft jaarlijks onroeren-
dezaakbelasting (OZB) van eigenaren 
en gebruikers van onroerende zaken. 

De eigenarenbelasting en de gebrui-
kersbelasting hebben elk een eigen ta-
rief. Dit tarief wordt uitgedrukt in een 
percentage van de WOZ-waarde van 
de onroerende zaak. Voor woningen 
en niet-woningen zijn verschillende 
tarieven vastgesteld. 

Zomer 1953. Eén keer kijken was vol-
doende, bie ‘t kapelke op de Sjaelberg 
in Echt. De daaropvolgende dag kwam 
Charel bij Zus thuis en toen was het 
beklonken. Een begin in eenvoud en 
nuchterheid, maar ook het begin van 
een gelukkig samenzijn dat tot op de 
dag van vandaag nog voortduurt.

Want op 1 februari 2014 waren ze 
zestig jaar getrouwd! En uiteraard 
bezocht het college het diamanten 
bruidspaar Ritzen-van Leuven om hen 
hiermee persoonlijk te feliciteren. 

Charel en Zus werden beiden in juli 
1926 geboren, Charel in Munstergeleen 
en Zus in Echt. Na de oorlog ging Cha-
rel als kraanmachinist bij de Staatsmij-
nen werken. Later ging hij in militaire 
dienst en werd hij als beroepsmilitair 
uitgezonden naar Indonesië waar hij 
van 1947 tot 1950 verbleef. Na hun hu-

De raad heeft de volgende 
OZB-tarieven vastgesteld:

 eigenaren van woningen:  
0,1262% van de WOZ-waarde

 eigenaren van niet-woningen: 
0,2335% van de WOZ-waarde

 gebruikers van niet-woningen: 
0,1874% van de WOZ-waarde

Soorten belastingen
Behalve de OZB zijn er ook nog andere 
gemeentelijke belastingen waaronder 
de afvalstoffenheffing. Naast een vast 
bedrag per aansluiting betaalt elk huis-
houden in Nederweert een bedrag per 
kilo afval. Het vastrecht van de afval-
stoffenheffing is verlaagd van € 86,00 
naar € 83,16 per jaar. Het variabel tarief 
voor de afvalstoffenheffing is gelijk 
gebleven: € 0,12 per kg.

Inwoners die vanwege gezondheidspro-
blemen extra afval aanbieden, bijvoor-
beeld incontinentiematerialen, kunnen 
een vrijstelling van het variabel tarief 
aanvragen. Ze betalen dan slechts een 
gedeelte van het aantal kilo’s afval dat 
aangeleverd wordt. Denkt u hiervoor in 
aanmerking te komen? Neem dan con-
tact op met de gemeente Nederweert 
voor een aanvraagformulier. 

Bent u eigenaar van een huis of bedrijf 
dat direct of indirect is aangesloten op 
de riolering, dan betaalt u rioolheffing. 
Huurders krijgen geen aanslag rioolhef-
fing. Het tarief bedraagt € 215,20. Wie 
een of meerdere honden heeft, moet 
hiervoor hondenbelasting betalen. De 
kosten zijn € 50,00 per hond per belas-
tingjaar. 

welijk woonden ze in bij de ouders van 
Zus in Echt en daar werd ook hun eerste 
kind geboren, een zoon. Charel werd 
overgeplaatst naar de kazerne in Weert 
waar ze ook gingen wonen. Er kwamen 
nog drie kinderen: twee meisjes en een 
jongen. Charel is een voetbalfan in hart 
en nieren, vooral van Megacles. Vele 
uren bracht hij door bij zijn voetbalclub, 
40 jaar lang. In 1971 ging hij met pen-

Automatisch betalen
U kunt uw belastingen via automatische 
incasso betalen. De aanslagbedragen 
worden dan aan het eind van de maand in 
maximaal tien maandelijkse termijnen van 
uw bank- of girorekening afgeschreven. 
Hebt u nog niet gekozen voor automati-
sche incasso en wilt u dat wel, dan kunt u 
dit via de website www.bsgw.nl regelen. 
Kiest u hier niet voor, dan moet u de aan-
slag zelf betalen. Eerder kon u dit doen in 
drie termijnen, maar nu zijn dat er twee 
geworden. Let op: de vervaldata zijn ook 
aangepast! De eerste termijn vervalt op 
31 maart en de tweede op 30 april. Vanaf 
dit jaar zit er geen acceptgiro meer bij de 
aanslag. 

Bezwaren en kwijtschelding
Bent u het niet eens met de aanslag of 
de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt 
u bezwaar maken. U dient dan binnen 
zes weken na de dagtekening van het 
aanslagbiljet digitaal via uw persoonlijke 
pagina op de belastingenwebsite (niet per 
e-mail!) een bezwaarschrift in. Dit kan ook 
schriftelijk. Is uw inkomen niet zo hoog, 
dan komt u misschien in aanmerking voor 
(gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding 
van de gemeentelijke belastingen. Voor 
een verzoek tot kwijtschelding kunt u een 
formulier aanvragen bij BsGW. 

Informatie?
Op www.bsgw.nl hebt u ook een persoon-
lijke pagina met uw eigen gegevens. Voor-
heen moest u inloggen met uw burger-
servicenummer (BSN) en aanslagnummer. 
Vanaf 1 januari doet u dit via DigiD. U kunt 
uiteraard ook bellen, tel. 088-8420420, op 
werkdagen van 08.30-17.00 uur. 

sioen. Het huis in Keent werd voor alle 
hobby’s te klein en een vrijstaande wo-
ning vonden ze in Nederweert waar ze 
nu al 21 jaar wonen. Zus heeft altijd veel 
gelezen en leert nu zelfs nog de Franse 
taal. Een verzorgingstehuis zien ze nog 
niet zitten. “We helpen elkaar, en dan 
komt het allemaal wel goed”, zegt Zus. 
Op onze website kunt u het uitgebreide 
levensverhaal van het echtpaar lezen.

Belastingaanslag in de bus
Regel uw belastingzaken via www.bsgw.nl

Diamanten bruidspaar Ritzen-van Leuven
"We helpen elkaar en dan komt het allemaal wel goed"

GemeenteContact
Donderdag 20 februari 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. 

Themaraden
Regionale samenwerkingskracht  
in de praktijk
Gemeenten staan voor grote bestuurlijke 
opgaven. Ook Nederweert. We zoeken 
daarom steeds meer de samenwerking 
met regiogemeenten. Zo zijn er o.a. al sa-
menwerkingsverbanden voor de verande-
ringen in het sociale domein en voor het 
realiseren van projecten. Samenwerking 
biedt voor een zelfbewuste gemeente 
goede oplossingen. De discussie daarbij 
gaat óók over het gevoelen dat taken 
daarmee op grotere afstand van de ge-
meenteraad komen te staan. De raadsle-
den van de gemeente Nederweert vragen 
zich af op welke wijze hun rol en ver-
antwoordelijkheid kan worden geborgd. 
Wat betekent de regionale samenwer-
king voor de vertegenwoordigende rol 
van de raad richting de burger? En hoe 
kan hij deze kaderstellende en contro-
lerende rol verstevigen? Nederweert wil 
immers samenwerken vanuit haar eigen 
autonome kracht.
In de themaraad op maandag 24 
februari verzorgt mevrouw dr. Klaartje 
Peters, hoogleraar aan de Universiteit 
Maastricht, hierover een presentatie. Ver-
volgens zullen de burgemeesters Depla 
(Heerlen), Dassen (Beesel) en Schmidt 
(Meerssen) hierop vanuit hun regionale 
context reageren. Uiteraard kunnen de 
raadsleden en andere geïnteresseerden 
aan de gedachtewisseling deelnemen. Ie-
dereen is dus van harte welkom om 19.00 
uur in de raadzaal.

Voortgang drie decentralisaties
Volgend jaar, op 1 januari, krijgen ge-
meenten er een aantal nieuwe taken bij. 
Het gaat om de overgang van taken op 
het gebied van de zorg (begeleiding en 
kortdurend verblijf), de jeugdzorg en de 
arbeidsmarkt. We zijn al hard aan het 
werk om optimaal voorbereid te zijn op 
deze grote veranderingen. De raadsleden 
krijgen in de themaraad op dinsdag 25 
februari een uitgebreide toelichting op 
de stand van zaken. Hoe ver zijn we met 
de uitvoering van de Participatiewet, de 

Op de website...
Paspoorten en identiteitskaar-
ten die na 9 maart 2014 worden 
aangevraagd, zijn voortaan 10 
jaar geldig. Dit geldt niet voor 
kinderen. We verwachten extra 
drukte na 9 maart, houd hier 
rekening mee

www.nederweert.nl

De gecombineerde aanslag voor gemeentelijke belastingen en de waterschapsheffingen wordt op 28 februari bezorgd. (Foto: internet) 

jeugdhulp en de begeleiding? Ook komt 
de pilot van de sociale wijkteams en het 
communicatieplan voor de drie driecen-
tralisaties aan de orde. De themaraad 
begint om 19.30 uur in de raadzaal.

De complete agenda's vindt u op onze 
website www.nederweert.nl.

De heer en mevrouw Ritzen samen met burgemeester Evers tijdens het bezoek van het college van B&W.  
(Foto: familie Ritzen)

Beheersverordening Ospel?
De gemeente is van plan om voor de 
kern Ospel, met uitzondering van het 
gebied Houwakker/Vlut, een beheersver-
ordening op te stellen. De beheersver-
ordening heeft als doel een actuele pla-
nologische regeling te bieden en treedt 
in de plaats van de nu geldende bestem-
mingsplannen. We leggen u graag uit 
wat er gaat veranderen.

Eén van de nu in Ospel geldende bestem-
mingsplannen is ‘Waatskampzijweg e.o.’ 
dat op 13 april 2004 is vastgesteld. Vol-
gens de Wet ruimtelijke ordening mogen 
bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 
tien jaar. Als dit wel het geval is, mogen 
er geen leges meer worden geïnd voor 
verstrekte diensten die verband houden 
met het betreffende bestemmingsplan. 

Gelijktijdig aangepakt
Dit betekent dat er binnenkort een nieu-
we planologische regeling vastgesteld 
moet worden. Ook de andere bestem-
mingsplannen in Ospel, met uitzondering 
van het bestemmingsplan ‘Houwakker/
Vlut’, moeten we over niet al te lange 
tijd herzien. Om ervoor te zorgen dat 
er één uniforme regeling in vrijwel heel 
Ospel geldt, worden alle bestemmings-
plannen gelijktijdig aangepakt.

Beheersverordening
Voor de nu geldende bestemmingsplan-
nen geldt echter dat deze qua regeling 
nog goed werkbaar en actueel zijn. Feite-
lijk bestaat er inhoudelijk dan ook geen 
reden om deze plannen op korte termijn 
te herzien. Daarom is gekeken naar een 
goedkopere en snellere wijze om in een 
actuele planologische regeling te kun-
nen voorzien. Dit is mogelijk door het 
opstellen van een beheersverordening 
die gebruikt kan worden voor gebieden 
met beperkte ontwikkelingen. 

Regeling in bestaande  
bestemmingsplannen
In de beheersverordening ‘Ospel 2014’ 
is over het algemeen de regeling in 
de bestaande bestemmingsplannen 
het uitgangspunt. De woningbouw 
die d.m.v. afwijkings- en wijzigings-
bevoegdheden mogelijk is binnen de 
nu geldende bestemmingsplannen, is 
niet aan te merken als planologische 
bestaande situatie. Voor deze locaties 
moet namelijk nog een ruimtelijke 
procedure doorlopen worden voordat 
de woningen gebouwd mogen wor-
den. Dit betekent dat we deze moge-
lijkheden niet meenemen in de nieuwe 
beheersverordening.

Inspraakreactie
De beheersverordening Ospel 2014 ligt 
in het gemeentehuis ter inzage van 14 
februari t/m 13 maart 2014 en is verder 
raadpleegbaar via www.nederweert.nl. 
Tijdens de inzageperiode kunt u 
een schriftelijke reactie indienen bij 
burgemeester en wethouders. Voor 
meer informatie of het maken van 
een afspraak voor het indienen van 
een mondelinge reactie kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. Houtappels 
of mevrouw R. Bongers. 



Rick van Meel
Samen bereiken we meer

Peter Nossin

LIJST 2, nummer 9

Peter Nossin woont in Schoor en vindt 
het belangrijk dat Nederweert een 
gezonde omgeving biedt om in te 
wonen en werken. 

“Een gezonde leefomgeving 
en een duurzame ontwikkeling 
van de agrarische sector staan 

hoog op mijn agenda.”

Uw richting… ons doel
In 2007 is het besluit 
genomen om het win-
kelgebied verkeersluw 
te maken. Dit, om het 
centrum aantrekkelij-

ker te maken voor winkelend publiek. 
Na veel overleg en afwegingen is er 
uiteindelijk gekozen voor de rijrich-
ting noord- zuid.(van de kerk richting 
Brugstraat) Een van de redenen was 
dat er in Nederweert- Noord een gro-
te nieuwe woonwijk zou komen van 
ongeveer 350 woningen. 
Een ander argument was Brug 15, 
die smal en van slechte kwaliteit was, 
waardoor verkeer in twee richtingen 
niet acceptabel meer was. Verbreding 
was toen niet aan de orde, maar een 
opknapbeurt en een aanpassing met 
een los fietspad aan de zijkant van 
de brug. Om de winkeliers van Bud-
schop niet buiten spel te zetten werd 
er gekozen voor de huidige richting. 
Zo kwam men na het boodschappen 
doen nog door Budschop en kon men 
daar ook nog terecht voor een bloe-
metje of andere zaken. 

Nu na ruim 5 jaar de invoering een 
feit is geworden, blijkt, dat de argu-
menten van toen niet meer aanwezig 
zijn. Het aantal woningen is vanwege 
de crisis bij lange na niet gebouwd en 
de brug is vernieuwd en geschikt voor 
tweerichtingsverkeer.
De Geenestraat en de Brugstraat zijn 
inmiddels op de schop geweest en in 
het komende halfjaar is de Kerkstraat 
aan de beurt.
Sinds de invoering van het eenrich-
tingverkeer van noord naar zuid is er 
veel commotie over de rijrichting ont-
staan. Vele ontevreden en boze reac-
ties bereikten de winkeliers en de po-
litiek. Weinig positieve berichtgeving. 
Mensen moeten ver omrijden om het 
centrum te bereiken of gebruiken de 
inmiddels bekende en snellere sluip-
routes. Klanten uit de omliggende 
kerkdorpen gaven aan naar elders te 
gaan. Veel klandizie uit Weert, die in 
Nederweert al jarenlang hun bood-
schappen kwamen doen, bleven weg. 
Dit resulteerde bij veel winkeliers al 
vrijwel meteen na de invoering van 
het eenrichtingsverkeer in een groot 
inkomstenverlies. Herstel is daarna 
niet meer opgetreden, enkel nog ver-
slechtering.

Daarom werd door de winkeliers uit 
het centrum een brief, vergezeld 
van ongeveer 40 handtekeningen en 
persoonlijke aanvullingen aan wet-
houder Mackus aangeboden. Deze 
kondigde aan, dat er na een derge-
lijke korte tijd nog geen conclusies 
getrokken konden worden. De men-
sen moesten nog wennen aan de rij-
richting. Verder werd er gezegd en 
dat er landelijk ook minder verkocht 
werd en er meer via internet gekocht 
werd. Hij gaf aan dat hij eerst wilde 
onderzoeken of deze inkomstender-
ving geen landelijke trend was die te 
maken had met de crisis. In april (na 
8 maanden) zou er een evaluatie ko-
men en daarna zou er nog een twee-
de evaluatie volgen. Echter vlak na de 
herinrichting vindt hij niet represen-
tatief. Wanneer de tweede evaluatie 
gepland is, is nog niet bekend, maar 
dat zou in ieder geval in het najaar 
of nog later zijn. Veel te laat vindt de 
VVD.

De VVD heeft de brandbrief van de 
ondernemers in de raadsvergadering 
van december aan de orde gesteld. 
Besloten is toen om in maart met een 
werkgroep bestaande uit college, 
raad, bewoners en winkeliers de hui-
dige situatie te ijken aan de uitgangs-
punten en vervolgstappen te bespre-
ken. De VVD is van mening dat er 
geen meerdere evaluaties nodig zijn. 
Als in maart blijkt dat de uitgangs-
punten van weleer achterhaald zijn, 
en/of de situatie voldoet nog steeds 
niet voor gebruiker en winkelier, dan 
moet dat voldoende zijn. We moeten 
dan de vele negatieve reacties serieus 
nemen en er dan alles aan doen om 
de schade zoveel mogelijk te beper-
ken door andere maatregelen te ne-
men. Een fraai centrum met een hoge 
verblijfskwaliteit hangt niet af van 
een rijrichting, maar wel van tevre-
den mensen!
Als U het met 
ons eens kunt 
zijn, stem dan 19 
maart op de VVD. 

VVD 
Nederweert
Elly Scheepers-
Dings
Lijst 4 no. 1

Wij stellen ons graag aan u voor!
Op 19 maart a.s. vinden de gemeen-
teraadsverkiezingen plaats. Het CDA 
gaat met veel enthousiasme de ver-
kiezingen in. Wij hebben een goed 
programma en een mooie lijst. Het 
CDA denkt en doet mee voor alle in-
woners in Nederweert!
Daarom stellen wij ons de komende 
weken aan u voor. Mocht u vragen 
hebben, kunt u altijd een van onze 
kandidaten aanspreken, zij staan u 
graag te woord. 

Charlot Koppen 
lijst 1 nr. 3
Charlot Koppen 
(35) samenwo-
nend met Toon 
en twee kinde-
ren in Ospel. In 
het dageljks le-
ven werkzaam 
bij een woning-

corporatie in Venlo. Sinds 2010 in de 
gemeenteraad. 
De komende jaren wil ik me bezig 
houden met de woningmarkt. Deze 
heeft last van keuzes van het kabinet. 
Onder meer starters en jonge gezin-
nen hebben het zwaar. De gemeen-
telijke maatregelen moeten daarom 
worden opgerekt, bijvoorbeeld door 
verruiming van de gemeentelijke 
startersleningen. 
Ook verkeersveiligheid heeft mijn 
aandacht. Dorpsgenoten weten uit 
de praktijk wat op bepaalde punten 
speelt, daar moet je dan naar luis-
teren. De rol van Dorpsraden is zeer 
betekenisvol, onder meer als schakel 
tussen inwoners en gemeente.

Mark Hoeben 
lijst 1 nr. 8
Mark Hoeben 
(32), woonachtig 
op Boeket en in 
het dagelijks le-
ven zelfstandig 
belas t ingadvi -
seur. In mijn vrije 
tijd ben ik actief 

bij F.C. Boeket.  Het is belangrijk dat 
alle inwonersgroepen van Neder-
weert voldoende vertegenwoordigd 
zijn in de gemeenteraad, dus ook 
bewoners van het buitengebied en 
(jonge) ondernemers. Dat is de re-
den waarom ik mij verkiesbaar stel. 
(Startende) ondernemers dienen in 
Nederweert nog meer de ruimte te 
krijgen om zichzelf verder te ontwik-
kelen. Daarnaast dienen de belangen 

van de gebruikers, zoals bij de keuze 
voor de verbinding van de A2-N266, 
van het buitengebied te worden ge-
waarborgd.

Rolf Verheijen 
lijst 1 nr. 10
Rolf Verheijen 
(36), getrouwd, 
één zoontje en 
wonende op de 
grens van het 
“Bengelerieëk” 
en de “Houtmeu-
le” . In het dage-

lijks leven werkzaam als Intercedent 
bij Scaftech Uitzendwerk BV. Daar-
naast vervul ik verschillende vrijwil-
ligerstaken. Graag wil ik me inzetten 
voor het verenigingsleven, een goed 
ontwikkeld centrumplan waarin de 
ondernemers vooropstaan en waar 
de mensen van zullen zeggen “wat 
is het toch heerlijk en gezellig in het 
centrum van Nederweert”. 
Als ik samen met de Nederweerte-
naar kan gaan kijken hoe we deze 
mooie gemeente kunnen behouden, 
dan weet ik zeker dat ook onze jong-
ste generatie in een prachtige ge-
meente opgroeit.

Josephien Tul-
lemans-Geuns 
lijst 1 nr. 11
Josephien Tul-
l e m a n s - G e u n s 
(40), getrouwd 
met Gert-Jan en 
samen met onze 
kinderen Willem, 
Pieter en Ceciel 

wonend in Ospel. Ik ben actief als 
(voorlees)moeder op school, zing 
bij Zanggroep Ospel en werk als be-
leidsadviseur Maatschappij bij de ge-
meente Stein. Vanaf 2002 zet ik me 
als raadslid in voor een leefbaar Ne-
derweert voor jong en oud. Met de 
veranderingen die binnen het sociale 
domein op stapel staan, zou ik het 
opnieuw een uitdaging vinden me als 
raadslid in te zetten voor de belangen 
van de mensen in Nederweert. U kunt 
op mij rekenen en dus reken ik op u.

Wilt u nog meer over ons weten? 
Ga dan naar www.cda-nederweert.
nl. Hier stellen wij ons uitgebreider 
aan u voor. Daarnaast kunt u ons 
ook volgen via facebook (www.face-
book.com/cdanederweert) of Twit-
ter (@CDAnederweert).

Leefbaar Buitengebied Nederweert
Mestproblematiek in ons mooie 
buitengebied

In de gemeente Nederweert is een 
aanzienlijk aantal veehouderijen ge-
vestigd. Op zich hoeft daar niets mis 
mee te zijn, maar het grote probleem 
van veehouderijen is de mest die in 
grote hoeveelheden van deze bedrij-
ven afkomt. Sinds de reconstructie 
wet van 2003 is het mestoverschot 
flink opgelopen. Deze mest zit vol met 
fosfaten, nitraat, fijnstof (PM10) en 
ammoniak. Daarom moet dit eigenlijk 
worden gezien als chemisch afval. Als 
we met dit idee in ons achterhoofd 
naar het buitengebied van Neder-
weert kijken, kunnen we dit buiten-
gebied dus eigenlijk beschouwen als 
een groot industrieterrein vol met be-
drijven die chemisch afval produceren. 
Overigens geldt dit ook voor andere 
gebieden in Nederland waar intensie-
ve veehouderij zich heeft gevestigd.

De oplossing waarover momenteel 
veel wordt gesproken is een z.g.n. bio-
gasinstallatie. Een van de doelen hier-
van zou moeten zijn om het mestover-
schot weg te werken en het mooie 
is dat er met een afvalproduct zoals 
mest energie wordt gewonnen. In the-
orie klinkt dit mooi maar er zijn een 
aantal serieuze nadelen en risico’s:

•	 Stank is niet geregeld voor mestop-
slag en mestverwerking. Dit is al 
vanaf 2005 in behandeling

•	 Mest bevat veel ziektekiemen en 
deze kunnen vrijkomen bij het aan-
voeren en verwerken van de mest

•	 Een aantal ziektekiemen (zoals 
Chlostridia) vermeerdert zelfs in 
aantal tijdens het verwerkingsproces

•	 De grote hoeveelheden zwavelwa-
terstof en methaan geven een aan-
zienlijk calamiteiten risico vanwege 
het explosiegevaar of de mogelijk-
heid dat er een grote hoeveelheid 
gassen kan vrijkomen

•	 Een oneigenlijk gebruik van SDE 
(subsidie voor duurzame energie) 
mest levert hooguit 10% energie. 
90% komt van toegevoegde co-pro-
ducten zoals maïs en reststoffen.

• Mestverwerking is geen duurzame 
oplossing: verstorend effect op her-
stel van duurzame kringlopen; mi-
neraal probleem wordt verplaatst, 
maar niet opgelost. Een teveel aan 
stikstof voor lucht, bodem en water 
is een verrijking wat we niet willen.

Door deze eigenschappen dienen bio-
gasinstallaties te worden beschouwd 

als chemische fabriek. Sterker nog: 
grote biogasinstallaties vallen onder 
het Besluit Risico’s Zware Ongevallen!

Het moge duidelijk zijn dat dit instal-
laties zijn die we ZEKER niet in de 
buurt van een leefgebied willen  zo-
als in het verwevingsgebied van onze 
gemeente. Een begin is gemaakt, 
door als proeftuin van het Majeur 
plan in het buitengebied van Neder-
weert grootschalige mestbewerking 
(scheiden van mest in dunne en dikke 
fractie) te gaan organiseren. Laten 
we de mogelijk nadelige gevolgen 
van grootschalige mestverwerking in 
ieder geval voor blijven en daar ade-
quaat beleid op zetten.

Maar zelfs als we een plek kunnen 
vinden om deze chemische fabrieken 
te huisvesten, dan nog is er een groot 
probleem wat deze mest met zich 
meebrengt: mestfraude. Per 1 januari 
2014 is de mestverwerkingsplicht in-
gegaan. Dit betekent dat veehouders 
met een fosfaat overschot vanaf dit 
jaar (een deel van) hun mest moeten 
laten verwerken. Het laten aanbie-
den en laten verwerken van mest is 
voor boeren erg kostbaar. Een kwart 
van de mest die verwerkt zou moeten 
worden, wordt daarom illegaal ver-
handeld en gedumpt. Dat blijkt uit 
een rondgang langs mestverwerkers.  
Anderzijds kunnen boeren de dure 
mestverwerking  omzeilen, door hun 
mest te laten scheiden en de dikke 
fractie afvoeren. Deze heeft een ho-
ger fosfaatgehalte dan op papier het 
geval is. De veehouder heeft dan op 
papier voldaan aan zijn mestverwer-
kingsplicht. Hans Verkerk van Cumela 
Nederland: “Een varkensboer kan 
dan volstaan met één vracht behan-
delde mest die voor export weg gaat 
in plaats van bijvoorbeeld vier vrach-
ten. De overige mest verdwijnt vaak 
in de omgeving op het land. 
De overheid wil de controle op de 
mesthandel aanscherpen, maar de 
vraag is natuurlijk of ze ooit genoeg 
daadkracht en mankracht zal krijgen 
om dit probleem ook grondig aan te 
pakken. Zo is er tot nu toe 45 miljoen 
kilo fosfaat “zoekgeraakt” voor een 
bedrag van 495 miljoen euro. Al met 
al lijkt het erop dat er op dit moment 
maar 1 manier is om het mestprobleem 
aan te pakken: minder dieren. Want 
een probleem wat je niet creëert zou 
je dan ook niet op hoeven te lossen. 
In het algemeen geldt ook hier weer: 
Economisch belang gaat voor volksge-
zondheid en een schoon milieu.

Wat mag u van ons verwachten:

Wij Nederweertenaren zijn hardwer-
kende mensen. “Doe maar gewoon 
dan doe je al gek genoeg” is een 
uitspraak die bij de Nederweerte-
naar past. Een uitspraak die is terug 
te voeren naar onze voorouders die 
hard moesten worden in de Peel en 
op het platteland. We moeten hier 
trots op zijn.

Als PvdA koesteren we de Neder-
weerter historie. We hebben geen 
grootse, uitdagende en vooral dure 
plannen voor onze omgeving. We in-
vesteren niet in stenen, maar in men-
sen. Onze sociale omgeving! 

Niet inzetten op grote ingrepen in het 
landschap en de fysieke leefomge-
ving. Dus geen megastallen of grote 
allesoverheersende windturbines in 
het buitengebied. We moeten onze 
natuurgebieden en open landschap 

koesteren. Dit is uniek en dat moet 
vooral ook uniek blijven. Niks versnip-
peren of verrommelen.  Het buitenge-
bied moet in evenwicht komen met 
de agrarische waarden enerzijds en 
de natuurlijke en recreatieve waarden 
anderzijds. De leefbaarheid en volks-
gezondheid in het buitengebied lopen 
gevaar. We moeten voorkomen dat de 
druk op ons buitengebied verder gaat 
toenemen. Nog meer intensieve agra-
rische activiteiten vinden wij in deze 
tijd niet meer passen bij de risico’s op 
het gebied van volksgezondheid en 
leefbaarheid in het buitengebied. 

Dit zijn wij aan onze kinderen ver-
plicht! Ook zij moeten een gezonde 
en verantwoorde toekomst hebben 
in Nederweert!

Vindt U dat ook?  Dan weet u waar-
voor wij staan.

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

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

Fotostudio Tonn
www.fwww.f.fwww otostudioton.nl.fotostudioton.nlotostudioton.nl.f

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055

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

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

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

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

Start Cursussen Cocon
Vrij hobbyen (bijv. tekenen, woensdagmiddag 2 april
schilderen, kaarten 1 x p.2. wkn.
maken e.d.)

Engels conversatie woensdagmiddag eerstvolgende les
1 x p. 2 wkn. 19 februari

Engels beginners vrijdagmiddag 7 maart

Moderne multimedia maandagavond 20 januari

Hebben en houden dinsdagavond 11 maart
van kuipplanten

Computer beginners dinsdagmorgen 11 maart

Computer allerlei dinsdagavond 11 maart

PowerPoint woensdagmiddag 12 maart

Digitale fotobewerking donderdagmiddag 13 maart
beginners

Traditionele donderdagavond 13 maart
Chinese keuken

Workshop Sociaal- maandagavond 14 april
netwerksites

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

Spaans beginners Nieuwe cursus overdag medio maart

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl Stichting 
Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-688247; email: a.hermans@
vorkmeer.nl 

ORCHIDEEËN
DIV. KLEUREN

€ 9,95
Tuinwinkel De Verrassing

Budschop
tel. 460039

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrtH. nl



Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 82

Lood en ijzer
Hij was boekbinder, geitenfokker en winkelier en combineerde die opvallende nering 
met de handel in gipsen beelden. Johan van Lindert (1848-1929), alias “Jan van Mook” 
uit het gelijknamige dorp in Noord-Limburg, maakte naam met zijn handel in heiligen-
beelden. Samen met zijn zonen beschilderde hij ze waarna de beelden werden verkocht 
op de maandagse markt in Nijmegen.

In 1896 kreeg Van Lindert de opdracht van 
pastoor Kerbosch om elf grote heiligenbeel-
den te leveren voor de St. Lambertuskerk 
in Nederweert. Ze waren beschilderd in ei-
kenkleur zodat het houten beelden leken. 
De financiering gebeurde volgens het prin-
cipe dat men tegenwoordig ‘crowdfunding’ 
noemt. Voor elk beeld (ze kostten 100 gul-
den per stuk) werd een sponsor gezocht. 
De voornaam van de sponsor kwam tot 
uitdrukking in de keuze van de heilige. Op 
die manier werd een elegant compromis 
gevonden tussen anonimiteit en trots. Zo 
schonk de steenrijke Neske Vullers uit de 
Kerkstraat het beeld van de Heilige Agnes 
en Si-j (Lucia) Stoks uit Staat dat van Sint 
Lucia. Jan-Baptist Beelen uit Hulsen finan-
cierde het beeld van St. Jan de Doper. Een 
goed verstaander had meteen in de gaten 
welke mecenas een beeld had geschonken. 
De nieuwe beelden moesten worden be-
vestigd tegen de pilaren in het middenschip 
van de kerk. De consoles van de beelden 
werden met ijzeren haken in de pilaren ver-
ankerd. Omdat men ontdekte dat de pilaren 
van keiharde Naamse natuursteen waren 
gemaakt, viel dat nog niet mee. 

Eerst werden er met veel moeite gaten in 
de pilaren gekapt. De ijzeren haken moes-
ten daar vervolgens met lood in vastgezet 
worden. Dat was een onderneming op zich. 
In de smederij van Hermans (de vader van 
kapper “Polly” Hermans) werd het lood bo-
ven het smidsvuur gesmolten tot zo’n 200 
graden. Dat werd daarna in ijltempo in een 
smeltkroes de straat over gedragen naar de 
kerk. Dit alles onder het wakend oog van het 
halve dorp dat uitgelopen was om dit spek-
takel mee te maken. De smid klom vervol-

gens op een ladder die tegen de pilaar stond 
en schonk het kokendhete vloeibare lood via 
een schenktuit van stopverf in de holte van 
de stenen. Na stolling van het lood was het 
ijzer stevig verankerd en kon het zware beeld 
op de console worden geplaatst.
Tijdens de “beeldenstorm” die in de jaren 
’60 van de vorige eeuw door de kerken rond-
waarde, moesten ook de beelden van de St. 
Lambertuskerk het ontgelden. Pastoor Kes-
sels liet de beelden in 1964 verwijderen. Dat 
gebeurde met toestemming van het Bisdom 
maar onder de Nederweertenaren waren de 
meningen sterk verdeeld. Volgens overleve-
ring werden de beelden kapotgeslagen en 
als afval weggevoerd. Het berouw kwam pas 
vele jaren later. Of de gipsen beelden nu wel 
of niet van kunsthistorische waarde waren is 
een kwestie van lood om (oud) ijzer; het feit 
dat ze rigoureus uit de kerk verwijderd wer-
den is achteraf bezien een grote zonde.

Alfons Bruekers

De gipsbeelden tegen de pilaren in de St. Lam-
bertuskerk. Foto van Jos. Kirkels, ca. 1960, col-
lectie SGN.

Op dinsdag 11 febr. heeft het Vrij-
willigersplatform van Vorkmeer een 
workshop gehouden over de VOG 
(verklaring omtrent gedrag)
Deze avond is door ruim 30 personen, 
van 17 verschillende organisatie’s, bij-
gewoond.
Naast de VOG is er ook aandacht be-
steed aan “In Veilige Handen” van de 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk.
De gehele avond stond in het thema 

Vrijwilligersplatform

van Kwetsbare Personen, dus m.n. 
kinderen, gehandicapte en ouderen.
Cursusleider Henk Claessen van 
Jeugdwerk Limburg wist de vele 
vragen duidelijk en helder te beant-
woorden.
Het vrijwilligersplatform is van plan in 
de toekomst meer van dit soort (gra-
tis) workshops te organiseren voor 
verenigingen.
Suggesties zijn welkom via info@vp-
nederweert.nl 
 

Uitslag loterij Dit is 
Nederweert

Tussen 19 januari en 15 februari kreeg 
het winkelend publiek in Nederweert 
gratis loten bij hun aankopen. Bij elke 
€ 20,00 aan boodschappen kreeg je 1 
lot met een maximum van 5 loten per 
aankoop. Het Centrummanagement 
Nederweert heeft deze gratis loterij 
opgezet. Alle ondernemers in het cen-
trum van Nederweert kregen loten 
die ze mochten uitdelen. Met elk lot is 
er kans op één van de drie iPad mini’s.

Drie keer een iPad mini
Zaterdagmorgen werd de trekking 
verricht door notaris Ramaekers in 
Nederweert. In het bijzijn van cen-
trummanager Gerrit Timmerman en 
secretaris Ed Janssen van Stichting Cen-
trummanagement Nederweert wer-
den de winnende nummers getrokken.

Dit is de uitslag:
Lotnummer 21440 – iPad mini
Lotnummer 51171 – iPad mini
Lotnummer 36189 – iPad mini

Troostprijzen:
Lotnummer 14399 – 4 toegangskaar-
ten voor het kabouterpad Buitencen-
trum De Pelen
Lotnummer 69042 – 4 toegangskaar-
ten voor het kabouterpad Buitencen-
trum De Pelen
Lotnummer 74837 - 4 toegangskaar-
ten voor het kabouterpad Buitencen-
trum De Pelen
Lotnummer 64810 - 4 toegangskaar-
ten voor het kabouterpad Buitencen-
trum De Pelen
Lotnummer 08498 - 4 toegangskaar-
ten voor het kabouterpad Buitencen-
trum De Pelen

De winnaars kunnen zich melden bij 
centrummanager Gerrit Timmerman, 
telefoonnummer 06-50296936 of 
stuur een e-mail naar info@centrum-
nederweert.nl. 

Zet dan wel even je telefoonnummer 
erbij.

“De Meiberg” speelt 
“Chocomousse” 

Verheugd kondigen we aan dat in het 
weekend na de carnaval toneelgroep 
“De Meiberg” weer een komedie op 
de planken brengt. Na een jaar van 
afwezigheid spelen we voor U de ko-
medie “Chocomousse”. 

Wilt U weer onbezorgd genieten van 
een fijne avond, noteert U dan nu al-
vast in Uw agenda 7, 8 en 9 maart. 

De voorstelling begint om 20.00 uur 
in zaal Briels op Schoor in Neder-
weert. De entree bedraagt 8 Euro. 
Tot kijk. 

Toneelgroep “De Meiberg”

Primula’s
2 0,85 P. stuk

 10 voor 2 7,50
Tuinwinkel De Verrassing

Budschop
tel. 460039

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

www.meeuwis-meijel.nl

* 6 Dagen per week geopend
* Donderdag koopavond
 tot 20.00 uur

* Laatste winter herenschoenen en boots
winter damesschoenen en laarzen

* Laatste kinderwinterschoenen en laarsjes

* Totale winterkledingcollectie dames en heren 
(waaronder jacks, truien, blouses, sweats en shirt van topmerken)

Sensationele winteruitverkoop
 bij Meeuwis schoenen, mode en sport

De nieuwe voorjaarscollectie
schoenen en kleding 

NU volop voorradig!!!

50% tot 75% korting

75% korting

50% tot 75% 
korting

OP=OP

APPARTEMENT 
TE HUUR

LAMBERTUSHOF 
NEDERWEERT

T. 06-53579077

Aan alle vrouwen van Groot Neder-
weert.
Tijdens de Internationale Vrouwen-
dag op 8 maart 2014 willen wij met 
een feestelijk programma vieren dat 
de Venezuelawerkgroep 25 jaar gele-
den werd opgericht.
Hiervoor willen wij u van harte uit-
nodigen op zaterdagmiddag 8 maart 
van 13.00 uur tot ± 17.00 uur in de Pin-
nenhof te Nederweert.
U kunt deze middag genieten van een 
heerlijk warm en koud buffet, een fees-
telijk programma met gedichten, volks-
dansen, een lezing over 25 jaar Venezu-
elawerkgroep in woord en beeld.
Hoogtepunt natuurlijk de uitroeping 
van “De Vrouw van het Jaar 2014”. 
Tot slot een leuk muzikaal optreden 
van “de Fuchsia’s”.

Venezuelawerkgroep bestaat 25 jaar!
De kosten van deze middag inclusief 
warm en koud buffet en een con-
sumptie in de pauze zijn € 10,00 p.p.
I.v.m. bestellen van het buffet ver-
zoeken wij u om zich aan te melden 
voor deze middag en bij opgave te 
betalen. Dit kan tot 28 februari bij 
onderstaande personen:

Leveroy: 
*Miep Verspagen, Rogge 6
Ospel: 
*Annie Vossen, Leeuwebekstraat 6
*Petra Scheepers, Vlut 37
Nederweert-Eind:      
*Mien Hermans, Kruisstraat 108
*Gonny van Herte,  Tjongerstraat 13
Nederweert:     
*Truus van Eijk, Agneshof 19
*Bets van Mierlo, Lindestraat 30

Opgavestrook s.v.p. inleveren tot 28 februari:

Mevrouw  ..................................................................................................................... 

Adres ........................................................................ Plaats .......................................... 

Of gezamenlijk via uw Vrouwenorganisatie, 

voor meer informatie  Toos Verkooijen tel. Na 18.00 uur  0495-641170

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
 
 
 

Met de Borebroeleft

zeen ze d’r weer!

Vastelaovendjzaoterdig:
Lindebaum Boetegewoeëne Binnezitting

Now vör Ni-jwieërt:
Veur en nao d’n Optocht

1e Ni-jwieërter Vastelaovendj Revival Festival

Kerkstraot 2 Ni-jwieërt
til. 0495-633180



Alles voor een perfecte start van het watersportseizoen, voor jong en oud

HISWA 2014: Boeiend voor iedere watersporter
Op 5 maart 2014 gaat het nieuwe watersportseizoen van start tijdens het grootste 

watersportevenement van Nederland, de HISWA Amsterdam Boat Show. Met 

maar liefst acht werelden valt er voor iedere watersporter genoeg te zien en 

te beleven. Van bootaccessoires tot surfboards, van onderhoudworkshop tot 

manoeuvreerclinics en van navigatieapparatuur tot watersportkleding. Ook 

wie nog een nieuwe boot zoekt, kan zijn hart ophalen bij de honderden sloepen, 

open zeilboten, daysailers en sportboten die doorgaans nog hetzelfde seizoen 

het water op kunnen. Na een bezoek aan de HISWA – van 5 tot en met 9 maart in 

Amsterdam RAI – kun je perfect voorbereid van het nieuwe watersportseizoen 

gaan genieten.

Handige indeling in acht werelden
Om het overzichtelijk te maken, is de 

HISWA ingedeeld in acht werelden. Van 

HISWA Zeilen, met de open zeilboten, 

daysailers, klassenorganisaties, 

vaarscholen en vakantieaanbieders 

tot de motorboten, Ribs en 

buitenboordmotoren in HISWA Speed. 

HISWA Sloep biedt het grootste 

aanbod van sloepen en weekenders in 

Nederland. En in de wereld van HISWA 

Unique is een aantal bijzondere, grotere 

boten te bewonderen. De nieuwste 

bootaccessoires, onderdelen en 

onderhoudsproducten voor elk type boot 

zijn te vinden in HISWA Onderdelen & 

Accessoires. 

Speciale aandacht voor de jeugd (t/m 16 jaar gratis)
De wereld van HISWA Fun laat alles 

zien op het gebied van windsurfen, 

kitesurfen, Stand Up Paddling (SUP) 

en nog veel meer. Vooral de jeugd 

komt hier ruimschoots aan zijn 

trekken. Met het grote waterbassin 

voor spectaculaire wedstrijden en 

demonstraties. Daarnaast is er een 

apart SUP-bassin, waarin je zelf direct 

een poging kunt wagen. Jongeren 

t/m 16 jaar hebben overigens gratis 

toegang!

HISWA Klassiek zorgt voor een mooie 

verbinding tussen het moderne van nu 

en het rijke maritieme verleden van 

Nederland, een aanwinst voor jong 

en oud. En in HISWA Shop zijn alle 

denkbare watersportspullen te koop, met 

een centrale catwalk voor modeshows en 

veel scherpe beursaanbiedingen.

Paviljoens, lezingen, workshops en clinics
Voor de zeilers is er een open zeilboten 

en een daysailer paviljoen. Wie de 

reductie van CO2 uitstoot hoog in 

het vaandel heeft, kan terecht op het 

Elektrisch Varen paviljoen voor de 

nieuwste producten en ontwikkelingen 

op het gebied van elektrisch en hybride 

varen. In het Vaarscholen Paviljoen 

kun je terecht voor vakanties om je 

zeilvaardigheid te verbeteren. Het 

Zeiltheater is dé plek voor bijzondere 

lezingen, reisverhalen en anekdotes en 

in HISWA Klassiek zal de ‘Leugenbank’ 

niet ontbreken; bekend als 

ontmoetingsplaats in menig jachthaven. 

Voor de klussers is er het Demoplein, 

met talloze workshops over onderhoud, 

bouw, motoren en uitrusting. Alles 

weten over veiligheid op en rond 

het water? Leg dan aan op het 

Veiligheidseiland. Leer meer over het 

weer in de drukbezochte MeteoClinics 

of oefen het manoeuvreren tijdens de 

Manoeuvreerclinics in de RAI Haven.

Innovatie en primeurs
De start van het nieuwe watersportsei-

zoen is natuurlijk ook het ideale moment 

voor de lancering van nieuwe producten 

en bijzondere primeurs. De aanwezigheid 

van honderden exposanten garandeert 

dan ook veel productintroducties. De 

genomineerde zeil- en motorboten voor 

de HISWA Boot van het Jaar verkiezing 

en de genomineerde producten voor de 

HISWA Product van het Jaar verkiezing 

zijn eveneens te bezichtigen. De win-

naars worden tijdens de openingsdag 

van HISWA 2014, op woensdag 5 maart, 

bekend gemaakt.

Kom voordelig met de trein!
Bestel bij aankoop van een 

HISWA toegangskaart het voor-

delige 2e klas NS dagretour, voor 

slechts € 9,00. Geldig op beurs-

dagen vanaf ieder treinstation in 

Nederland naar Amsterdam RAI. 

Het NS dagretour is te bestellen 

via www.hiswa.nl.

Praktische info

Datum & locatie:
woensdag 5 t/m zondag 9 maart 

2014, in Amsterdam RAI

Openingstijden:
- woensdag t/m vrijdag 

van 11.00 – 22.00 uur

- zaterdag en zondag 

van 10.00 – 18.00 uur

Toegangsprijzen:
via de website:

- dagkaart € 12,50

- avondkaart 

(geldig vanaf 18.00 uur) € 8,50

- NS dagretour € 9,00 

(geldig vanaf ieder station in 

NL naar station RAI en terug)

aan de kassa – tijdens de beurs:

- dagkaart € 15,00

- avondkaart € 10,00

jongeren t/m 16 jaar hebben 

gratis toegang!

Meer informatie:
via www.hiswa.nl

twitter: @HISWAamsterdam 

Facebook: HiswaAmsterdam

www.huis-aan-huis.com



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

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 
625887; e-mail adres kantoor: administra-
tie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerk-
bijdrage, giften e.d. NL80RABO0135507227 
ten name van Kerkbestuur Sint-Lambertus-
parochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 20 februari tot en met 1 maart 2014 

DONDERDAG 20 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 21 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Petrus Damiani, bis-
schop en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 22 FEBRUARI
Feest van Sint Petrus’ Stoel – vooravond van 
de zevende zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (koor dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) - jaardienst Frens 
Janssen.

ZONDAG 23 FEBRUARI
Zevende zondag door het jaar
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen) – Clementine Niessen, ou-
ders en Catharina Manders.

MAANDAG 24 FEBRUARI
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 25 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 26 FEBRUARI
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 27 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 28 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 1 MAART
Gedachtenis H. Maria
Vooravond van de achtste zondag door het
jaar Vasteloavundjsmès
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes) – Jaardienst Henricus Greijmans tevens 
voor To Greijmans-Hendrikx en zoon Teng, 
jaardienst ouders Van Driel-Rademakers, 
overleden echtgenoten Respen-Moonen, 
Mia Haenen-Teeuwen, Lisette Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, ouders 
Verdonschot-Niessen.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81RABO0135509246

Zondag 23 februari
10.00 uur H. Mis  - tot bijzondere intentie.

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

22 februari t/m 1 maart 2014

ZATERDAG 22 februari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Sjaak en Gerda Aben-Ven-
ner, jaardienst voor Annie Lempens-Linders, 
ter ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG  1 maart: 18.00 uur H. Mis t.g.v. 
de opening van de vastelaovundj m.m.v. K.V. 
de Piepkukes en Blaoskracht 11, jaardienst 
voor ouders Verheijen-Fonteijn, voor Nelis 
van Gog voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 22 februari Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS; zaterdag 22 februari Tom 
van Horik, zaterdag 1 maart 18.00 uur Ayla 
Beerens en Tim Teunissen.

“De conflicten in het leven doen ieder mens 
rijper worden.”

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-
bank: NL97RABO0135506824

of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opgeven 
op het adres: gubbels@kpnplanet.nl en het 
bedrag van € 20,00 overmaken op Rabo-
bank: NL97RABO0135506824
van de St.Rochusparochie Budschop of op Giro 
1836498. Een andere mogelijkheid is het be-
drag van € 20,00 in een envelop af te geven bij 
Mia Gubbels, met vermelding van uw naam, 
adres en telefoonnummer en de opgave van 
de misintentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Ro-
chus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 23 februari 2014 H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor Dré Mackus wegens verjaardag

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

COLLECTEBUNDELING BUDSCHOP 19 en
20 FEBRUARI.
In de week van 16 februari start de jaarlijkse 
collecte voor 15 goede doelen in Budschop. 
Aan de achterkant van de brief die u ont-
vangt treft u een lijst aan met vermelding 
van  de goede doelen. Hierop kunt u aange-
ven met welk bedrag u welk goed doel wilt 
steunen. Een van de doelen is het Vastenac-
tieproject  voor  Pater Cuijpers bestemd voor 
een leerprogramma voor ouders van straat-
kinderen in Manila. Ouders leren om hun 
kinderen te begeleiden en te ondersteunen
bij scholing en educatie. Het geld dat over 
is gaat naar projecten van zuster Anima van 
Eijk en zuster Anita Verheggen.
Het ophalen van de envelop met inhoud 
(doelenlijst en geld) zal plaatsvinden op 
19  februari 2014. Bij niet-thuissituatie vindt 
er een naloopronde plaats op 
20  februari. Graag de envelop klaar leggen 
voor de collectant.

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 22 februari – 1 maart. 

Zaterdag 22 februari, 19.00 (Samenzang) 
Gerry Knoops (verjaardag), jrd Antoon Op ’t 
Root en Maria van de Moosdijk, ghm Anto-
netta Reemers, ghm Wiel Jacobs, ghm Gied 
Huijben. 
Zondag 23 februari, 7e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) jrd Jan Nies. 
Dinsdag 25 februari, 18.40 bidden van
het rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen.
Donderdag 27 februari, 19.00 voor de zie-
ken.
Zaterdag 1 maart, Gezinsmis: Vastela-
ovundj, 18.00 (Friends with voices) ouders 
Frenken-Jacobs, jrd Mia Jacobs-Weekers, jrd 
ouders Jacobs-Dircks en overleden familie, 
jrd ouders Duijts-Peters en overleden kin-
deren, kleinkinderen en schoonzoon, ghm 
Peter Pellemans en Dorothe Feijen. 
ACOLIETEN: za. 22 febr. 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 23 febr. 10.00 :
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 
1 maart 18.00: Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen. 
PAROCHIEJUBILEUM: Op zaterdag 31 mei 
en zondag 1 juni a.s. vieren we ons 150-jarig 
parochiejubileum. Zowat heel musicerend 
Ospel verleent dan medewerking aan de 
misvieringen. 
Op zaterdag 31 mei luisteren de Gemeng-
de Zangvereniging St. Caecilia, Zangkoor 
De Peelklanken en het Kerkelijk Zangkoor 
de jubileum viering op. Zij voeren samen de 
Limburgse dialectmis van Gerard Sars uit. 
Organist Henk Sieben begeleidt de koren op 
het gerestaureerde orgel. Ook de harmonie 
Melodie der Peel verleent medewerking en 
begeleidt enkele nummers van de Zang-
groep Ospel met het Jongerenkoor Friends 
with voices. 
Op zondag 1 juni is er een plechtige jubi-
leum hoogmis. Dan verzorgen het Kerkelijk 
Zangkoor de Gregoriaanse gezangen en
Zangkoor De Peelklanken de meerstemmige
vaste gezangen. 
ORGELRESTAURATIE: Bij die jubileumvie-
ringen kan tevens het gerestaureerde kerk-
orgel weer gebruikt worden. De restauratie 
vordert voorspoedig en kan medio maart 

voltooid zijn. Vele parochianen steunen 
het orgelfonds. Stand per 31 januari was 
€ 5.216,80, ontvangen zijn € 50,-/5,-/1.700,-
/500,-/56,-/25,- en 50,-, stand per 12 februari 
€ 7.602,80 ! Onlangs zijn € 1.000,- meerkos-
ten opgetreden vanwege het impregneren 
van de gewelven boven de orgelpijpen. 
Vooral bij storm komt gruis van de gewelven 
(150 jaar oud !) los en valt in de orgelpijpen. 
Om dat in de toekomst te voorkomen heeft 
voegersbedrijf Jos Simons vorige week het 
metselwerk boven het orgel behandeld met 
een hechtmiddel.
Uw steun blijft dus nog welkom : bijdragen 
via NL73 RABO 0140 3005 11 ten name van 
het kerkbestuur o.v.v. “restauratie orgel”, 
via de pastorie of de collectebus in de kerk, 
waarvoor vriendelijk dank. 

Pastoor A. Koumans. 

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 22 febr. 2014 – 1 mrt. 2014

Zondagmorgen 23 febr. 9.30 uur:
Als jrd. voor Sjra Schreurs, ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth en Harrie 
Schreurs, pater Tjeu Baetsen, Elly v. Roij-
Niessen en tevens v.w. haar verjaardag, 
Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen (Canticum Novum)

Mededeling:
•	 Woensdag 26 februari a.s. taizéviering,

zingen, stilte, ontmoeten en gesprek in 
de H. Nicolaaskerk in Heythuysen aan-
vang 19.15 uur. U bent van harte welkom.

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 11 maart is onze jaarvergade-
ring. Aanvang 20.00 uur in de grote zaal van 
de Pinnenhof.
Op woensdag 7 mei is de provinciale dag-
tocht. Deze reis vervangt de alleenstaan-
denreis en de kersttocht.  Deze dagtocht is 
dus voor alle leden. De dagtocht gaat naar 
Breda. De prijs is € 24,00. Hierbij inbegrepen
is de bustocht naar Breda, een bezoek aan 
de klompenmaker in Dussen,  koffie met 
cake en een demonstratie.

Opgeven voor 1 april bij Marga Geesing 
door een enveloppe met naam en geld in de 
bus te doen. In de bus betalen kan niet.
Tijdens onze lezing over veiligheid in en om 
het huisheeft de wijkagent dhr. Kasper ge-
vraagd of ik zijn e-mail adres wil door geven 
voor vragen die er nog zijn over de veilig-
heid in en om het huis en in de buurt.

Het e-mail adres is:
Joost.Kasper@limburg-noord-politie.nl.
Telefonisch kan dit ook op nummer: 0900-
8844.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

2 0 F E B R U A R I 2 0 1 4

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.

Dagen voor 
Alleengaanden

Het verhaal gaat door…

ZijActief Limburg organiseert ook in 
2014 de Dagen voor Alleengaanden in 
maart en april, dit jaar met als thema 
‘Het verhaal gaat door…’. Wegens suc-
ces is het aantal locaties waar de dagen 
plaatsvinden uitgebreid van drie naar vier. 
In Melderslo, Thorn, Vaals en Nederweert-
Eind kunnen alleengaanden dit jaar aan een 
bijzonder programma deelnemen. 

De opzet van de Dagen voor Alleengaanden 
is dit jaar anders. Het wordt een écht dagje 
uit! Plezier, ontmoeting en gezelligheid 
staan voorop; mét een educatief tintje. Op 
een locatie naar keuze worden de deelne-
mers ontvangen in een schilderachtige om-
geving. Om 9.30 uur is het ontvangst met 
koffie of thee. Op elke locatie start de dag 
met een meditatieve viering en een lezing 
door Frits Crins. Daarna staat er een interes-
sante rondleiding op het programma. Om 
16.00 uur wordt de dag afgesloten.
Alle alleengaande leden van ZijActief 
Limburg zijn van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan één van de dagen. 
Vrouwen die geen ZijActief-lid zijn, maar 
wel graag één van deze dagen mee wil-
len maken, zijn ook van harte welkom! 

De Dagen voor Alleengaanden vinden
in 2014 plaats op: 
20 maart Streekmuseum de Locht,

Melderslo
27 maart La ville Blanche, Thorn
3 april Museum Vaals, Vaals
10 april Openluchtmuseum Eynderhoof,

Nederweert-Eind

Aanmelding en meer informatie
Aanmelden kan bij het servicebureau van 
ZijActief Limburg, tel. (0475) 38 17 81 of 
een e-mail sturen naar zijactief@zijactief-
limburg.nl. Voor de dagen in Melderslo 
en Thorn is de uiterste aanmelddatum 15 
februari 2014. Voor de dagen in Vaals en 
Nederweert-Eind graag aanmelden vóór 
1 maart 2014. De kosten voor deelname 
bedragen € 17,00 per persoon voor leden; 
niet leden betalen € 22,00. Betaling kunt u
overmaken op NL62RABO0144103400 t.a.v. 
Zijactief Limburg o.v.v. Dagen voor alleen-
gaanden

Meer informatie kunt u contact opnemen 
met Toos Verkooijen, tel.0638150450

De restauratie van het kerkorgel te Ospel 
vordert voorspoedig binnen de planning. 
Deze week wordt begonnen met de terug-
plaatsen van onderdelen, orgelpijpen en
aansluitingen, waarbij de vrijwilligers weer 
assisteren. Medio maart kan de restauratie 
en het stemmen van het orgel voltooid zijn. 
De vrijwilligers brachten vorige week een 
bezoek aan het bedrijf Verschueren te Hey-
thuysen om zich te laten informeren over 
orgelbouw en restauratiewerkzaamheden. 
Zij kregen inzicht in de bouw en techniek 
van een orgel en hun inbreng bij de restau-
ratie. 

In de restauratiekosten (€ 30.000,-) stelt
het kerkbestuur € 15.000,- beschikbaar uit
het onderhoudsfonds van de kerk. De reste-
rende € 20.000,- probeert het orgelcomité 
via sponsoring en giften bijeen te brengen. 
De stand van het orgelfonds bedroeg per 
31 januari € 5.216,80, ontvangen zijn weer
€ 50,-/5,-/1.700,-/500,-/56,-/25,- en 50,-, 
stand per 12 februari € 7.602,80. 
Onlangs zijn € 1.000,- meerkosten opge-
treden. De orgelpijnen bleken vooral ver-

Restauratie Ospels kerkorgel 
ontreinigd door gruis van de gewelven. Het 
voegwerk van de gewelven (150 jaar oud!) is 
matig. Dit heeft tot gevolg dat er vooral bij 
storm regelmatig gruis van de stenen en het 
voegwerk los komt en naar beneden in de 
orgelpijpen valt. Om dat in de toekomst te 
voorkomen heeft voegersbedrijf Jos Simons 
vorige week “op hoog niveau” het metsel-
werk boven het orgel geïmpregneerd met 
een hechtmiddel. Hij kon nu gebruik maken 
van het rolsteiger in de kerk.
Het orgelcomité is blij met het voorspoe-
dig verloop en zeker ook dankbaar voor de 
financiële steun vanuit de parochie. Vele 
parochianen tonen hun sympathie met een 
kleine of grote gift. Bijdragen blijven wel-
kom via NL73 RABO 0140 3005 11 ten name 
van het kerkbestuur o.v.v. “restauratie or-
gel”, via de pastorie of de collectebus in de 
kerk. Op naar de € 10.000,-!

Sjef Geuns.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven welke wij 
mochten ontvangen na het overlijden van 

Truus Kessels-Sieben   

willen wij u hartelijk bedanken. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

LET OP!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het 
weekblad van 6 maart

advertenties en 
tekstkopij inleveren uiterlijk op 

WOENSDAG 26 FEBRUARI
VÓÓR 16.00 UUR.

Bij voorbaat dank
voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig
en -deensdig

zeen vae geslote.
De redaktie

email: info@dru
kk

er
ijv

an
de

ur
se

n.
nl

Mantelzorgsalon

Maandag 24 februari 13.00 to 16.00 uur.
Tijdens deze middag  zal de FILM 
AMOUR, gedraaid worden. Deze film 
gaat over mantelzorg op latere leeftijd.
Het is een ontroerende film over lief-
de van een ouder echtpaar waarbij de 
man zorgt voor zijn vrouw nadat zij 
een infarct heeft gekregen. Aanslui-
tend is er gelegenheid een praatje te 
maken onder het genot van een kop-
je koffie/thee en iets lekkers.
De film vindt plaats in het Groene-
kruisgebouw: Kapelaniestraat 3 te 
Nederweert.
U kunt zich opgeven tot donderdag 
20 februari.

Sabinje Corstjens
Groene Kruis mantelzorgondersteu-
ning; 06-44349475 of 0475-458473
Sabinje.Corstjens@dezorggroep.nl
Werkzaam op donderdag als mantel-
zorgconsulent Nederweert.

Hugo Vossen
Betrokken tot in de kern



VVersprerspreiding van uw
rreeclamedrukwerk inclamedrukwerk in

NNederweerederweert en Weereert.
Met Met méér méér dan dan 30 30 jaar jaar erervvaring aring in in de de huis huis aan aan huis huis bezorging kunnen 
wij wij u u perfect perfect vvan an dienst dienst zijn zijn om om uw uw exexclusievclusieve e huis huis aan huis cam-
pagne pagne uit uit te te vvoeroeren. en. EExxclusievclusieve e huis-aan-huis huis-aan-huis vversprerspreiding leidt tot 
meer meer omzomzet et vvoor oor uw uw bedrijf bedrijf of of winkel, winkel, een een hogerhogere e naamsbekendheid naamsbekendheid 
en meer interen meer interactiviteit tussen uw bedrijf en klanten.activiteit tussen uw bedrijf en klanten.

ClauwClauwers-Linders Vers-Linders VOFOF
PPostadrostadres: es: BezBezoekadroekadres: es: TTel: 049el: 0495 - 843 965 - 843 9633
PPostbus 27ostbus 2748 48 DorpstrDorpstraat 15A aat 15A mob: 06 - 152mob: 06 - 1528 07558 0755
606030 A30 AA NederwA Nederweereert t 6091 N6091 NJ LJ Levevererooy y dekoerier@hotmail.nldekoerier@hotmail.nl

wwwwww.clauw.clauwers-linders-distributie.ibloers-linders-distributie.ibloxs.nlxs.nl

VVerkerkoopplannen?oopplannen?
Bel of mail ons!Bel of mail ons!

WWe make maken gren graag aag 
een afspreen afspraak met u aak met u 

vvoor een oor een 
grgratis vatis vererkkoopadvies.oopadvies.

Aerthijsplein 12  6035 AS Ospel
0495 631 449

www.vandenboomschoenen.nl

Natuursteen Limburg Ospel

Grafmonumenten

Wij leveren alle modellen graf-

monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 

rechtstreekse import zijn wij sterk 

concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-

opgave, ook als u reeds elders een 

offerte heeft aangevraagd. offerte heeft aangevraagd. ferte heeft aangevraagd. of

Bouwsector

Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 

de bouwsector tegen scherpe prijzen:

- Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.ensterbanken, dorpels en gevelbekleding.V

- Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.

- Vele soorten graniet, marmer en travertin.Vele soorten graniet, marmer en travertin.ele soorten graniet, marmer en travertin.V

- Tafel-/aanrTafel-/aanrafel-/aanrT echtbladen en objectdesign.

- Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.- en wandtegels voor binnen en buiten.Vloer

- Composiet van het bekende merk Diresco

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  

mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS,
OUWBAARHEID 

VREDENHEID 
HOOG IN HET 

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDERWEERT

Houten en kunststof kozijnen,
ramen en deuren (KOMO KEUR)• alle soorten beglazing• overkappingen / carports /

daken / dakkapellen / dakramen• alle voorkomendetimmerwerken in nieuwbouw /
verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt,organiseert, ontzorgt uw project.

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

ONSDRUKWERK

UWBEDRIJF

IS DE
VANBLIKVANGER

drukkerijvandeursen
Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert

Telefoon: 0495-63 26 25
E-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

“Met de gratis tankpas van Roost Olie heeft u meer voordeel! 
Geen losse tankbonnen en handmatige kilometeradministratie meer.

De maandelijkse verzamelfactuur scheelt u administratiekosten en levert u 
gegarandeerde BTW-teruggave op.

Bovendien betaalt u minder per liter brandstof.

Tanken met de tankpas van Roost Olie is efficiënt,
veilig en betrouwbaar, overal in Nederland.

U bent ready to go, 24 uur per dag.”

Brugstraat 30, 6031 EG Nederweert
Telefoon 0495-632001 - E-mail: info@reisburomackus.nl

WELKOM@MACKUS

Profiteer nu nog van 
vroegboekkortingen en 

boek uw vakantie bij

Deelnemers Bizz’Cu 
bieden elkaar voordeel

Dat het ondernemersnetwerk Bizz’Cu vier tot vijf bijeenkomsten per jaar 
biedt en dat het toegankelijk is voor iedere ondernemer die er zich welkom 
voelt, dat is inmiddels bekend. Dat er bedrijfspresentaties zijn en dat het 
programma verrassende elementen bevat, waaronder diverse variaties aan 
cultuuruitingen. Ook dat is bekend. Evenals dat er ruim de mogelijkheid is om 
informeel te netwerken. Allemaal voordelen voor een klein deelnamebedrag.

Minder bekend is dat de Bizz’Cu-deelnemers ook aan elkáár voordelen bie-
den. Waar kunt u als Bizz’Cu-lid op rekenen? 

Wellness, sport, bewustwording en reizen
Na een stressvolle dag is het heerlijk genieten bij Massage DoetGoed in Neder-
weert. Ervaar een uur lang een ontspannende massage met warme oliën in 
een relaxte sfeer. Voor Bizz’Cu-deelnemers tegen een speciaal kennismakings-
tarief. Deze actie loopt t/m 15 maart 2014. Ook kunt u er een duomassage 
reserveren, verzorgd door twee gediplomeerde masseurs. www.doetgoed.nl. 

Voor de inspannende ontspanning kunt u terecht bij Budoschool Shintai in Ne-
derweert, Weert of Heythuysen. Shintai biedt diverse (judo)sporttrainingen 
en weerbaarheidscursussen. Ga aan de slag met een personal trainer voor 
een gereduceerd uurtarief. www.shintainederweert.nl. 

Ontspanning in het buitenland biedt Villa Masserotti. Bizz’Cu-deelnemers pro-
fiteren van een fikse korting op de huur van dit prachtige vakantiehuis. De 
onlangs volledig gerenoveerde villa ligt in de regio Modena, Noord-Italië, en 
is een mooie uitvalsbasis voor diverse trips en activiteiten in de nabijgelegen 
plaatsen en de omringende natuur. www.villa-masserotti.eu. 

MobielreisadviesinLimburg, gevestigd in Ospel, werd in 2013 uitgeroepen tot 
beste reisadviseur van Limburg 2013. Deelnemers van het netwerk genieten 
hier van nog meer vakantievoordeel. Zij betalen geen administratiekosten bij 
vakantieboekingen. www.mobielreisadviesinlimburg.nl. 

Wanneer het bovenstaande nog niet voldoende zou zijn om u een gezonde en 
relaxte start van uw dag te geven, biedt Welzijnspraktijk EnergiQue in Ospel 
een gratis kennismakingsgesprek inclusief voedings- en lichaamsanalyse. In 
deze praktijk ontvangt u professioneel persoonlijk advies en begeleiding op 
het gebied van voeding, beweging en een betere levensstijl. 
www.welzijnspraktijkenergique.nl.

Media, PR en communicatie
De Nederweerter drukkerijen Van Deursen en Buijs zijn lid van ondernemers-
netwerk Bizz’Cu. Beide bladen bieden de netwerkdeelnemers uitgelezen ad-
vertentiemogelijkheden op speciale Bizz’Cu-pagina’s, in respectievelijk het 
Weekblad voor Nederweert en het maandblad Hallo Nederweert. 
www.drukkerijvandeursen.nl en www.drukkerijbuijs.nl. 

Diverse bladen en sites bieden aan ondernemers de mogelijkheid een artikel 
te plaatsen. Bespaar tijd en geld en voorkom dat u telkens een nieuw artikel 
moet (laten) schrijven. Kies voor één goed basisartikel bestaande uit diverse 
onderdelen die u zelf naar wens kunt samenvoegen voor willekeurig welke 
publicatie. Variëren is mogelijk, zonder dat het artikel inboet aan kracht en 
inhoud. Een artikel op uw lijf en bedrijf geschreven door Sparkle Tekst & Com-
municatie in Nederweert. www.spark-le.nl. 

Tot slot een voordeel met een algemeen doel, van Get.Noticed Intern+Bureau 
in Nederweert. Voor alles wat zij maken voor Bizz’Cu-leden, doneren zij 10%
van de opdracht aan ondernemersnetwerk Bizz’Cu. Waarom? Omdat zij het 
initiatief van harte steunen en een bijdrage willen leveren aan nog boeien-
dere bijeenkomsten. www.getnoticed.nl. 

Al deze voordelen en meer informatie over ondernemersnetwerk 

Bizz’Cu vindt u op www.bizzcu.nl. 



Aanbieding
t/m 22 februari

Kersenvlaai € 8,95

Mango abrikoos € 13,95

Grote cake € 4,95

Rozijnenbrood € 2,95

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Grote Voordeelactie!
Heeft u een Toyota die 6 jaar of ouder is?
Uw Toyota hoeft nog niet met pensioen,

maar pak wel de leeftijdskorting!

Knip deze advertentie uit en en vul uw kentekennummer in op de 
kentekenplaat en pak dat voordeel! Natuurlijk zijn alle genoemde 
prijzen incl. btw en geldig voor Toyota’s van 6 jaar en ouder.

Deze aanbieding is geldig tot 31 maart 2014
en per auto éénmalig bij inleveren van deze bon.

Gezamelikke wichteroptocht

De basisschole oet Ni-jwieërt;  BS 
Budschop, BS de Bongerd, BS de Klim-
op en BS de Kerneel organizere geza-
melik ‘ne scholeoptocht op vri-jdig 28 
februari.
De wichter van dees 4 schole zeen al 
waeke aan ’t dinke en knutsele um 
toch mer met de schoeënste en/of lol-
ligste kreejasies vör d’n daag te kome 
um zoeë inne prieze te kunne valle. 
Pepeer, kippegaas, behangpleksel 
of verf werkelik alles hebbe ze oette 
kast of oette graasj gehaaldj um hun 
fantazie d’r op los te kunne laote. En
’t belooftj ’n schitterendj spektakel 
te waere. Mer allein de wichter kun-
ne de optocht neet laote slage. Dao 
huuëre dikke ri-je pebliek bi-j! Minse 
di-j lache met de grappe, minse di-j 
klappe um de pronkstökke, minse di-j 
gruuëts zeen umdet heur wichter of 
kleinkindjer mej loupe en minse di-j 
gewoeën geniete van ’t plezeer waat 
de wichter belaeve. Moders, vaders, 
wichter, opaas en omaas, tantes, 

uuëmpkes en buure komtj geniete 
van ’t entoezjasme van al dees wich-
ter.
’t Es de mote waert! 
De roete startj um 11.11 oor vanaaf de 
Parkeerplaats achter de Pinnenhof. 
Dan gieëtj richting-Hoeëgeweeg-
Burg.Vullersstraot-Kerkstraot-Brök-
straot-Lambertusstraot. 

Vae zeen uch langs de roete vri-jdig 
28 februari um 11.11 oor!

Beste minse, letj op! 
Um dit schoeën wichter-
spektakel te laote slage, 
zeen vae genoeëdzaaktj 

de Kerkstraot, 
un gedaeldje vanne Brökstraot

en de Lambertusstraot 
dae daag aaf te sloete 

van 10.45 oor tot un oor of 12, 
veur de veiligheid van de wichter. 

Haotj dao astebleef 
raekening me-j!

Borebroeleft V.V. de Pinmaekers Ni-jwieërt

Op zaterdag 22 februari 2014 zal in 
Nederweert weer de traditionele 
borebroeleft worden gehouden.
Het boerenbruidspaar 2014 wordt ge-
vormd door Jeannette van Haperen-
van de Kerkhof en Ad Timmermans.

Aetfieëst
Vanaf 14.33 uur wordt in zaal Cen-
traal voor familie, vrienden en be-
kenden een bore aetfieëst gehouden
(Entreekaart is nodig).

Start borebroeleft
Om 16.22 uur kunnen alle feestvier-
ders zich in café De Schans aansluiten 
bij het bruidspaar.

Vanaf café De Schans gaat de stoet 
om 18.11 uur naar de Pinnenhof waar 

het burgerlijk huwelijk zal worden 
voltrokken door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand Giel Bruijnaers.

Vervolgens zal om 19.44 uur de zege-
ning plaatsvinden door predikant Paul.

Na deze plechtigheid kan het kersver-
se paar tussen 20.33 uur en 21.44 uur 
worden gefeliciteerd in zaal Centraal. 
Om 22.00 uur zal het boerenpaar ge-
wogen worden.

Hierna is er borebroeleft in geheel 
Nederweert.

Voor meer informatie zie 
www.pinmaekers.nl

Gae zeetj genuuedj.

Tjeu Stultiens

LIJST 2, nummer 7

Tjeu Stultiens woont in Nederweert, 
zet zich al ruim 25 jaar actief in voor 
Kindervakantiewerk Nederweert en al 
35 jaar voor Veilig Verkeer Nederland.

“Ik maak me sterk voor een 
verkeersveilige en leefbare 

gemeente Nederweert.”

De Bongerd leest!!!!!

In het kader van de nationale voor-
leesdagen werd er op Basisschool De 
Bongerd veel gelezen.
In groep 3/4 is het boek “BEER IS 
ZO MOE” van Susanna Leonard Hill
voorgelezen. Omdat de illustraties zo 
geweldig zijn, was dat meteen een 
uitnodiging om er een tekenles aan 
vast te knopen. De kinderen hebben
gewerkt met wasco en Oost-Indische 
inkt.
In groep 4/5 werd het boek van Guus 

Kuijer “OP JE KOP IN DE PRULLEN-
BAK” voorgelezen. Om te ervaren 
hoe dat voelt, mochten de kinderen 
zichzelf op de kop in de vuilnisbak te-
kenen. Hun fantasie daarbij komt in 
hun tekeningen tot uiting.
Vanaf 14 februari zijn hun kunstwer-
ken te zien in de bibliotheek. 
Dus ouders, opa’s, oma’s en ooms 
en tantes: kom de  kunstwerken van 
uw kinderen bekijken tijdens een be-
zoekje aan de bieb!

Economisch herstel 
Economisch herstel begint bij 
mensen die kansen zien en krij-
gen

Het CDA staat voor een onderne-
mende samenleving in alle sectoren: 
dienstverlening, bouw, metaal, toe-
ristische en agrarische sector. Alle on-
dernemingen zijn, voor de gemeente 
Nederweert, met al haar voorzienin-
gen, een belangrijke pijler in het be-
houd van de leefbaarheid.

Het CDA-Nederweert vindt daarom
dat ondernemers niet geconfron-
teerd moeten worden met extra
regels of belemmeringen vanuit de
gemeente. Het zijn vaak de onderne-
mers en de ondernemingen die plaat-
selijke activiteiten en initiatieven van 
vrijwilligers uit verenigingen financi-
eel ondersteunen.

Als wet- en regelgeving het toelaten 
zouden plaatselijke en regionale on-
dernemers de voorkeur mogen krij-
gen bij de uitvoering van gemeente-
lijke opdrachten.

Startende en inovatieve onderne-
mers moeten volop kansen krijgen 
in onze gemeente Nederweert. Het 
tijdelijk toestaan van nieuwe initi-

atieven in leegstaande panden zou 
met meer enthousiasme ontvangen 
mogen worden. Vele grote bedrijven 
van vandaag zijn ooit in een garage 
begonnen.

Het CDA-Nederweert ondersteunt 
en stimuleert digitale ontwikkelin-
gen zodat alle inwoners nog sneller 
informatie digitaal kunnen uitwisse-
len. Regionaal blijkt de regio Weert-
Nederweert door de jaren heen een
prima kweekvijver te zijn voor onder-
nemende talenten. Hier moeten we 
zorgvuldig mee omgaan, dat moeten 
we vasthouden.

Daarom: Iedereen aan de Slag!

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)

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

OpenOpenOpen
Inschrijffeesten

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

thd 
ROCK

Zaterdag 15 maart 2014

€ 49,95 per persoon, All-in.€ 49,95 per persoon, All-in.
InclusiefInclusief; A; Alle drlle drankanken, Den, Dinerbu�inerbu�ettetten, Gen, Grrandioandiozze dessere dessertbu�tbu�ettetten,en,

LivLive ene entterertainmentainmentt, A, Allrllround muziekound muziekrrepereperttoiroiree
(Reser(Reservvereren ken kan zan zoowwel tel telefelefonisch als via onzonisch als via onze we websitebsite)e)

Voor meer data & thema’s zie www.plattevonder.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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts

 EUR 50,-
Ook zeer voordelig voor 

kleine zelfstandigen.
www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans Huis 
Weert ziet er als volgt uit: Maandag 24
februari 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 
uur yoga*. Woensdag 26 februari 09.30-
14.15 uur gezichtsverzorging* / 10.00-
13.00 uur kookworkshop* / 16.00-20.00 
uur Kookworkshop voor nabestaan-
den*. Donderdag 27 februari 09.30-
12.30 uur creatief atelier / 10.00-12.30 
uur hoofdmassage*. Vrijdag 28 februari 
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). Meer info: 
www.toonhermanshuisweert.nl



Duikteam Nederweert 
druk met Activiteiten!!

Duikteam Nederweert heeft twee nieuwe 
‘leden’ mogen ontvangen van mevrouw
Willeke Borman, directeur AED Solutions te 
Stramproy. Namelijk twee Prestan reanima-
tie poppen, de toekomst voor reanimatie en 
AED training!

Deze zogenaamde Prestan reanimatie pop-
pen hebben naast een realistisch uiterlijk, 
een realistische borst compressie. Deze pop-
pen hebben een zogenaamd klikker me-
chanisme, die de cursist meteen  informatie 
geeft over de diepte en frequentie van borst 
compressie. De cursist leert eveneens hoe de 
luchtweg te openen en het  concept zorgt 
ervoor dat transport, gebruiksklaar maken 
en monteren van een longzakje een stuk ge-
makkelijker gaat!

Deze reanimatie poppen zijn dus onmisbaar 
bij de cursissen van Emergengy First Res-
ponse en Rescue Diver.

Naast deze zinvolle ‘EHBO’ trainingen wor-
den er ook voor 2014 diverse leuke duikacti-
viteiten gepland voor onze leden, zoals:

•	 Winter 2014 mogelijk ijsduik!!
•	 16 maart bezoek decotank in Zwijndrecht
•	 21 april paasduik, opening duikseizoen
•	 1 juni Langspier in Boxtel
•	 Maand juni fotowedstrijd met Karin Brus-

saard 
•	 6 juli Blauwe Meer in Loon op Zand
•	 23/24 augustus survival/duikweekend in	

Ardennen
•	 21 september bootduik MS Zeemeeuw
•	 23 november Nemo33 in Brussel

Wil jij ook een keer ervaren hoe het is om 
te duiken? Maak een proefduik of volg een
duikopleiding. Als jeugdlid kun je al mee 
doen met de snorkelgroep ( Skindivers )of 
met ons SEALTEAM? Interesse? Kijk dan op	
www.duikteamnederweert.nl of stuur een 
mail naar info@duikteamnederweert.nl 

LET OP!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het 
weekblad van 6 maart

advertenties en 
tekstkopij inleveren uiterlijk op 

WOENSDAG 26 FEBRUARI
VÓÓR 16.00 UUR.
Bij voorbaat dank 

voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig 
en -deensdig 

zeen vae geslote.
De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

Frans Kurstjens

Betrokken en krachtig

Antoine Hekers
Samen klaar staan voor elkaar

Silvia Clauwers

LIJST 2, nummer 8

Silvia Clauwers woont in Leveroy en is 
zeer actief binnen het verenigingsleven 
en als vrijwilliger en mantelzorger. 

“Ik vind het belangrijk dat elke 
inwoner van Nederweert zich 

gehoord voelt door de 
gemeente en ook daadwerkelijk

een stem heeft.”

Programm za. 22 feb. Junioren 
Eindse Boys A1 - Linne A1	 16.00 uur	
Linne B1 - Eindse Boys B1	 12.00 uur	
NWC MC1 - Eindse Boys MC1	 13.00 uur	
RKMSV C2G - Eindse Boys C1	 13.00 uur	
Cranendonck C2 - Eindse Boys C2M	11.30 uur	
Eindse Boys D1 - Horn D1 12.00 uur
Eindse Boys D2 - Laar D3	 11.00 uur	
Eindse Boys E1 - Panningen E2 09.15 uur
Eindse Boys E2 - SV Budel E7	 09.15 uur	
Merefeldia E7G - Eindse Boys E3M	10.00 uur	
Helden F1 - Eindse Boys F1 10.45 uur
Eindse Boys F2 - Laar F4	 10.30 uur	
DESM F4 - Eindse Boys F4M	 09.00 uur

Programma zo. 23 feb. Senioren 
RKESV 1 - Eindse Boys 1	 14.30 uur	
Eindse Boys 3 - Alt’weertheide 2	 10.30 uur	
Maarheeze 5 - Eindse Boys 4	 10.00 uur	
Eindse Boys 5 - FC Oda 6	 10.00 uur

Programma 23 feb. Vrouwen
Eindse Boys VR! - Rood wit/RB VR2	11.00 uur

Mededelingen
RKESV: Molenveld, Busstraat 1, 6011RW, Ell
Donderdag 20 feb. kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden 
Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 8 22 en 23 februari 2014.

Zaterdag 22 februari.
Uitwedstrijden.
Bladel – U12-1 12.15 uur.
Bumpers – U16-2	 12.45 uur.	
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 23 februari.
Uitwedstrijden.
EBBC – U20 14.15 uur.
BSW – U16-1	 16.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U12-2 - Titans	 12.30 uur.
MU18 – Tracks	 12.30 uur.
U18-1 – Fanaticks	 14.30 uur.
U18-2 – BSW	 14.30 uur.
HS-1 – Aeternitas	 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 
Vriendschappelijke wedstrijd met “De 
Zonnebloem”Heel op 7-2-2014 bij HBS 
Wilhelmina

1 Jo de Wit 228
2 Ruud Westerveen 224
3	 Rick de Wit	 222	
4 Nathalie de Wit 219
5	 Jac Meevis	 214	
6	 Frans van Nieuwenhoven	 212	
7	 Hans van Bussel	 211	
8	 Thijs van de Loo	 208	
9	 Riny Vaes-Klompen	 207	
10	 Mart van Thuijl	 206	
11	 Harrie de Wit (Le)	 202	
12 Fried op’t Root 202
13	 Bér de Wit	 195	
14	 Joseph Jonkers	 193	
15 Henk de Wit 190
16	 Marlies Hekers	 188
17	 Giel Hekers	 185
18	 Martien van Cranenbroek	 185
19 Peter Stienen 180
20	 Harrie de Wit (Lo)	 170
21	 Tim Vaes (Compound)	 232

Rayonkampioenschap Indoor Teams bij de	
Alpenjagers Sittard op 9-2-2014
Ronnie Gielen 268 en 271
Rick de Wit 267 en 268
Anke Vaes 265 en 253
Ze behaalden hier de 6e plaats.

Programma
20-21-22-23 februari – 7e Bondswedstrijd 
bij Vriendschap en Strijd te Hunsel
8 maart Vriendschappelijke wedstrijd
10 maart Kaartavond
14 maart Jaarvergadering

RKSVO Nieuws

Woensdag 19 februari:
Jeugdleiders overleg 20.30

Donderdag 20 februari:
KNVB jongens O.12 - training	 18.00

Zaterdag 22 februari:
Cranendonck A1 - RKSVO A1	 15.00
RKSVO A2 - Brevendia A2	 15.00
RKSVO B1 - Brevendia B1	 15.00
SV Laar B4 - RKSVO B2	 13.15
RKSVO C1 - SC Leeuwen C1	 14.00
SV Laar C4 - RKSVO C2g	 14.30
RKSVO C3g - vrij
RKSVO D1 - vrij
RKSVO D2g - Merefeldia D3g	 12.30
SV Budel D4 - RKSVO D3g	 11.00
RKSVN E1 - RKSVO E1	 11.00
RKSVO E2 - RKSVN E2	 10.00
MMC Weert E4 - RKSVO E3	 10.45
RKSVO E4g - Crescentia E2	 10.00
Panningen F1 - RKSVO F1	 10.30
RKSVO F2 - Roggel F1g	 10.00
RKSVO F3g - SVVH F1	 11.00
BEVO F2 - RKSVO F4	 11.15
SV Budel F7M - RKSVO F5g	 08.45
RKSVO F6g - Merefeldia F7	 11.00

Zondag 23 februari:
Panningen 1 - RKSVO 1	 14.30
RKSVO 2 - NWC 3	 11.30
Rood/Wit’67 2 - RKSVO 3	 10.30
RKSVO 4 - Roggel 5	 11.00
RKSVO 5 - Maarheeze 4	 12.00
Someren 9 - RKSVO 6	 10.00
Cranendonck 6 - RKSVO 7	 10.00
Weltania da.1 - RKSVO da.1	 10.00
RKSVO da.2 - RKMSV da.3	 10.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegel-
centrum Weert

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 22 februari
Merefeldia A1 – Baarlo A1 15:00
Laar A3 – Merefeldia A2	 11:30/12:30
FC Oda B1 – Merefeldia B1 13:00/14:30
Merefeldia B2 – RKVB B2 15:00
Merefeldia MB1 – Slekker Boys MB1	 13:30
Merefeldia C1 – Brevendia C1 13:30
SHH C5 – Merefeldia C3 12:45/13:45
Merefeldia D1G – DESM D1 12:15
Merefeldia D2G – Panningen D2 12:15
RKSVO D2G – Merefeldia D3G	 11:30/12:30
Heyhuysen D3G – Merefeldia D4G 10:00/11:00
Haelen E1 – Merefeldia E1	 09:00/10:00
Merefeldia E2 – Leveroy E1 11:00
SV Budel E5 – Merefeldia E3 08:45/09:45
Merefeldia E4 – Brevendia E3 11:00
FC Cranendonck E3 – Merefeldia E5 08:30/09:30
Merefeldia E6 – Vesta E4 10:00
Merefeldia E7G – Eindse Boys E3M	 10:00
SHH F1 – Merefeldia F1 07:30/08:30
Merefeldia F2G – RKMSV F1 10:00
Merefeldia F3G – RKVB F2 09:00
Brevendia F3 – Merefeldia F4 08:30/09:30
Merefeldia F5 – Eindse Boys F3M	 09:00
Maarheeze F4 – Merefeldia F6 09:30/10:30
RKSVO F6 – Merefeldia F7 10:15/11:00

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 22 februari
Merefeldia C2 – DESM C2 13:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 23 februari
Liessel 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Vaesrade 2 – Merefeldia 2 09:30/11:00
RKESV 2 – Merefeldia 3 09:45/11:00
Merefeldia 4 – RKSVN 3 11:00
Merefeldia 5 – Brevendia 4 12:00
SVSH 3 – Merefeldia 6 09:45/11:00
Merefeldia 7 – Veritas 6 10:00
Merefeldia VR1 – Mierlo Hout VR2	 12:00

Agenda
Vrijdag 21 maart
Voetbalquiz
Aanvang 20:00 uur

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

Programma SV Leveroy

Zaterdag 22 februari
Laar B3 - Leveroy B 15.00
Helden D3 - Leveroy D 12.30
Merefeldia E2 - Leveroy E1 11.00
MMC Weert E6 - Leveroy E2 9.00
Reuver F6 - Leveroy F 10.15

Zondag 23 februari
Leveroy 1 - Bieslo 1 14.30
Leveroy 2 - RKSVN 4 11.00
Rood Wit 67 4 - Leveroy 3 10.00
Leveroy 4 = vrij
IVS Vr - Leveroy Vr 10.15

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Uitslagen  Libre
Vlegelke 1 – Nunhem 1 = 1 – 5.
Vlegelke 2 – Black 1	 = 2 – 4.
Touche 1 – Vlegelke 3 = 4 – 4.

Programma Libre
Maandag 10 – 3
Vlegelke 2 – Boekoel 3.
Haazehoof 3 – Vlegelke 3.

Dinsdag 11 – 3
Vlegelke 1 – Joppe 2.

Uitslagen  Golf
Vlegelke 1 – Boszicht 1 = 9 – 3.
BCB 1 – Vlegelke 2	 = 9 – 3.
Vlegelke 4 – BCB 2 = 8 – 4.

Programma Golf
Vrijdag 21 – 2
Vlegelke 1 – Rooij 1.
Stamgasten 1 – Vlegelke 2.
Haazehoof 2 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – BVE .

De Kampioenschappen van Cafe T Vlegelke	
zijn onder prima omstandigheden verlopen.
Zaterdag waren De Koppels hier was de	
uitslag.
1.	Puijen en Looimans
2. Veldhoven en Dijstelbloem
3.	Stals en Hendrix
4. Scheepers en V Looij.

Zondag waren de Persoonlijke Kampioen-
schappen met het maximale aantal deelne-
mers hier won.
1.	Harm Verspagen.
2.	Miecel Moonen .
3.	Eric de Wit.
4. Bas van Wegberg.

Veel Succes LB.

Hondenschool DVS in 
Ospel zoekt instructeurs

Onze hondenschool is onderschei-
dend door een moderne aanpak en
persoonlijke begeleiding en draait 
geheel op vrijwilligers. 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij	
op zoek naar nieuwe instructeurs. 
Dus ben je geïnteresseerd om een 
opleiding Kynologisch instructeur	 te	
volgen of ben je al in het bezit van 
een diploma, neem dan contact op of 
kom gewoon eens langs.

Voor meer informatie kun je ook te-
recht op onze website: www.honden-
schooldvs.nl

Hopelijk tot binnenkort. 

Namens het gehele DVS-team,

Contactpersoon:
Frank van der Schuren, hoofdinstructeur
T.: 0475 - 59 49 93
M.: 06 - 30 35 2006

UITSLAGEN MINIOREN 3 26 JANUARI 2014 
VENRAY
Sander Aertssen 400 meter vrije slag 2de plaats

100 meter wisselslag 2de plaats
Dionne Klomp	 50 meter vrije slag	 2de plaats

200 meter wisselslag	 3de plaats
Rachelle Luimes	 50 meter vrije slag	 1ste plaats

100 meter wisselslag 1ste plaats
Jac. Peeters 400 meter vrije slag 1ste plaats

100 meter wisselslag 1ste plaats
Scarlet Princen	 50 meter vrije slag	 3de plaats
Tristan Princen	 50 meter vrije slag 2de plaats
Ivar Snellen	 50 meter vrije slag	 1ste plaats
Joos Verhagen	 50 meter vrije slag	 3de plaats
Bart de Wit 50 meter vrije slag 1ste plaats

100 meter wisselslag 1ste plaats
Femke de Wit	 200 meter wisselslag	 3de plaats

Zondag 9 februari jl. stonden de	
clubkampioenschappen weer op 
het programma. Aan deze clubkam-
pioenschappen kunnen alle leden 
deelnemen. Er wordt gezwommen 
in twee verschillende categorieën 

(wel of geen wedstrijdzwemmer) en 
op leeftijd. De leden waren weer in 
grote getalen aanwezig. En ook de 
tribune was goed gevuld met suppor-
ters. Voor veel deelnemers was het de	
eerste keer dat ze aan een wedstrijd 
deelnamen. De spanning was van de 
gezichtjes af te lezen.

Na de wedstrijd werd in de kantine 
de uitslag bekend gemaakt. Onder
luid applaus kregen de prijswinnaars 
hun medaille omgehangen. Ook de 
zwemmers die buiten de prijzen vie-
len hebben een herinnering ontvan-
gen. Het was een gezellige middag.

Clubkampioenschappen

Prachtig weer en een goede stemming! Zo
begint de wedstrijd op zondag 26 januari
2014 in Venray. De 3e wedstrijd minioren.	
Vrolijke muziek schalt door de luidsprekers.
De wedstrijd kent een lange start, want het 
programma begint met de 400 meters. Het is 
niet zo druk, en daarna vlot het programma 
goed. Tussentijds vindt er al een prijsuitrei-
king plaats door een immer zeer enthousi-
aste verslaggever. 
“ik zwem nu ongeveer een jaar in Neder-
weert” zegt Danique Klomp. “daarvoor on-
geveer een jaar bij de Rog en daarvoor bij de 

reddingsbrigade in Weert, vanaf mijn vijfde 
jaar zo’n beetje.
Vandaag heb ik de 200 wissel gezwommen,
dat ging goed; ik heb er ongeveer 8 secon-
den vanaf gezwommen. Dadelijk nog 200 
meter vrije slag, daar heb ik wel zin in.
Ik vind het vandaag wel gezellig, het is een
klein zwembad, iedereen heeft goede zin.”
Nederweert neemt de nodige medailles weer 
mee naar huis! Op een verrassend mooi tijd-
stip is de middag ten einde, even omkleden 
en nog een stukje rijden. We zijn vandaag 
zelfs op tijd thuis om te kunnen koken…

Goede resultaten synchroonzwemsters 
ZPC Nederweert bij Limburgse Kampi-
oenschappen B in Horst

Zondag 9 februari gingen vrijwel alle syn-
chroonzwemsters van ZPC Nederweert uit de	
aanloopcategorie met hun begeleiders en ou-
ders naar de jaarlijkse Limburgse synchroon-
zwemkampioenschappen in Horst (in totaal 
18 zwemsters met 3 uitvoeringen). Voor veel	
zwemsters was het de eerste keer dat ze mee-
deden aan een synchroonwedstrijd en daar-
om waarschijnlijk extra spannend.
Alle zwemsters zwommen, voorafgaand aan 
de uitvoeringen per groep, individueel 4 di-
plomafiguren voor het techniek gedeelte.
ZPC Nederweert haalde voor de techniek
maar liefst 3 mooie podiumplaatsen:
Kyra Nijssen 3e van 12 bij de categorie Ba-
sishouding, 
Mirte Scheerman 3e van 27 bij de categorie
Balletbeen en 
Denise van de Schoor 2e van 4 bij de catego-
rie Barracuda. 

Limburgse Kampioenschappen

Tijdens de uitvoeringen verzorgden de
jongste zwemsters van ZPC de aftrap van de	
groepen met “Hallo Wereld”. Alles liep ge-
smeerd, uitstekend synchroon en met roze 
“wereldbol” badpakjes was het een kleur-
rijk geheel.
De tweede groep van ZPC zwom op het
nummer “Edge of Glory” en overtrof zich-
zelf met een pittige uitvoering. De derde 
groep van ZPC zwom op “Tarzan” en startte
met een uitstekend uitgevoerde lift.
Snel na afloop was de uitslag bekend. Deze 
is gebaseerd op het groepsgemiddelde van 
de techniek en resultaten van de uitvoering. 
We werden verblijd met supermooie resulta-
ten en zelfs 2 podiumplaatsen: 
“Hallo Wereld”:	 3e van 10
“Edge of Glory”:	 6e van 10
“Tarzan”:	 2e van 4
De zwemsters konden niet wachten om na 
de prijsuitreiking de trainsters  traditiege-
trouw het water in te slingeren. Samen wer-
den de mooie resultaten nog even gevierd. 
Alle zwemsters en trainsters gefeliciteerd 
hiermee!

Carnaval op basisschool 
de Schrank

De carnaval staat weer bijna voor de 
deur. Met jeugdprins TOM en prinses	
KIKI voorop, organiseren we samen
met c.v. de Vlikkestaekers een dave-
rende carnavalsviering op vrijdag-
middag 28 februari.

We starten deze middag met een 
optocht vanaf 12.30u.
De kinderoptocht van Ospel is uit-
gegroeid tot een begrip. Bijna alle 
kinderen schrijven zich in voor deze 
optocht. We hopen uiteraard op veel 
verkleed publiek langs de route.
De route is als volgt:
Aerthijsplein (opstellen) / Annastraat	
/ Wikkestraat / Korenbloemstraat /	
Klaproosstraat / Lochtstraat / Meester
Hermansstraat / Waatskampzijweg /	
Waatskamp / Peeljuweel

Viering in het Peeljuweel na de 
optocht.
Na de optocht landen we aan in het 
Peeljuweel, waar volop gedanst en 
gehost gaat worden. Iedereen is van	
harte welkom. We maken er een ge-
zellige middag van!!!!!!!
Omstreeks 15.00u. start de prijsuitrei-
king door jeugdprins TOM en prinses	
KIKI	en	prins	Harold	en	prinses	Esther	
van de Vlikkestaekers.

Kom allemaal kijken!!!!!
Team en ouderraad b.s. de Schrank

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling


