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Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste detail .’

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

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)
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Ik ga voor:

een duurzame samenleving met een  

duidelijke, betrouwbare visie;

een politiek die past bij een sociaal  

en financieel gezonde gemeente.
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www.nederweert.pvda.nl

www.facebook.com/pvdanederweert.nl

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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

Op vastelaovend-j maandag 3
maart 2014 zal er op het horeca-
plein in Nederweert een nieuw eve-
nement voor jong en oud plaatsvin-
den. De organisatie zal de inwoners 
van Nederweert en ver daarbuiten
een programma aanbieden om er
samen een grote vastelaovendj
happening van te maken.

Samen vastelaovendj vieren
Vorig jaar rond de vastelaovend-j 
constateerde Hans Caris en Hay Lem-
pens dat er mede door het sluiten van 
Grand Madeira een terugloop was 
van met name de jeugd. Geregeld is 
er tijdens de diversen activiteiten van 
gedachten gewisseld over hoe ze hier 
wat aan konden veranderen. 

Samenwerking
Vastelaovend-j vier je natuurlijk in 
het hele dorp maar ook kijkend naar 
de dorpen in de buurt en Limburgse 
steden waar rond deze periode van 
allerlei evenementen zijn kwamen
Hans en Hay tot de conclusie dat zo-
iets ook in Nederweert mogelijk zou 
moeten zijn. Na de kermis is er een 
traject gestart om te kijken of het al-
lemaal haalbaar was zonder al teveel 
risico te lopen. Dankzij de medewer-
king van Paul van der Sande van De 
Kleine Winst,  Joost Linsen van Guulke 

Vastelaovend-j Revival Festival

Eten & Drinken, Paul Douven van Dou-
ven Event Support en het Centrum-
management hebben ze alles op de rit 
kunnen krijgen.
Buiten deze hoofdsponsors kunnen 
ze nog op een goede ondersteuning 
van enkele lokale sponsoren rekenen.

Programma
Op vastelaovend-j maandag zal voor-
afgaand aan de optocht volop mu-
ziek gedraaid worden om het publiek 
alvast op te warmen voor de grote 

Pinmaekers optocht. De optocht zal 
van commentaar worden voorzien
door alle deelnemers op passende 
wijze aan te kondigen. Direct nadat 
de prinsenwagen van de Pinmaekers 
voorbij is getrokken zal de De Dent
Revival Bend uit Weert het publiek 
verrassen met ‘golden oldies’ uit 
het vastelaovend-j repertoire in een
nieuw jasje. Veelal nummers van ‘Den 
Dent’ maar ook uit eigen repertoire. 

Lees verder elders in dit blad.

Colin Loney:

“Ik heb bij Luuk mijn voortanden 
laten maken: het heeft er nog nooit 
zo mooi uitgezien!”

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.

Het kistkappe 2014 belooft weer 
een ouderwets feest te worden 
op de vrijdag voor vastelaovendj.

Oppe kist Houwe
Het kistkappe is een oude Neder-
weerter traditie welke uniek is in Lim-
burg en de rest van Nederland.
In het verre verleden werd op de vrij-
dag voor Vastelaovendj in een dorps-
café een bijeenkomst gehouden ter
voorbereiding van het vastelaovendj 
gebeuren.
Men verwachte van de gasten dat deze 
allemaal een kistje en een houten lepel 
meebrachten om zo op het ritme van 
de muziek mee te “houwe”, zo ont-
stond de term ”oppe kist houwe”.

Moerepetazie zorgt voor de juiste 
stemming
Niemand minder als de populaire 
groep Moerepetazie uit Weert zal 
een optreden verzorgen.
De 4 koppige groep heeft op dit mo-
ment een grote hit met “Dootj met 
os mej” en maakte onlangs haar op-
wachting op L1TV.

Naast Moerepetazie zal er weer een 
keur aan artiesten optreden met o.a.
KBP,  Duo 2 maol 11,  ZuGaBe,  Je-
roen en Vera,  De Brelsterte, Duo

Met optreden van Moerepetazie

Kistkappe muzikale happening

Dik vör Mekaar, Tommè-dèh en 
vele anderen.

Live band 
Natuurlijk is er ook weer een Lim-
burgse feestband.
Dit jaar zal feestband Vri-j gemaeke-
lik vele bekende en minder bekende 
limburgse hits ten gehore brengen.

Het programma is natuurlijk niet 
compleet zonder de organiserende 
vereniging ”Blaoskepel Klein mer 
Neugter”.

Pinnenhof
Het kistkappe zal dit jaar gehouden 
worden op vrijdag 28 Februari 2014, 
in de Pinnenhof in Nederweert en 
start om 20.00 uur.

Entree
De entree is gratis en denk eraan om 
een kistje en houten lepel mee te bren-
gen. De kisten mogen een maximale 
afmeting hebben van 50 x 50 x 50 cm.

Kijk ook eens op 
www.kleinmerneugter.nl

Honderden vrouwen en kinderen
in landen in Zuid-Afrika en Zuid-
Amerika kennen de Venezuela-
werkgroep uit Nederweert. Een
werkgroep die streeft naar soli-
dariteit tussen vrouwen, met als 
doel de leefomstandigheden van 
vrouwen en kinderen te verbete-
ren met financiële en materiële
steun. Een druppel op de gloeien-
de plaat? Ja, maar wel een doelge-
richte druppel die zonder omwe-
gen rechtstreeks naar de projecten 
rolt. Een kijkje in de keuken van de 
jubilerende Venezuelawerkgroep.

“Als je een kind helpt, help je ook de rest van de gemeenschap”

25 jaar Venezuelawerkgroep
Fietsen, bakken en organiseren
voor het goede doel
De Venezuelawerkgroep is een groep 
van 22 enthousiaste dames die be-
trokken zijn bij hun eigen en ander-
mans woon- en leefomgeving. Annie 
Vossen: “Wij zijn ons ervan bewust 
dat leven en opvoeden in Nederland 
zoveel gemakkelijker is dan in andere 
delen van de wereld. Omdat we we-
ten dat veel vrouwen, meisjes en kin-
deren in moeilijke omstandigheden 
leven, voelen wij ons geroepen om
iets voor hen te doen.” 
De werkgroep is met recht een ‘werk’-

groep. De dames steken letterlijk de 
handen uit de mouwen. Zij organise-
ren jaarlijks een gezinsfietstocht en 
een winterfeestmarkt. Ook zijn ze 
van de partij bij het openluchtfestival 
Festeynder in Nederweert-Eind, waar 
zij knapkoeken bakken en verkopen. 
Voorzitter Toos Verkooijen: “Met 
deze activiteiten én door sponsoring 
halen wij jaarlijks 7.000 tot 9.000 euro 
op voor het goede doel. Dat geld 
gaat rechtstreeks naar de contactper-
sonen van de diverse projecten. 

Lees verder elders in dit blad.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijleigen stijl

WEEK
9

24 februari

t/m 1 maart
Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20

Worstenbroodjes: 6 halen, 5 BETALEN
Rijstevlaai met slagroom en chocolade: € 12,75 half € 7,35

Vollerkorenbrood: € 2,20

Nonnevotte: € 1,45 p/st

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

En het buitengebied?
Mooie natuurgebieden en grote 
open landschappen zijn karakter-
trekken van Nederweert. Als je 
daar dagelijks in leeft en woont, 
zie je dat op den duur niet meer. 
Het besef van het unieke karakter 
van deze gebieden, het open ka-
rakter van onze gemeente willen 
wij als PvdA graag handhaven. 
Wij willen dat in ons buitenge-
bied een goed evenwicht blijft be-
staan tussen de agrarische waar-
den enerzijds en de natuurlijke en 
recreatieve waarden anderzijds. 
Het moet prettig en gezond wo-
nen zijn in het buitengebied. 

Economische ontwikkelingen wor-
den vaak gezien als een belangrijke
voorwaarde om als gemeente vooruit
te komen. Niet voor ons. Wij koes-
teren graag die unieke waarden die
wij als gemeente hebben. Waar vind
je in Nederland een gemeente met
drie unieke natuurgebieden, zoals
een Weerterbos, de Peel, en Sarsven
de Banen. Daarnaast veel agrarische
bedrijvigheid. Bedrijven die nu veelal
willen investeren. Ook niet agrarische
inwoners in dat buitengebied verdie-
nen een prettige en vooral gezonde
leefomgeving om te wonen. Om al
deze aspecten goed tegenover elkaar
af te wegen, zal je andere keuzes
moeten maken.

De PvdA gaat voor:
•	 realiseren van een natuurverbin-

ding tussen het Weerterbos en de
Groote Peel.

•	 wegbermen zo (laten) maaien zo-
dat vlinders, vogels en insecten be-
schermd worden;

•	 er is een schaapskudde die de na-
tuurgebieden op een meer natuur-
lijke wijze in stand houdt;

•	 geen landschap ontsierende wind-
tribunes;

•	 stimuleer de realisatie van velden
en daken met zonnepanelen;

•	 de activiteiten van de intensieve vee-
houderij dienen verminderd te worden

•	 de agrarische sector dient gewe-
zen te worden op zijn eigen ver-
antwoordelijkheid ten opzichte
van de samenleving;

•	 het totaal aantal vierkante meters
aan intensieve veehouderij bedrij-
ven dient te worden verminderd.
Leegstaande stallen opruimen;

•	 Nederweert is al de gemeente met
heel veel pluimvee en varkens. Er
dient ook een reductie aantal die-
ren plaats te vinden. Alleen al om
te kunnen voldoen aan de wette-
lijke normen;

•	 er moet steviger worden ingezet
op het verminderen van de risico’s
van volksgezondheid;

•	 de overlast van geur moet omlaag;
•	 de hoeveelheid ammoniak en stik-

stof uitstoot moet omlaag;
•	 de hoeveelheid fijnstof in overbe-

laste gebieden moet terug naar
minimaal de wettelijke normen en
waar mogelijk 10% daar onder;

•	 de gemeente moet veel sneller rea-
geren bij overlastsituaties;.

•	 agrariërs dienen niet alleen te wer-
ken volgens de eisen van de ver-
gunning, maar ook overlastsitua-
ties voor de omgeving voorkomen;

www.nederweert.pvda.nl
w w w.facebook.com /pvdaneder-
weert.nl

Grote expositie

Meijel .    St. Jozef Wonen en Zorg, 
Kapelkesweg no. 1

Grote expositie van hedendaagse 
(amateur)kunst, schilderijen en  
keramiek

Vanaf zaterdag 1 maart tot maandag
26 mei dagelijks te bezichtigen in de
3 etages van de zonovergoten bin-
nentuin.

Exposanten:
Met keramiek:
Corrie van den Dries uit Nederweert

Met schilderijen:  
Resi Hansen- Arendsen en Lida Lissen-
Arendsen uit Horn
Harrie Martens uit Liessel
En leden van de Vrije Academie Deurne
o.l.v. Aura op den Camp

Openingstijden: maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag van 13.30-17.00
uur

Meer informatie:
www.sintjozefwonenenzorg.nl

ElkeElkeElkeElkeElke klantklantklantklantklant

26 februari t/m zondag 2 maart 2014 al zijn boodschappen helemaal

Deze week opent Jumbo haar 400e winkel. En dit vieren wij graag met
ál onze klanten in heel Nederland. Elke 400e klant krijgt vanaf woensdag
26 februari t/m zondag 2 maart 2014 al zijn boodschappen helemaal

Deze week opent Jumbo haar 400e winkel. En dit vieren wij graag met
ál onze klanten in heel Nederland. Elke 400e klant krijgt vanaf woensdag
26 februari t/m zondag 2 maart 2014 al zijn boodschappen helemaal



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

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

ZIEKENVERVOER

Aanbieding
t/m 1 maart
Abrikozenvlaai € 8,95
Rijstevlaai 
met slagroom € 13,95
Pak wafels € 4,95
Saucijzenbroodje 

2+1 GRATIS

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie
Dé specialist in

Aannemersbedrijf J. Verstappen 
is voornemens om:

Prachtige 
starterswoning
te realiseren op plan Merenveld te Budschop en plan Tiskeswej te 
Nederweert-Eind. De woningen hebben o.a. een ruime lichte woon-
kamer, 3 slaapkamers, badkamer en een vaste trap naar een ruime zolder.

Kleinschalig project en de woning kan worden aangepast naar uw wensen.

Prijs: € 173.000 v.o.n.

Interesse? Bel of mail geheel vrijblijvend naar Jan Verstappen:
0495-626148 / 06 – 22405130 / info@aannemersbedrijfverstappen.nl

Mogelijkheden om starterslening aan te vragen.
Merenveld Budschop en Tiskeswej Nederweert-Eind.

oningen 
 Budschop en plan Tiskeswej te 

Suffolkstraat Hoebenakker:
Nog 1 starterswoning te koop.

Oplevering mei 2014.

Aug met Vastelaovendj effe noa boete!

Voorjaarsvakantie bij Buitencen-
trum De Pelen 

Ook tijdens de drie dolle dagen 
is het lekker om even een frisse 
neus te halen in De Groote Peel. 
Buitencentrum De Pelen is daar-
om in de voorjaarsvakantie elke 
dag geopend! Je kunt er dus elke 
dag het Kabouterpad of de Bos-
wachteracademie lopen en ge-
nieten van de natuur. Op donder-
dag 6 en vrijdag 7 maart om 11.00 
en 14.00 uur starten er bovendien 
leuke gezinstochten met een 
gids. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind, 
inclusief een gratis toegangs-
bewijs voor de tentoonstelling 
Nachtbrakers. Buitencentrum De 
Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. Opgave via: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl

In de winter lijkt het een dooie boel
in de natuur. Maar schijn bedriegt!
Want ook in de winter is er veel te
zien en ontdekken als je buiten bent.	
Bovendien is het heerlijk om na een
frisse winterwandeling weer lekker
warm binnen te komen. De winter is	
gewoon gezellig!

Voor de dieren in de natuur is de	
winter niet altijd zo’n feest. Ze moe-

ten dit seizoen toch maar weer goed
door zien te komen en dat is niet al-
tijd zo gemakkelijk! Voedsel is vaak	
het grootste probleem. Veel vogels
trekken daarom naar het warmere
Zuiden. Andere dieren leggen een
wintervoorraad voedsel aan of gaan	
in winterslaap. Maar welke dieren
zijn de slaapmutsen en wat doen de	
dieren die wel wakker blijven?

Tijdens de Peel Ontdektocht Winter-
pret ga je, samen met een Peelgids	
van Staatsbosbeheer, op zoek naar
sporen van dieren. Want door te	
speuren naar sporen kom je er zelf	
achter wat er gebeurt in de natuur.	
De wandeling is ongeveer tweeën-
halve kilometer lang en duurt ander-
half uur. Zorg voor kleding (die vies	
mag worden) en tegen een stootje	
kan.	

Deelnemers aan de Peel Ontdek-
tocht kunnen, voor of na de ex-
cursie, een bezoek brengen aan
de tentoonstelling Nachtbrakers. 
Daar ontdek je van alles over ui-
len. In het Uilenlab kun je uilen-
ballen pluizen en lekker knutse-
len.

Het Buitencentrum is in de Voor-
jaarsvakantie elke dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Meer in-
formatie: www.buitencentra.nl

Foto ©Marijke Vaes-Schroën / Staatsbosbeheer

Campagnehuis VVD officieel geopend

De VVD Nederweert
heeft zaterdagoch-
tend 15 februari haar
campagnehuis offi-
cieel geopend. Onze
fractievoorzitter en	
lijsttrekker Elly Schee-

pers-Dings, knipte gezamenlijk met	
Statenlid en oud-wethouder Renée
Wernink symbolisch een lintje door.
Het campagnehuis ligt aan de Lam-
bertushof 1, in het centrum van Ne-
derweert. De VVD wil met dit campag-
nehuis op een laagdrempelige manier
de gemeentepolitiek toegankelijk	
maken voor iedereen. Tijdens de ope-

ningstijden kunt u binnenlopen voor	
al uw vragen, suggesties en wensen.	
Onze leden staan u graag te woord.
Iedere week zijn er specialisten in huis	
rondom een bepaald thema.

Openingstijden:
Zaterdag 1 maart 10:00 – 15:00
Infrastructuur
Zaterdag 8 maart 10:00 – 15:00
Buitengebied
Zaterdag 15 maart 10:00 – 15:00
All round

Tot ziens in ons campagnehuis aan de
Lambertushof1!

Toneelgroep De Meiberg

Toneelgroep De Meiberg presen-
teert voor u CHOCOMOUSSE

Er arriveert een nieuwe ambtenaar
voor de loketdienst van de burgerlijke
stand in de gemeente. Al gauw merkt
ze dat één van de collega’s zich dood-
werkt terwijl de anderen het meren-
deel van hun tijd aan privézaken be-
steden. Lange rijen wachtende aan	
de loketten deren hen niet. De slome	
chef laat dit betijen, want de werk-
schuwe dames paaien hem met cho-
comousse. Hij is gek op chocomousse.
Aanvankelijk observeert de nieuwe
ambtenaar de manke toestand en be-
moeit zich nergens mee. Maar stilaan
wordt ze meegesleept en mengt zich
zowel met het werk als met de privéza-
ken. Ze probeert een echtelijke breuk
te lijmen, brengt voor de koopzieke

collega een Marktplaats verkoop op	
gang, probeert de gestreste collega	
te kalmeren en tracht de toevoer van	
chocomousse te verhinderen. Want	
er is iets mis met de chef waardoor
hij beter geen chocolademousse zou	
eten. Eigenlijk zou ze nergens tussen
mogen komen, maar het loopt aan	
de loketdiensten dermate de spuiga-
ten uit, dat ze wel moet ingrijpen. Ze	
zet daardoor binnen de kortste tijd de	
hele afdeling op stelten.

Opvoeringen
Vrijdag 7 maart: Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 8 maart: Aanvang 20.00 uur
Zondag 9 maart: Aanvang 20.00 uur
Alle opvoeringen vinden plaats in	
Zaal “Briels”, Kraan 6A, 6031 RX te
Schoor.(Nederweert)
Entree € 8,-

Zorg naar eigen ontwerp 
Mensen hebben dui-
delijke ideeën over de	
kwaliteit van zorg en	
de ondersteuning die
zij nodig hebben. Ie-

dereen vindt het belangrijk dat die
positief bijdragen aan de kwaliteit	
van leven. Bij goede ondersteuning
en zorg draait het niet alleen om	
medische zaken, maar ook om zo	
lang mogelijk het leven te leiden dat	
je wilt en/of gewend bent. Centraal	
staat de vraag hoe de ondersteuning
van en de zorg voor mensen georga-
niseerd wordt. Iedereen	moet zo veel
mogelijk in staat blijven om zijn of	
haar eigen leven te blijven leven. Dan	
is het belangrijk om rekening te hou-
den met de zelfregie en de zelfred-
zaamheid, maar ook met de zorg van	
naasten en vrijwilligers, die steeds be-
langrijker wordt.

Ik bezoek veel verschillende instel-
lingen die zorg en/of ontspanning	
bieden aan mensen die daar zelf niet	
zo gemakkelijk voor kunnen zorgen.	
Er gebeuren al veel goede dingen
in Nederweert en er komen steeds
meer initiatieven van zorgaanbie-
ders bij. Wij van de VVD juichen dat	
toe. We zijn ervan overtuigd dat een	
breed scala aan zorgaanbieders voor	
de meeste zorgvragers de optimale	
oplossing biedt. Daarom willen wij	
zeker ook kansen en mogelijkhe-
den bieden aan kleinschalige zorg-

aanbieders. Zij slagen er nu al vaak	
in met minimale kosten kwalitatief	
goede en persoonlijke zorg te ver-
lenen. Dan denken we aan de zorg-
boerderijen, de flexibele zzp’ers,
maar ook aan kleine samenwer-
kingsverbanden.

Wie of wat je ook kiest: aanbieders
van zorg moeten aan kwaliteitseisen
voldoen: zij moeten werken volgens	
kwaliteitsstandaarden. VVD Neder-
weert vindt dat de gemeente daar	
op moet toezien. Bij inkoop van de	
zorg mag uitdrukkelijk niet alleen de	
laagste prijs tellen. Wij zijn van me-
ning dat de gemeente ook de taak	
heeft om op continuïteit in de zorg-
verlening toe te zien.

Ons uitgangspunt is de kwaliteit van	
leven van de zorgvrager, in plaats van	
de kwaliteit van zorg alleen. Dit be-
tekent dat er naast de kwaliteit van	
zorg, ook aandacht moet zijn voor	
wonen en andere welzijnsaspecten.
Een goed door-
dacht ontwerp
kan daar aan bij-
dragen.

Eveline Korsten
Lijst 4, no.4

eveline.korsten@vvd-nederweert.nl

DIT KIEËR GEIN 
ADVERTENSIE

VAE VEERE 
VASTELOAVUNDJ !!

www.nederweert.pvda.nl

Henk Geraats
Ik sta er voor U

Lachen bij Olleke Bolleke

Bij Hoera kindercentra vinden we de	
emotionele veiligheid voor een baby	
héél belangrijk.	
Bij de baby-dreumes groep Olleke
Bolleke werken we o.a. met de 3	
‘R’s: Rust, Regelmaat en een nieuwe
R: gezellig Rollebollen. Daarbij komt	
natuurlijk een portie aandacht en ge-
borgenheid, zodat ook een baby zich
prettig en veilig voelt.

Samen maken we plezier!



De top 6 van de VVD
Op 19 maart 2014 vin-
den in Nederweert 
weer de verkiezingen 
voor de gemeen-

teraad plaats. Voor de achtste maal 
neemt de VVD daaraan deel. In de af-
gelopen raadsperiode heeft de VVD 
deelgenomen aan de coalitie. Ondanks 
de economische crisis hebben we veel 
kunnen realiseren in Nederweert en 
staat de gemeente er bovendien finan-
cieel heel gunstig voor. Dat is nodig, 
want de komende vier jaar wachten 
er weer vele nieuwe uitdagingen. De 
VVD gaat graag die uitdagingen aan, 
gedreven door onze enthousiaste kan-
didaat raadsleden en altijd in dialoog 
met de inwoners van onze gemeente.

De afgelopen weken hebben wij al 
onze kandidaten aan U voorgesteld. 
Deze week presenteren wij U graag 
nog een kort overzicht van onze top 6.

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

in het mooi buurtschap Schoor, samen 
met haar man Frenk. Elly is moeder van 
2 volwassen kinderen en is inmiddels 
oma. In het dagelijks leven is ze werk-
zaam in haar eigen praktijk als logope-
dist en dyslexiespecialist.

Vanaf 1994 zit Elly voor de VVD in de 
gemeenteraad, waarvan alweer ruim 
10 jaar als fractievoorzitter. Haar spe-
cialiteiten zijn daardoor allround ge-
worden, maar haar politieke hart ligt 
vooral bij zaken, die dicht bij de burger 
liggen. Met name alles wat met jeugd, 
ouderen, zorgbehoevenden en gehan-
dicaptenzorg, alsmede onderwijs te 
maken heeft. Verder vindt zij het heel 
belangrijk, dat ook het buitengebied 
voorzien wordt van glasvezel.

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

HTS Autotechniek en werkt ook in de 
automobielindustrie. 

De afgelopen jaren heeft Martin zich 
actief ingezet in het VVD bestuur en 
als ondersteuner van de fractie. De 
komende raadsperiode worden be-
langrijke besluiten genomen door de 
gemeente ten aanzien van het tracé 
van de randweg. Samen met de VVD 
fractie vindt Martin het belangrijk dat 
alle opties goed onderzocht en onder-
bouwd moeten worden, rekening hou-
dend met de noodzaak van de rand-
weg voor aansluiting bij de belangrijke 
regio’s die ons omringen, maar zeker 
zo belangrijk, rekening houdend met 
lokale belangen van bewoners en on-
dernemers. 

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

bij de ING Bank. Hans heeft daarnaast 
ook zitting gehad in veel besturen van 
aan het MKB gelieerde organisaties, 
iets wat hij ook na zijn pensionering 
heeft voortgezet. 

Sinds 8 oktober 2013 is Hans onze wet-
houder. Als wethouder is hij verant-
woordelijk voor: milieu, plattelands-
ontwikkeling, economische zaken en 
financiën. Hans gaat voor het behoud 
van de goede financiële positie en 
een gunstig ondernemersklimaat. Ons 
buitengebied bezit prachtige natuur-
gebieden, waarop wij trots mogen 
zijn. Het buitengebied moet ook een 

gezond en veilig woongebied zijn, 
waar de agrarische ondernemer onder 
voorwaarden de ruimte krijgt. Fijnstof, 
geur en ammoniak emissie blijft hierbij 
een permanent aandachtspunt.

Eveline Korsten
( Neder weer t-
Eind)
Lijst 4 no. 4
Eveline is ge-
boren en op-
gegroeid in het 
centrum van Ne-
derweert. Tegen-
woordig woont 

zij met haar man en hun twee kinderen 
in Nederweert-Eind. Na meer dan tien 
jaar in het onderwijs werkzaam te zijn 
geweest, heeft ze de overstap naar de 
zorg gemaakt. In 2007 is Eveline af-
gestudeerd als psycholoog.

De komende raadsperiode en daarna, 
valt er op het beleidsniveau van jeugd, 
zorg en welzijn genoeg te doen. Op 
gemeentelijk niveau is er vanaf 2015 
minder te besteden en meer te regel-
en. Vanuit de VVD-fractie gaat Eveline 
voor een betere en meer gerichte 
samenwerking tussen de verschillen-
de partijen zorgaanbieders. Eveline 
ziet het als een belangrijke taak van 
de gemeente om een herkenbaar 
en toegankelijk aanspreekpunt te 
creëren waar alle betrokkenen elkaar 
kunnen vinden en waar toe wordt 
gezien op een goede naleving van ge-
nomen beslissingen. Zorg voor elkaar 
is nooit af.

Theo Coumans
(Ospel)
Lijst 4 no. 5
Theo is 46 jaar 
geleden geboren 
aan de Platte-
peeldijk in Ospel. 
Hij is getrouwd 
met Annemiek 
en heeft drie kin-

deren. Samen met zijn vrouw hebben 
ze een agrarisch bedrijf aan de Kreyel. 
Naast dit bedrijf is Theo actief in de 
agrarische belangenbehartiging op 
zowel provinciaal als landelijk niveau. 

De afgelopen acht jaar in de gemeen-
teraad heeft Theo zich vooral ingezet 
om de regelgeving praktisch en uitvoer-
baar te houden. Mede door zijn inzet is 
er, binnen de geldende landelijke re-
gelgeving, een zo werkbaar mogelijk 
bestemmingsplan gerealiseerd. In dat 
plan zijn mogelijkheden gecreëerd 
voor vele soorten economische activi-
teiten, zonder dat deze elkaar onnodig 
hinderen. Voor de komende periode 
wil Theo zich vooral inzetten om in 
Nederweert de randvoorwaarden te 
creëren om een rendabele bedrijfs-
voering mogelijk te houden. Binnen 
werkbare wet en regelgeving.

Renée Wernink
(Ospeldijk)
Lijst 4 no. 6
Ruim zeven jaar 
heeft Renée 
wethouder mo-
gen zijn in Ne-
derweert en zich 
in mogen zetten 
voor alle inwo-

ners. Ze heeft er altijd naar gestreefd 
een goede balans tussen de verschil-
lende belangen te zoeken. Immers, 
Nederweert dat zijn we allemaal.

De VVD wil de komende jaren ook 
graag die rol spelen. Balans brengen 
en mensen de ruimte geven om zelf 
initiatieven tot succes te brengen. 
Voor de VVD is het belangrijk dat de 
lasten voor iedereen zo laag mogelijk 
zijn. Dat betekent dat de overheid en 
dus ook de gemeente minder taken 
moeten uitvoeren. En dat kan, maar 
vraagt wel wat van iedereen.
U hebt de afgelopen jaren kunnen 
zien hoe goed het was dat de VVD een 
wethouder mocht leveren. Een goede 
reden om ook op 19 maart weer VVD 
te stemmen!
Stem op 19 maart op de VVD Lijst 4
“De juiste keuze”
Website: www.vvd-nederweert.nl
Facebook: 
www.facebook.com/vvdnederweert
Twitter: @vvdnederweert

25 jaar Venezuelawerkgroep
Vervolg voorpagina.

Zo weten wij dat het direct op de juis-
te plek terechtkomt.” 

Hoe het begon…
Of het de katholieke inborst is, het 
moederschap van de dames, of beide. 
Hoe dan ook, Mariet Lacroix-Hautvast 
uit Ospel en Angelien Coolen-Bocken 
uit Nederweert kwamen per toe-
val op een pad waar zij nooit meer 
vanaf geraakten. In 1988 werd het 
25-jarig priesterjubileum gevierd van 
de in Venezuela woonachtige Pater 
Konings. Via dit jubileum vernamen 
beide dames van de situatie in het 
bergdorp Las Pedras in Venezuela. Dit 
dorp is nagenoeg verstoken van ver-
voer naar de stad. Dit heeft gevolgen 
voor de leefomstandigheden aldaar. 
Mariet en Angelien voelden een ster-
ke verwantschap met de vrouwen in 
dit dorp. Zij besloten niet toe te zien, 
maar actie te ondernemen en reisden 
af naar het bergdorp. Zij richtten er 
een vrouwenvereniging op, zorg-
den voor een onderwijzeres die er 
tweewekelijks naailes kwam geven 
en organiseerden dat deze onderwij-
zeres gedurende enkele jaren werd 
betaald. Hierdoor konden de lokale 
vrouwen een inkomen verwerven 
voor zichzelf en hun kinderen. 
Dit allereerste project was de aanzet 
voor meer projecten. Angelien en 
Mariet doopten hun initiatief om tot 
‘werkgroep’ en gaven het de toepas-
selijke naam ‘Venezuela’werkgroep. 

En hoe het verder gaat…
De initiatiefneemsters hebben eer 
van hun werk. Nu, 25 jaren later, 
doneert de werkgroep nog steeds 
aan allerlei kleinschalige projecten. 
Eén van de goede doelen is het op-
vanghuis van de Congregatie van de 
Zusters Maria de Anima Christie in Ar-
gentinië, ofwel de Blauwe Zusters. De 
zusters zetten zich in voor straatkin-
deren en vrouwen. Een ander doel is 
het project ‘Naad en Snit’ in Venezu-
ela. Doortje Linders: “We ondersteu-
nen de vrouwen met onderwijs en 
naaimachines, zodat zij in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien.” 
Een project dat een bijzondere plek 
inneemt bij de geëmancipeerde deel-
neemsters van de werkgroep is het 
plan ‘Fistelvrouwen’ in Niger. Door 
vrouwenbesnijdenis op jonge leeftijd 
kunnen er tijdens de zwangerschap 
problemen ontstaan, waardoor de 
vrouwen verstoten worden door hun 
families. Mede met de steun van de 
werkgroep ontvangen deze vrouwen 
hulp door een operatie en scholing. 

Lokale bewustwording
De Nederweerter dames denken ech-
ter niet alleen aan de overzeese ge-

bieden. Jaarlijks organiseren zij een 
themabijeenkomst voor vrouwen in 
de gemeente Nederweert. ‘Door-
breek je grens’ is één van de thema’s 
waarmee zij vrouwen van alle leef-
tijden bewust willen maken van hun 
rol in de maatschappij. Maar ook 
schrijnendere onderwerpen worden 
door deskundige sprekers onder de 
aandacht gebracht. Denk aan men-
senhandel, besnijdenis, verstoting 
en bloedwraak. Stuk voor stuk actu-
ele maatschappelijke thema’s die nie-
mand onberoerd laten. 

Viering jubileum op Internatio-
nale Vrouwendag 8 maart
Er is geen beter moment om het 25-ja-
rig jubileum van de Venezuelawerk-
groep te vieren dan tijdens de Inter-
nationale Vrouwendag op 8 maart. 
De werkgroep staat dit jaar voor de 
18e maal garant voor de organisatie 
van de Nederweerter variant van de 
Internationale Vrouwendag, waarop 
traditiegetrouw de ‘Vrouw van het 
Jaar’ wordt uitgeroepen. Het jubi-
leum wordt feestelijk gevierd met 
een brunch, live muziek – dit jaar van 
zangduo ‘De Fuchsia’s’ uit Haelen – 
en een aansprekend thema. De bij-
eenkomst is in gemeenschapshuis De 
Pinnenhof in Nederweert, van 13.00 
tot 17.00 uur. De entree is 10 euro. 
Aanmelden kan tot 28 februari via 
0495-641170 (na 18.00 uur).

Doe mee! 
De deur van de Venezuelawerkgroep 
staat open voor nieuwe deelnemers. 
Wil jij ook actief meedoen in de 
werkgroep, meld je dan aan bij Toos 
Verkooijen, via toosenad@planet.
nl. Iedereen is welkom, jong of oud. 
Betrokkenheid bij de eigen leefomge-
ving en bij vrouwen en kinderen in de 
Derde Wereld is voldoende. 

F. Bruekers

Vastelaovend-j Revival Festival

Vervolg voorpagina.

Deze 7-koppige band zal een drietal 
sets spelen. Tussen de sets door zal 
oud landhieer Dennis Hendrikx zijn 
opwachting maken en enkele num-
mers ten gehore brengen om vervol-
gens samen met Monique Knapen
bekend van onder meer Plat Wieërs 
een duet te zingen en haar daarna 
alleen het publiek te laten amuseren. 
Mark en Wilhelmien Fonteijn  wel-
ke in de halve Finale van het LVK 2014 
stonden maken ook hun opwachting 
om hun eigen repertoire alsook re-
pertoire van andere Limburgse arties-
ten te brengen. Voor de laatste set 
van De Dent Revival Bend zal Johan 
Veugelers uit Ospel onder andere 
bekend van het accordeon-duo The 

Sunsets en inmiddels in het bezit van 
een eigen videoclip en repertoire het 
publiek klaarmaken voor een fantas-
tische muzikale finale met De Dent 
Revival Bend. 
Rond de klok van 20:00 uur zal het 
live programma worden afgesloten, 
waarna er weer volop muziek zal klin-
ken om lekker door te vieren.

Organisatie
Natuurlijk is het weer een belangrijke 
factor, maar de organisatie is er klaar 
voor en zij zijn er “gruuts”  op, zo een 
gevarieerd programma neer te kun-
nen neerzetten. Ze hopen vastela-
ovund-j vierend Nederweert dan ook 
te treffen op het horecaplein om aan-
sluitend aan de optocht er een groot 
feest van te maken.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Frank Jetten

Ondersteunen van de eigen kracht

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

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

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

Prins Teng en Prinses Mia

Met vastelaovendj aan de geng 
met Mia en Teng

Teng Timmermans geboren op 24 mei 
1928 in Weert (Laar) en gehuwd met Mia 
van Kimmenade geboren in Tungelroy.
De bijnamen van Teng: Teng van Mer-
kus Lins.
De bijnamen van Mia: Mia van Krake Sjef.
Teng heeft 26 jaar een veebedrijf ge-
had op Laar.
Teng en Mia zijn toen verhuisd naar 
Nederweert, (Budschop) ze heb-
ben daar samen 19 jaar gewoond en 
heeft daar veel vrijwilligers werk ge-
daan o.a. buurtbus gereden, tafeltje 
dekje rond gebracht en zijn grootste 
hobby was houtbewerking, carnaval 
vieren en in het plaatselijk zangkoor 
gezongen. Uit het huwelijk van Teng 
en Mia zijn 1 jongen en 3 meisjes, sa-
men hebben ze 12 kleinkinderen en 
een achterkleinkind.
Teng en Mia wonen met veel plezier 
sinds maart 2007 in Appartementen-
complex Domus Bona Ventura Kape-
laniestraat 25 C15 te Nederweert.

GRATIS
VARKENSDRIJFMEST
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger 
vraag naar de mogelijkgeden

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Prins Thijs I en Prinses Mia

Prins Thijs I en Prinses Mia van Dans-
groep 55+ Nederweert-Eind.

Op zoek naar 
een deskundige 

die voor u 
de financiële 

administratie en 
belastingaangiften 

verzorgt?
Neem contact op voor een 

vrijblijvende afspraak.

Hans van den Boom
06-50833982

www.locht.eu

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

Harrie’s Muziekmiddag

Zondagmiddag 6 april 2014
Aanvang 13.30 uur
Gemeenschapshuis ‘de Pinnenhof’
Nederweert

Opening: Wethouder Maria Frenken-Ras 
Presentatie: Will Knapen

Met optreden van:
Lustno Muzikantje, Conny Bruynaers,
Niels Timmermans, De Brelsterte, Ad 
Cardinaals en Fer Hendrikx en Diana 
Peters.

Noteer deze datum alvast op uw 
kalender! Programma wordt nog 
bekend gemaakt.

Werkgroep Muziekmiddag 
p/a Acaciastraat 58
Telefoon,0495-633495

Grandioze optocht 
bs De tweesprong 2014

Alle kinderen van onze school zijn al 
flink aan het warm lopen voor onze 
grote schooloptocht van vrijdag 28 
februari a.s.
De kinderen van Nederweert-Eind 
zijn al druk bezig met de voorbe-
reidingen. In menig garage en huis 
wordt al druk geknutseld en getim-
merd.
Nieuwsgierig geworden?

“Komtj dan allemaol kieke nao 
ooze optocht!”

De route is als volgt:
We vertrekken om 13.15 uur vanaf 
het Pastoor Maesplein via de Pastoor 
Brandstraat, Rendierenlaan, Klum-
penstraat, St. Gerardusstraat, Loy-
enbos, Steutenweg, Dr. Poelsstraat 
en de  St. Gerardusstraat weer terug 
naar het Pastoor Maesplein, waar 
na de ontbinding van de optocht de 
gezellige hosmiddag voor de school-
kinderen zal beginnen in zaal Rei-
gershorst. 
De jury zal ook dit jaar haar handen 
weer vol hebben bij het uitoefenen 
van hun zware taak, want de titels 
van de creaties beloven al heel wat!

Wij hopen dat u ook van de partij 
zal zijn op vrijdag 28 februari  vanaf 
13.00 uur in de straten van Eind!

Team en oudervereniging van Basis-
school de Tweesprong,
Nederweert-Eind.

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 3 en dinsdag 4 maart GESLOTEN 
i.v.m. CARNAVAL. Woensdag 5 maart 
10.00-13.00 uur kookworkshop*. 
Donderdag 6 maart 09.30-12.30 
uur creatief atelier / 10.00-12.30 uur 
hoofdmassage* / 13.30-15.45 uur 
ontspanningsmassage*. Vrijdag 7 
maart 09.30-12.30 uur creatief atelier 
/ 13.00-16.00 uur Kindercarroussel**. 
Open inloop maandag t/m donder-
dag van 09.00-16.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. (* = op afspraak 
/ ** = voor meer info en aanmelden 
zie onze website). Meer info: www.
toonhermanshuisweert.nl

Hubert Mackus

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055



Op zaterdag 1 maart draagt burge-
meester Evers de macht voor de drie 
dolle dagen over aan Prîns Rob I van De 
Pinmaekers tijdens de traditionele Sleu-
teloverdracht. Ook wordt tijdens deze 
avond de Kolderpin uitgereikt. En ook 
dit jaar wil de burgemeester er graag 
weer een Ni-jwieërter Prînsjesdag van 
maken! De bijeenkomst is om 19.30 uur 
en vrij toegankelijk voor iedereen. Al-
leen voor de zitplaatsen in de raadzaal 
is een toegangskaart nodig. Vaste-
laovundj 2014 begint traditiegetrouw in 
ut gemeîndjehoês!

Bij deze carnavaleske happening in de 
tot ‘Kolderzaal’ omgebouwde raad-
zaal van het gemeentehuis, openen 
traditiegetrouw de Vastelao vundjs-
verenigingen uit de gemeente Neder-
weert samen de Vastelaovundj. Het gaat 
hierbij dan om De Pinmaekers uit Ne-
derweert, De Bengels uit Nederweert-
West, De Vlikkestaekers uit Ospel en De 
Piepkukes uit Neder weert-Eind.

Programma
Het belooft weer een mooi feest te wor-
den. Aan de avond werken mee: Will 
Knapen, Vera en Jeroen, Duo 2 maol 11, 
Dao Geuns, Oze Hoempa en Hofkapel 
Klein mèr Neugter. Ceremoniemeester is 
kabinetschef Giel Bruijnaers. 

Ook dit jaar hebben de besturen van 
de dorpsraden en gemeente met elkaar 
over allerlei actuele kwesties en ver-
schillende leefbaarheidthema’s gespro-
ken. De bijeenkomst was zonder meer 
constructief. Behalve de leden van de 
dorpsraden waren er ook vele andere 
betrokken inwoners aanwezig.
 
Het gemeentebestuur weet graag wat 
er leeft onder haar inwoners. De ver-
schillende dorpsraden in de gemeente 
Nederweert, die optreden als belan-
genbehartigers voor de kernen, vervul-
len hierin een belangrijke rol.

Belangrijke onderwerpen
Alle dorpsraden waren goed verte-
genwoordigd tijdens de bijeenkomst 
en zij hebben onderling en met het 
gemeentebestuur verschillende actuele 
thema’s besproken. Zo stonden be-
langrijke onderwerpen op de agenda 
zoals de inzet van een wijkteam en de 
ontwikkelingen rondom de nieuwe 
wegverbinding A2 - N266. Daarnaast 
kwamen onderwerpen aan bod zoals 
het fietstoerisme, de verkeersveilig-
heid en het openbaar vervoer. Ook het 
buitengebied, de leefbaarheid in Ospel 
en het opstellen van een nieuwe stra-
tegische visie voor de gemeente waren 
onderwerpen die zeker het bespreken 
waard zijn geweest.

Ni-jwieërter Prînsjesdag
Ook dit jaar is er weer een prijs voor het 
mooiste dameshoedje. Een jury be-
staande uit de burgemeester en de vier 
Prînsen zal tijdens de sleuteloverdracht 
de winnaar bepalen. Dus dames, laat 
uw creativiteit zien tijdens de Sleutel-
overdracht!

Uitreiking Kolderpin 
Naast de Sleuteloverdracht staat ook 
de uitreiking van de Kolderpin op het 
programma. Vorig jaar mocht Harold 
Geurtjens uit Ospel de Kolderpin in 
ontvangst nemen. Deze eervolle onder-
scheiding in de vorm van een standaard 
en een draagspeld wordt ieder jaar 
uitgereikt aan een persoon uit de ge-
meente Nederweert die zich verdienste-
lijk maakt voor de Vastelaovundj in het 
bijzonder en voor de gemeenschap in 
het algemeen. De onderscheiding wordt 
dit jaar voor de 29e keer uitgereikt. 

Jeugdsleuteloverdracht
’s Middags begint om 13.11 uur de 
jeugdsleuteloverdracht. Uit handen 
van locoburgemeester Hubert Mackus 
ontvangt Jeugdprîns Tim I van V.V. De 
Pinmaekers dan samen met prinses 
Charlotte in de Kolderzaal de sleutel 
van het ‘achterpörtje’ van het gemeen-
tehuis.

Wijkteam
Er is dus ook gesproken over de inzet 
van een wijkteam in 2014. Het gaat hier 
om een integrale pilot die op beperkte 
schaal zal worden uitgevoerd in een van 
de dorpskernen. De pilot heeft betrek-
king op hoe het sociale domein er na 1 
januari 2015 uit zal zien. De gemeente 
wil bestaande structuren in dorpskernen 
zoveel mogelijk gebruiken om passende 
oplossingen voor alle mensen te zoeken 
om door ‘keukentafelgesprekken’ tot 
inzichten te komen om zelfredzaamheid 
van mensen te vergroten.

Ook Jeugdprîns Bob I en prinses Chael 
van De Krielkes d’Indj en Jeugdprîns 
Tom I en prinses Kiki van de Jong Vlik-
kestaekers Doospel en al hun adjudan-
ten, raden van 11 en dansmarietjes zijn 
van de partij. En er zijn natuurlijk ook 
weer diverse optredens. Het wordt een 
gezellige middag, verzorgd voor en 
door de jeugd van Nederweert.

Iedereen is welkom, maar de plaatsen 
in de Kolderzaal zijn alleen voor de 
jeugd. Daar is een toegangskaart voor 
nodig. In de aangrenzende zalen is 
echter plaats genoeg. Dus kom vooral 
kijken en genieten!

De presentatie is in handen van cere-
moniemeester Giel Bruijnaers en ook 
Will Knapen is natuurlijk weer van de 
partij. 

Opnames
Op zaterdagavond worden er van de 
Sleuteloverdracht opnames gemaakt 
die op zondag 2 maart te zien zijn 
op de websites van Nederweert24 en 
Nederweert-Actueel. Mocht u er dus 
niet bij kunnen zijn, kijk dan op www.
nederweert24.nl of www.nederweert-
actueel.nl.

Buitencentrum De Pelen
Aan het einde van de bijeenkomst 
verzorgde mevrouw Marijke Vaes nog 
een presentatie over Buitencentrum De 
Pelen. Een centrum dat de streek op de 
kaart zet met circa 140.000 bezoekers 
per jaar en dat graag wil bijdragen aan 
de recreatiemogelijkheden van mensen.
 
Informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact 
op met Ralf Bongaerts. We bedanken 
iedereen voor de komst en de goede 
inbreng!

Vastelaovundj in ut gemeindjehoês!
Opnieuw Ni-jwieërter Prînsjesdag: vröllie, ut ès schoeën as dej-je un hoedje op zetj!

Drukbezochte bijeenkomst tussen dorpsraden en gemeente

GemeenteContact
Donderdag 27 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. 

Nieuwe leverancier 
Wmo-hulpmiddelen
Vanaf 1 maart gaat Medipoint/
Ligtvoet de service en levering van 
Wmo-hulpmiddelen in de gemeenten 
Nederweert en Weert verzorgen. Tot 
1 maart wordt de service en levering 
nog gedaan door Welzorg. 

De veranderingen voor u zijn beperkt. 
U behoudt uw eigen hulpmiddel. Het 
onderhoud en de reparatie wordt door 
Medipoint/Ligtvoet overgenomen
Voor al uw servicevragen over uw 
hulpmiddel kunt u vanaf 1 maart 2014 
bij Medipoint/Ligtvoet terecht. 

Medipoint/Groene Kruis winkel
In Weert is een Medipoint/Groene 
Kruis-winkel gevestigd aan de Vogels-
bleek 10. De openingstijden zijn op 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Inloopspreekuur
In Nederweert en Weert zijn drie in-
loopuren waar klanten met een Wmo-
hulpmiddel kosteloos terecht kunnen 
voor klein onderhoud, kleine repara-
ties en vragen. Vanaf 1 maart worden 
de inloopspreekuren door Medipoint/
Ligtvoet gehouden op de volgende 
locaties en tijden:

 Ospel: iedere woensdagmorgen  
van 9.30 tot 10.30 uur bij  
woonzorgcomplex Aan-Stad-Thoês, 
Stad 2 

 Nederweert: iedere woensdagmor-
gen van 11.00 uur tot 12.30 uur  
bij Thuiszorg Land van Horne,  
St. Josephstraat 8

 Weert: iedere woensdagmiddag  
van 13.00 uur tot 15.00 uur bij  
de Medipoint/Groene Kruis-winkel 
aan de Vogelsbleek 10 

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust 
contact op met Medipoint/Ligtvoet via 
tel. (045) 5742718 of medipoint.nl

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
Verslag van informatieavond over 
herinrichting Kerkstraat

www.nederweert.nl

Vorig jaar mocht Prîns Jos II met Prinses Judith de sleutel van het gemeentehuis in ontvangst nemen. (Foto: Nederweert24)

Gemeentehuis  
gesloten
Vanwege carnaval is het gemeentehuis 
op maandag 3 en dinsdag 4 maart ge-
sloten. Het kantoor van de burgerlijke 
stand is op dinsdag van 10.30 uur tot 
11.00 uur geopend, echter uitsluitend 
voor het doen van aangifte van geboor-
te en overlijden. De gemeentegarage is 
tijdens de carnavalsdagen ook gesloten, 
maar is voor spoedgevallen wel bereik-
baar tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Op woensdag 12 maart organiseert de 
Dorpsraad Ospel het lijsttrekkersdebat 
van de gemeente Nederweert. Tijdens 
dit debat zullen de lijsttrekkers van 
de vier partijen CDA, PvdA, VVD en 
JAN met elkaar in debat gaan over de 
problematiek die leeft in de kernen 
van Nederweert. Hierbij zullen alle 

kernen gelijk verdeeld aan bod komen. 
De avond begint om 19.30 uur in de 
Haaze-Hoof in Ospel. Iedereen is van 
harte welkom om het debat te volgen 
en zelf vragen te stellen! Volgende 
week besteden we in het Gemeente 
Contact uitgebreid aandacht aan deze 
interessante avond.

Vanwege carnaval worden de huisvuil-
routes verplaatst.

De vuilniswagen begint om 6.30 uur 
te rijden. Wij vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente.

tueel de avond vóór de ophaaldag. De 
vuilniswagen kan op een ander tijdstip 
langskomen dan u gewend bent!

Op maandag 3 en dinsdag 4 maart is de 
milieustraat in Weert gesloten.

Lijsttrekkersdebat op 12 maart

Huisvuilroutes gewijzigd

Als de vuilnisauto zou komen op: komt de ophaaldienst nu op:

maandag 3 maart  zaterdag 1 maart

dinsdag 4 maart woensdag 5 maart

woensdag 5 maart donderdag 6 maart

donderdag 6 maart vrijdag 7 maart

vrijdag 7 maart zaterdag 8 maart

Bestuur en medewerk(st)ers 

van de gemeente Nederweert 

wensen u

‘unne gooje Vastelaovundj!’



Mededelingen
Donderdag 27 feb. kaarten aanvang 
19.30 uur
Dit i.v.m. meerdere aktiviteiten in de 
kantine

AGENDA  MAART:
03 mrt. I.v.m. Carnaval geen repetitie
18 mrt. Jaarvergadering
22 mrt.  Handen uit de mouwen/ NL Doet
22 mrt Kaarten en schieten 
25 mrt. Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.30 uur

Felicitaties voor de “Kwikstertjes” en hun 
instructrices voor de behaalde resultaten op 
de deelgenomen concoursen.
Verder wensen we de  carnavalsprinsen, 
prinsessen, adjudanten en alle carnavalsvi-
erders te gekke  dolle dagen toe. 

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Uitslag Butler competitie over 5 wedstrijden.
Bridgeclub Nederweert ‘ 74 woensdag;
A-lijn;
1  John Schroeten-Jan Vossen 98 pnt.
1  Toos Adriaens-Thea Mirkc   98 pnt.
3  Mieke Janssen-Thea Loyen  71 pnt.
4  Stan Meijer-Wim Ramaekers  68 pnt.
5  Theu Nies-Corine Hansen      55 pnt.
B-lijn;
1  Riek Nijssen-Winand Beenders  195 pnt.
2  Toos Strijbos-Jac Strijbos           167 pnt.
3  Mia Jacobs-Beelen-Mia v.Otterdijk 161 pnt.
4  Els Gielen-Harrie Gielen   48 pnt.
5  Anny v.Houts-Jo Steijn      26 pnt.
info tel.0495-633343    

50 jaar EHBO Nederweert

In het kader van het 50-jarig bestaan van 
EHBO vereniging Nederweert, zullen we 
maandelijks een actueel EHBO onderwerp 
belichten. 

Bevriezingsverschijnselen
U bent aan het schaatsen en ziet een gro-
epje kinderen bij elkaar zitten, waarvan een 
kind geen handschoenen aan heeft en zijn 
vingers er bleekgrijs uit zien. U vertrouwt 
het niet en gaat er naar toe. Bij navraag 
blijkt dat het kind tijdens het schaatsen zijn 
handschoenen heeft uit gedaan vanwege 
het mooie weer. Hij verteld dat hij geen ge-
voel in de vingers heeft. 

Wat doet u?
U laat het kind de handschoenen weer aan 
doen en met eigen lichaamswarmte opwar-
men door handen zo dicht mogelijk tegen 
het lichaam te houden. Bij twijfel altijd naar 
huisarts gaan.

Bovenstaande is een voor handen liggende 
oplossing, maar als warm water aanwezig is 
dan heeft langzaam opwarmen hiermee de 
voorkeur.

Ziet u blaren of is de huid gevoelloos en spi-
erwit, dan moet dit langzaam worden opge-
warmd en steriel afgedekt. Vervolgens gaat 
u naar professionele hulp.
Hoe het een en ander goed uitgevoerd moet 
worden, dat kun u leren in een EHBO cursus.

Meer informatie en inschrijven?
www.ehbonederweert.nl. 

16 Turnsters naar het LK

Trainingen
In verband met de carnaval zijn er zaterdag 
1 en zondag 2 maart geen wedstrijden. Te-
vens zijn alle trainingen van maandag 3 en 
dinsdag 4 maart afgelast.

Agenda
Vrijdag 21 maart
Voetbalquiz
Aanvang 20:00 uur

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

RKSVO Nieuws

ROED, GAEL, GREUN….zitj os in het blood
auch de Blauw/witte VEUGEN zich met de 
vastelaovundj good.
Prins Harold I & prinses Esther en auch 
jeugdprins Thom I & jeugdprinses KIKI 
names alle RKSVO leden unne kei schoeene 
vastelaovundtj

Donderdag 6 maart:
Hiering happe in de kantine  aanv.21.00 uur   

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-
trum Weert

Zaagsel en houtveZels
het hele jaar door scherp leverbaar:
 losgestort verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

Bus houtveZels, winsum
tel: kantoor 0595435660 

verkoop 
Bert Jacobs 06-53654175

Uitslagen Libre
Montfort 1 – Vlegelke 1 2 – 4.
De Hook 1 – Vlegelke 2  4 – 2.
Vlegelke 3 – De Breer 3  6 – 2.

In het eerste verloor  Well Wijen met 12.50 
gem.
In het derde speelde Harrie Tullemans , Peter 
Poell en Theu vd Kruijs prima.

Programma Libre
Maandag 10 – 3
Vlegelke 2 – Boekoel 3.
Haazehoof 3 – Vlegelke 3.
Dinsdag  11 – 3
Vlegelke 1 – Joppe 2 .

Uitslagen Golf
Haazehoof 1 – Vlegelke 1  2 – 10.
Vlegelke 2 – BVE 1 4 – 8.
Vlegelke 3 – Jonas 1 5 – 7.
Jagerlust 1 – Vlegelke 4  3 – 9.

Programma Golf
Vrijdag 7 – 3
Viersprong 1 – Vlegelke 3.
Veel Succes  LB

Rolf Verheijen
Ondernemend, innovatief en sportief

Basisscholenkampioenschappen tafel-
tennis
Hou je van een vet coole, sportieve en snelle 
sport, dan is tafeltennis misschien de sport 
voor jou! Ben jij diegene die zijn  “verbor-
gen” talenten wil tonen op de eerste Neder-
weerter Basisscholenkampioenschappen?

Voor de groepen 3 en 4  wordt op donder-
dag 6 maart 2014 een tafeltennis spellencir-
cuit uitgezet waar je je kan meten met de 
andere kinderen van andere basisscholen.
Voor de groepen 5 t/m 8 wordt er op vrijdag 
7 maart 2014 een toernooi georganiseerd.

Voor de beste basisschool wordt een wis-
selbeker beschikbaar gesteld die ze een 
jaar lang op school mogen laten staan om 
vervolgens volgend jaar weer te verdedi-
gen. Voor iedere wedstrijd die je wint krijgt 
de school 1 punt. De school die de meeste 
wedstrijden wint krijgt de wisselbeker. 

Dit jaar organiseert de tafeltennisvereni-
ging TTCN’72 voor de eerste keer het basis-
scholenkampioenschap tafeltennis (BSK ta-
feltennis). Dit betekent dat de eerste 2 van 
iedere groep mee mogen doen met de basis-
scholenkampioenschap finales van Limburg 
die op zondag 6 april 2014 in Venray worden 
gehouden.

Samengevat:
Wat: Basis scholenkampioen-

schappen
Wanneer:  Donderdag 6 en vrijdag 7 

maart 2014
Waar: De Pinnenhof Kapela-

niestraat 4 te Nederweert
Hoe laat: Donderdag voor groepen 3 

en 4 van 9.00 – 11.00 uur
 Vrijdag voor groepen 5 t/m 

8 van 9.00 – 16.00 uur
Opgeven: Jullie kunnen een mail 

sturen naar: sportneder-
weert@vorkmeer.nl met je 
naam, achternaam,

 school en groep.
Sluitingopgave: Inschrijven kan t/m vrijdag 

28 februari 2014
Info: Myrna v.d. Weerden/Karin 

Mennen
Finale: Zaterdag 6 april 2014 te 

Venraij

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma

8 maart Vriendschappelijke wedstrijd met 
Harrie Jacobs

10 maart Kaartavond
14 maart Jaarvergadering

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

Afgelopen weekend werden de halve finales 
gehouden voor onze turnsters in Horn.
Zij moesten per categorie en niveau bij de 
beste 10 komen om in aanmerking te komen 
voor een finaleplaats op 22/23 maart in Pan-
ningen.
Uiteindelijk lukte het de volgende turnsters:
Viënne Klaus 1e bij de pupillen 1, Myron 
Beijes 8e bij de instappers, Maudi Op den 
Buijsch 3e bij de pupillen 2, Femke Pijs 7e, 
Silke Gielen 5e, Judith 5e en Evelien van de 
Kerkhof 8e bij de jeugd, Shayenne Geuns 2e, 

Ilona Moonen 3e, Irene Mansvelt 4e , Janou 
Soers en Sanne van Roij 6e bij de senioren.
Ook hadden zich al geplaatst voor het LK in 
een vorige wedstrijd Jessie Tillemans en Giny 
Duits bij de junioren en Nikki Thielens en Fa-
biënne van Lieshout bij de senioren.
Helaas lukte het net niet voor: Jetske Op 
den Buijsch, Bente Peerlings, Eva Kluskens, 
Veerle Gielen, Zoë Thielens, Susan Janssen 
en Lisan Moonen.

Turnsters en leiding, van harte gefeliciteerd!

Programma KVW Nederweert 2014
Geachte ouders, beste kinderen,

KVW Nederweert is volop bezig met 
het programma voor 2014.

Om sneller inzichtelijk te hebben 
hoeveel kinderen er deelnemen aan 
de KVW week gaan we over op een 
andere manier van inschrijven.
Om uw kind(eren) aan te melden 
komt u op een van de volgende data 
naar de opgegeven plaats, u hebt 
hierin een vrij keuze, dus niet gere-
lateerd aan de plaats waar u woont.
Oma of  Opa mogen dat natuurlijk 
ook komen doen!!! 

11 juni basisschool de Schrank Ospel
18 juni gemeenschapshuis De Rei-
gershorst Nederweert-Eind  
25 juni Parochiecentrum Budschop 
Rochusplein 1

2 juli gemeenschapshuis De Pinnen-
hof Nederweert
Telkens van 12.00 tot 14.00 uur.

Vrijwilligers van KVW Nederweert 
zijn dan daar aanwezig om de inschrij-
ving te verzorgen. De inschrijving zelf 
is als vanouds, breng het  inschrijffor-
mulier mee. Losse inschrijving voor de 
wandelvierdaagse kan nog steeds bij:
Kapsalon Ans Ospel, Bloemist Johan 
Winters Nederweert en de Toverbal 
Nederweert. 

Pinnentocht 2014 op zondag 1 juni
KVW week van 18 t/m 22 aug. 2014 
Wandelvierdaagse van 20 t/m 23 aug. 
2014

Mocht u nog vragen hebben mail 
naar bestuur@kvwnederweert.nl of 
bel naar 0495633396.

Ad van Iersel
Aanpakken voor de toekomst

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. 
 

Jos Willekens 
lijst 1 nr. 4
Jos Willekens (27), 
samenwonend in 
het centrum van 
Nederweert, ac-
tief lid van Har-
monie St. Joseph 
Nederweert en 
op diverse vlak-

ken betrokken bij de vastelaovundj in 
Ni-jwieërt. 
Nederweert bloeit en boeit en er wor-
den zaken op- en aangepakt. Graag 
wil ik als jonge inwoner van Neder-
weert een steentje hieraan bijdragen. 
Ik ga voor: 
-  Een sterk verenigingsleven als 

peiler onder de Nederweerter ge-
meenschap

-  Stimuleren eigen initiatieven van 
de eigen Nederweerter bevolking

-  Sterke verbinding tussen Budschop 
en Nederweert

-  Het aanspreekpunt zijn voor de 
jonge Nederweertenaar

-  Iedereen doet wat: Samen aan de 
slag!

Renate v. Lierop- 
Kupers lijst 1 
nr. 7
Renate van Lierop- 
Kupers (41) com-
municatieadvi-
seur, getrouwd, 
moeder van drie 
en woonachtig 
in Nederweert-

Eind. Nederweert, gemeente groot 
in saamhorigheid en aanpakken. Ik 
wil me inzetten voor de inwoners van 
Nederweert, een gemeente met de 
financiën op orde, waar burgers niet 
te hoge lasten hebben met een goed 
voorzieningenniveau.  
Ik zet me in voor U, voor goede zorg 
en leefbaarheid in de kernen. Samen 
met u gaan we voor de taken die op 
ons afkomen. Want waar een dorp 
groot in kan zijn, samen oppakken, 

samen doen en er samen voor gaan 
ofwel Iedereen aan de slag!

Rik Verheijen 
lijst 1 nr. 15
Rik Verheijen 
(26) woonachtig 
in Nederweert-
Eind. In het da-
gelijks leven 
werkzaam als 
onderzoekscoör-
dinator bij Var-

kens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel.
In Eind actief als vrijwilliger voor 
onder andere de Culturele Commis-
sie, deze organiseert het jaarlijkse 
Festeynder weekend en fanatiek lid 
van V.V. De Prulle-joekels. Naast een 
bijdrage aan het dorp Eind wil ik me 
ook inzetten voor onze prachtige ge-
meente. Een plaats waar het goed 
toeven is. Ik vind het belangrijk dat 
bewonersinitiatieven en het vereni-
gingsleven blijvend gefaciliteerd en 
gestimuleerd worden. Ik sta voor 
duurzame landbouw die klaar is voor 
de toekomst en in evenwicht met wo-
nen, natuur en recreatie.  

Rick van Meel 
lijst 1 nr. 17
Rick van Meel 
(32) opgeroeid in 
‘Doospel’, samen-
wonend met Mar-
lous en dochter 
Pien op Schoor. 
Werkzaam als be-
drijfsleider.

De maatschappij verandert, tijd om 
de handen uit de mouwen te ste-
ken. Een gezonde gemeente heeft 
gelukkige inwoners is mijn credo. 
De Gemeente krijgt steeds meer ver-
antwoordelijkheden op het gebied 
van jeugd, zorg en arbeid. Een kans 
voor de inwoner Nederweert. Een 
kans voor jou en mij! Mijn hart ligt bij 
burgerparticipatie, zelfredzaamheid 
en de openbare ruimte. Concrete on-
derwerpen waar ik mijn ervaringen in 
kan delen. Goed luisteren naar elkaar 
en het gemeenschappelijke belang 
boven het persoonlijke zetten is hier-
bij van essentieel belang.

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 vol-
gen via facebook (www.facebook.
com/cdanederweert) of Twitter (@
CDAnederweert).

Zondag 16 februari werd in zwembad Merenveld de 4de verenigingscompetitie gezwommen. 
ZPC was hier vertegenwoordigd met 62 zwemmers. De Roersoppers en zwemvereniging Pat-
rick hadden elk een kleine 40 deelnemers: volle bak dus. Ondanks de grote drukte was het 
gezellig en werd er goed en snel gezwommen. Buiten scheen het zonnetje lekker en binnen 
op het water weerspiegelde het zonlicht. Gelukkig hebben de zwemmers hier geen (zicht-
bare) last van gehad. Er werden maar liefst 86 nieuwe PR’s gezwommen. Alle reden dus om 
tevreden terug te kijken op deze wedstrijd.

Uitslagen van de verenigingscompetitie deel 4, zondag 16 februari 2014-02-19
Lise van der Elsen 50 meter rugslag 1ste plaats
 200 meter wisselslag 3de plaats
Maike Flinsenberg 100 meter vrije slag 3de plaats
Wouter Kamperman 200 meter schoolslag 1ste plaats
Danique Klomp 100 meter vrije slag 2de plaats
 100 meter schoolslag 1ste plaats
Dyonne Klomp 50 meter vrije slag 1ste plaats
 25 meter schoolslag 1ste plaats
Jessica de Leeuw 200 meter schoolslag 2de plaats
Loes Mennen 100 meter rugslag 3de plaats
Imke van Rijt 50 meter vrije slag 3de plaats
 25 meter schoolslag 3de plaats
Ayla Thiessen 100 meter schoolslag 1ste plaats
 200 meter vrije slag 3de plaats
Karlijn Truijen 100 meter wisselslag 1ste plaats
 200 meter schoolslag 1ste plaats
Esmée Venner 50 meter rugslag 2de plaats
 200 meter wisselslag 1ste plaats
Koen van der Wallen 100 meter rugslag 2de plaats
 100 meter vlinderslag 3de plaats
Bart de Wit 100 meter vrije slag 3de plaats
Femke de Wit 50 meter vrije slag  3de plaats

Estafette: 
4 x 50 meter wisselslag dames: 
Lise van der Elsen, Maike Flinsenberg, Femke de Wit, Danique Klomp: 1ste plaats

4 x 100 meter wisselslag dames:
Loes Mennen, Esmée Venner, Ayla Thiessen, Anne van Thuijl: 3de plaats

4 x 25 meter vrije slag gemengd:
Aron Snellen, Sanne Stockmans, Bart de Wit, Dyonne Klomp: 1ste plaats

Uiteraard is ook nu weer een “dank je wel” op z’n plaats aan alle vrijwilligers die hebben 
meegeholpen om deze wedstrijd goed te laten verlopen: Dank je wel!

ZPC Verenigingscompetitie

Vorkmeer Nederweert 

In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Vork-
meer wil een bijdrage leveren aan 
het welzijn van mensen. De organisa-
tie heeft diensten op het gebied van 
vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, 
jongeren, leefbaarheid en sport.

NLdoet 2014: meld u aan als vrij-
williger! 
Op 21 en 22 maart 2014 is het weer 
zover: NLdoet! Wilt u een dag(deel) 
de handen uit de mouwen steken 
voor een stichting, vereniging of 
zorginstelling? Doe dan mee met NL-
doet, de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. U maakt dan kennis 
met vrijwilligerswerk en helpt een 
organisatie een klus te klaren. En re-
ken maar dat het nog gezellig is ook! 
Zoek naar een klus of activiteit bij u in 
de buurt via de website www.nldoet.
nl en meld u aan! 

MAATJESPROJECT: gezellige vrij-
willigster gezocht!  
Voor een mevrouw van 46 jaar zijn 
we op zoek naar een gezellige en 
positief ingestelde vrijwilligster. Me-
vrouw woont sinds een aantal jaren 
in Nederweert, samen met haar twee 
dochters. Ze heeft weinig contacten 
en is veel thuis. Een vrijwilligster zou 
veel voor mevrouw betekenen. Het 
zou haar goed doen om met iemand 
te kunnen praten, maar vooral ook 
om samen met iemand gezellige acti-
viteiten te ondernemen. Ze zou graag 
meer erop uit willen gaan en andere 
mensen leren kennen. Mevrouw 
heeft zelf geen auto, ze zou het fijn 
vinden om bijvoorbeeld samen af en 
toe boodschappen te doen. We zoe-
ken een vrijwilligster rond dezelfde 
leeftijd als mevrouw. Wilt u iets voor 
deze mevrouw betekenen? Neem dan 
contact met ons op! 

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. 

SJG Weert

Artrose in heup of knie, 
ben ik aan een prothese toe? 

Woensdag 12 maart a.s. organiseert 
SJG Weert een informatiebijeen-
komst over artrose van de knie of 
heup en gewrichtsvervangende pro-
theses. 

De informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afde-
ling Patiëntenvoorlichting: 0495 – 57 
22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode.

Er is ruim gelegenheid om vragen te 
stellen. 

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)



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 27 februari tot en met 8 maart 2014 

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
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.

ZONDAG 2 MAART
Achtste zondag door het jaar
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) –

MAANDAG  3 MAART
Geen H. Mis vanwege carnaval.

DINSDAG 4  MAART
Gedachtenis van H.-Casimir
Geen rozenkransgebed en avondmis van-
wege carnaval.

WOENSDAG 5 MAART
Aswoensdag
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) met uitreiken van 
het askruisje.

DONDERDAG 6 MAART
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 7 MAART
Gedachtenis van HH.-Perputua en Felicitas, 
martelaressen.
18.30 uur Kruisweg
19.00 H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 8 MAART
Gedachtenis van HH-Johannes de Deo, 
kloosterling – vooravond van de eerste zon-
dag van de veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) – jaardienst Wiel 
Schroijen en overleden familie Schroijen-van 
den Kerkhof, An Steijvers-Konings voor ver-
jaardag en jaardienst en tevens voor Christ 
Steijvers, jaardienst Piet Scheijven en voor 
Jos Scheijven jr. (vanwege verjaardag), Lies 
Horijon-Geelen en Drees Horijon.

TV-mis op zondagmorgen
uit basiliek in Meersen
De afgelopen vier jaar kwam de televisiemis 
op zondagmorgen, die vanuit het bisdom
verzorgd wordt, uit Tegelen en Venray.  De 
mis wordt de komende twee jaar uitgezon-
den  vanuit de basiliek in Meersen. Zeven 
maal per jaar. Pastoor Wim van Meijgaarden 
gaat voor in de liturgie. De uitzendingen zijn 
op Nederland 2 van half elf tot half twaalf.
Omroep RKK verzorgt de uitzendingen. De 
vieringen vanuit het bisdom Roermond ken-
merkten zich in typische Limburgse sfeer: 
hartelijk, bourgondisch, nabij, religieus, 
sfeervol en nooit ver van de traditie”, aldus 
RKK.

Spreekuur
Op carnavalsmaandag 3 maart is er geen 
spreekuur in het parochiecentrum.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81RABO0135509246

Zondag  2 maart
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

1 t/m 8 maart 2014

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.

WOENSDAG 5 maart: 19.00 uur Aswoens-
dagviering.

ZATERDAG 8 maart: 19.15 uur H. Mis, ter 
ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 8 maart Francien Ver-
heijen.

MISDIENAARS; zaterdag 1 maart 18.00 uur 
Ayla Beerens en Tim Teunissen, zaterdag 8
maart Myrthe van Horik.

JEUGDKOOR DE SLEUTELS
Het kerkbestuur is blij te kunnen melden dat 
Maud Verberne de nieuwe dirigente voor 
het jeugdkoor is. Inmiddels is de eerste re-
petitie geweest en zal het koor in april weer 
een H. Mis opluisteren.

“De glimlach van en medemens is als een 
licht in de duisternis.”

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 1 - 8 maart. 

Zaterdag 1 maart, Gezinsmis : Vaste-
laovundj, 18.00 (Samenzang met muziek) 
ouders Frenken-Jacobs, Sjeng Hermans-van 
den Boom, jrd Mia Jacobs-Weekers, jrd ou-
ders Jacobs-Dircks en overleden familie, jrd 
ouders Duijts-Peters en overleden kinderen, 
kleinkinderen en schoonzoon, ghm Peter
Pellemans en Dorothe Feijen. 
Zondag 2 maart, 8e zondag door het jaar, 
Vastenavond, 10.00 (Samenzang) Alda Stie-
nen-Linssen (verjaardag). 
Dinsdag 4 maart, geen avondmis. 
Woensdag 5 maart, Aswoensdag, 09.00 
en 19.00 bij het begin van de 40-dagentijd. 
Na beide vieringen wordt het askruisje op-
gelegd.
Donderdag 6 maart, geen  avondmis.
Vrijdag 7 maart, 1e vrijdag van de maand :
Ziekencommunie. 
Zaterdag 8 maart, begin vastentijd, H. 
Johannes de Deo, kloosterling, 18.00 (Ker-
kelijk zangkoor Gregoriaans) ouders Gielen-
Mackus, Harrie en Herman, jrd  Mia Kersten-
de Leeuw, jrd Jolande Vernooy, ghm Guul 
van Gemert en Miet van Gemert-Snellen, 
ghm Til Huijerjans-Verheijen, Wiek Huijer-
jans (verjaardag) en schoonzoon Albert. 
ACOLIETEN: za. 1 maart 18.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 2 maart 
10.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 8
maart 19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geer-
lings. 
DOOPSELS: Door het sacrament van het H. 
Doopsel is Danjan Feijen, Franciscanessen-
straat 11, in onze geloofsgemeenschap op-
genomen. We wensen dopeling en ouders 
van harte proficiat en een goede toekomst. 
GEZINSMIS: De kinderen, hun ouders en
grootouders zijn weer welkom bij de Gezins-
viering als inzet van de Vastelaovundj. De 
jubilerende Vlikkestaekers zijn ook in vol or-
naat aanwezig om dit van oorsprong chris-
telijke feest vóór het begin van de vasten 
mee te vieren, een mooie traditie die Ospel 
in ere houdt. 
Met toepasselijke liederen en lezingen door 
de kinderen staan we even stil bij de zin van 
Vastelaovundj en het samen feest vieren als 
dorpsgemeenschap. De viering begint dus 
om 18.00 uur !
VASTEN: De “dolle dagen” worden in de li-
turgie afgesloten met Aswoensdag en dan
begint de Vastentijd, een tijd van bezinning, 
in vroeger jaren vooral een versobering van 
de maaltijden. Tegenwoordig meer een 
aanzet tot nadenken over hoe we ons leven 
inrichten. Wat is er nodig om te leven zoals 
God het bedoeld heeft ? Laten we bidden 
dat deze veertigdagentijd ons vooral inner-
lijk mag verrijken en ons hart opent voor 
God en onze medemensen. Via de Vastenac-
tie kunt u daar concreet inhoud aan geven. 
U bent Aswoensdag welkom in de morgen- 
of avondviering. Na de vieringen wordt het 
askruisje opgelegd. Dinsdag en donderdag 
is er geen avondmis.

Pastoor A. Koumans. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer en de opgave van de misinten-
tie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Rochus: 
631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 2 maart 2014 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Nel Thiessen van Grimber-
gen en tevens voor verjaardag van Pierke 
Thiessen.
Jaardienst voor Leo Simons en Johanna Si-
mons-Gubbels

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Jan Kuepers.

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 hoog-
mis tot 11.30 uur, 

voor het opgeven van misintenties en 
andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 1 mrt. 2014 – 8 mrt. 2014

Zondagmorgen 2 mrt. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor ouders 
Schreurs-Verstappen, Harrie,  Nicolaas, Elisa-
beth en Sjra Schreurs (volkszang)

Woensdag  5 mrt. Aswoensdag
19.00 uur: eucharistieviering  (volkszang)
Tijdens de eucharistieviering zal het askruis-
je worden uitgereikt.)

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,
Onze jaarvergadering is op dinsdag 11 
maart. U ontvangt zo spoedig mogelijk de 
uitnodiging .
Op zaterdag 8 maart is het internationale 
vrouwendag. De dag wordt georganiseerd 
door de Venezuelagroep. Ze bestaan dit jaar 
25 jaar en dus is deze dag extra feestelijk. 
Wilt u komen dan kunt u zich opgeven bij 
Bets van Mierlo. De kosten zijn € 10,00, be-
talen bij opgave. Opgeven voor 28 februari. 
Het programma start om 13.00 uur en is om 
17.00 uur afgelopen. Voor meer informatie 
zie Weekblad voor Nederweert. 
Op dinsdag 25 maart is de kringbijeenkomst 
in de Molshoof. Opgeven bij Bets van Mierlo 
voor 18 maart. De onkosten zijn € 4,50. Dit 
is inclusief lunch. Het thema is weet wat je 
eet. De dag begint om 10.00 uur en duurt 
tot 14.00 uur. We hopen u op een van deze 
dagen te verwelkomen.

Het bestuur.

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.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag
28 februari 2014 in het zaaltje van de Sint 
Rochuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open om 
19.00 uur.

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

Het  bestuur.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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 

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. 

Bouwsector
Wij leveren voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Natuursteen Limburg

Uitvaartverzorging
Strijbos

Tel. 0495 543521
e-mail: uitvaart@gravendienststrijbos.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is
gratis bij ons verkrijgbaar.

Zondag 16 maart informatiemiddag
“De uitvaart in een ander daglicht”

Zijactief
Groot Nederweert

Symposium Hart voor Vrouwen 2.0
Na de succesvolle en drukbezochte sympo-
sia “Hart voor Vrouwen” in 2011/2012 staat 
voor 2014 een vervolg op de agenda. Foroxi-
ty Filmarena Roermond vormt op vrijdag 7
maart 2014 het decor voor het symposium 
“Hart voor Vrouwen 2.0” Hiermee wil ZijAc-
tief Limburg aandacht vragen voor een aan-
tal zeer actuele onderwerpen!

Vanaf 13.00 uur kun je binnenlopen, waarna 
om 13.30 uur het programma van start gaat. 
Dagvoorzitters Truus Geraeds en Marion 
Vreuls zorgen voor de rode draad tussen de 
diverse programmaonderdelen. En dat zijn 
er nogal wat! Drie interessante lezingen van 
deskundige sprekers, afgewisseld met ludie-
ke acts staan garant voor een leerzame en 
tegelijkertijd ook gezellige middag.

Aan bod komen: 
Barbara Havenith, vrouwenarts en Thea 
vander Waart huisarts/seksuoloog leggen
uit hoe je gezond en vitaal kunt blijven. Ste-
fanie Hoogland, auteur van het boek “geef 
jezelf een break mama! Het geheim van 
parttime perfectionisme”. Haar lezing heeft 
als doel om vrouwen een hart onder de riem 
te steken in hun zoektocht naar het goed or-
ganiseren van hun (zorg)taken. Marja Veen-
stra adviseur Huis voor de Zorg, vertelt over 
wanneer je nu mantelzorger bent. Waar kun 
je terecht voor ondersteuning en welke rol 
krijgt de mantelzorger in de Toekomst?

Meld je nu aan!
Het programma is om 17.00 uur afgelopen. 
Daar na kan er nog geborreld en nagepraat 
worden. Iedereen is van harte welkom: le-
den en niet leden, mannen en vrouwen. De 
eigen bijdrage bedraagt € 6,- voor leden en 
€ 10,- voor niet leden, In deze prijs zijn drie 
consumpties inbegrepen, Je kunt je aanmel-
den door te mailen naar zijactief@zijactief-
limbrg.nl. Na aanmelding ontvang je infor-
matie over de betaling, het programma en 
alle verdere benodigde informatie

Met vriendelijke groet namens de gezamen-
lijke besturen van 
ZijActief Groot Nederweert

Erwin Pellemans
Voor een sterke kern

Een leefbare gemeente, maken we samen!

Verenigingen in Nederweert

CDA Nederweert gelooft in burger-
participatie. Want waarom zou de 
gemeente Nederweert taken naar 
zich toe trekken, die de burgers be-
ter zelf kunnen uitvoeren. De inwo-
ners weten immers precies waaraan 
behoefte is in hun buurt of kern. 
Bovendien verhoogt meedenken en
–doen de betrokkenheid bij de eigen 
omgeving. Wat de veiligheid, net-
heid en samenhang in Nederweert 
ten goede komt.

Binnen de gemeente Nederweert 
zijn er meer dan 100 clubs en vereni-
gingen actief op velerlei gebied. Een 
veelvoud van vrijwilligers is daar ac-
tief. Het is van vitaal belang om deze 
vrijwilligers te betrekken bij het be-
leid in de gemeente Nederweert en 
inspraak te vragen en te geven.

De afgelopen jaren hebben Neder-
weerter verenigingen geweldige initi-
atieven ontplooid, waar nodig onder-
steund door de gemeente. Juist deze 
verenigingen zorgen voor een goede 

leefbaarheid binnen al onze kernen. 
Zowel kinderen, jongeren, volwasse-
nen en ouderen kunnen deelnemen
aan activiteiten, hun bijdrage leveren 
en zich verder ontwikkelen.

Voor CDA Nederweert is het logisch 
dat daar ondersteuning bij hoort, dit 
hoeft en kan echter niet altijd een 
financiële ondersteuning zijn. In Ne-
derweert is er in de vorm van een vrij-
willigerspunt van Vorkmeer  vrijwilli-
gersondersteuning. De nadruk moet 
ook in de komende jaren hierbij na-
drukkelijk liggen bij het werven en be-
houden van jongeren als vrijwilligers.

Voor een samenleving is het belang-
rijk dat mensen naar elkaar omzien 
en verantwoordelijkheid voor elkaar 
nemen. Heel praktisch ziet men dit te-
rug daar waar mensen samenkomen
in verenigingen. Vrijwilligers zijn de 
ruggengraat van onze samenleving.

CDA Nederweert  wil deze vrijwilli-
gers en mantelzorgers koesteren en
waarderen. Want ook hier geldt Ie-
dereen aan de Slag!



Josephien Tullemans
Geloof in de samenleving

Alleenstaande bejaarde man in 
centrum Nederweert zoekt

POETSHULP
voor circa 2 tot 3 uur per week.

Keuze dag in overleg.

Brieven of e-mails onder nummer 720
bureau van dit blad.

Mensen maken de samenleving
Een  mooie omgeving, wijken en
dorpen waar het mooi wonen is 
en een goede structuur van we-
gen, fietspaden enz. is belangrijk, 
maar het gaat ons vooral om de 
mensen. Mensen vormen samen
een gemeenschap. Als PvdA heb-
ben wij altijd bijzonder oog voor 
die burger gehad en dan speciaal 
onze jeugdige burger. 
“Je hebt een heel dorp nodig om 
een kind op te voeden” roepen 
we met ons allen. Niet allen roe-
pen, zeggen wij dan, maar vooral 
doen. Dat houdt bijvoorbeeld in 
dat ook verenigingen en andere
organisaties ondersteund worden
bij het vergroten van hun pedago-
gische / opvoedkundige taak.

Wat zijn in dat kader de komende ja-
ren onze speerpunten:

De basisschool is een basisvoor-
ziening in elke kern, waar samen 
gewerkt wordt met kinderopvang 
en/of een peuterspeelzaalvoorzie-
ning. Kinderen moeten niet met een 
achterstand aan dat onderwijs be-
ginnen, dus zet extra in  op voor- en 
vroegschoolse activiteiten. Wij sti-
muleren initiatieven die leerlingen
sociaal weerbaarder maken, immers, 
daar plukken wij met zijn allen later 
de vruchten van.

Een goede geest in een goed lijf is 
een bekend spreekwoord. Blijven in-
vesteren in sport en beweging is 
en blijft voor ons als PvdA belangrijk 
en noodzakelijk. Bewegen stimuleert 

onze hersenen en houdt ons gezond 
en fitter. Iedereen moet dat kunnen; 
sporten en bewegen om zo aan zijn 
of haar eigen conditie te kunnen wer-
ken. Op een sportveld, in een parkje 
of op school.
Sport is een uitstekend middel om
elkaar te ontmoeten. (Sport-)vereni-
gingen, organisaties en vrijwilligers-
werk worden dan ook gestimuleerd 
om (ver)nieuwe(nde) activiteiten te 
organiseren die passen bij de ver-
anderende vraag. In dat kader wil-
len wij in elke wijk een openbare 
sport- en beweegfaciliteit realiseren. 
Bestaande sportaccommodaties zul-
len ook intensiever gebruikt moeten
worden. Stel  deze ook open voor me-
degebruik door bv. buurtbewoners of 
wijkorganisaties. 

Wij willen onze burgers niet alleen 
vanuit lichamelijk oogpunt uitdagen, 
maar ook in geestelijke zin. Ook kunst 
en cultuur vinden wij belangrijk. Een 
mooi kunstwerk in de openbare ruim-
te is daarvan een voorbeeld, maar ook 
het structureel inzetten van een pop-
coördinator, zodat de Nederweerter
popcultuur worden gestimuleerd 
en georganiseerd en waar mogelijk 
muzikanten worden gefaciliteerd. De 
activiteiten van het Moulin Blues
festival blijven wij actief ondersteu-
nen en nieuwe activiteiten zoals bij-
voorbeeld een RascalFest kunnen op 
onze ondersteuning rekenen.

www.nederweert.pvda.nl
w w w.facebook.com /pvdaneder-
weert.nl

Openbare fractie-
vergadering CDA

In verband met vastelaovundj verga-
dert het CDA niet op dinsdag, maar 
op donderdag 6 maart om 19.30u 
in zaal Centraal (ingang Wups Pub). 
Dan wordt de  raadsagenda ter voor-
bereiding van de raadsvergadering
van dinsdag 11 maart besproken. Dit 
is de laatste raadsvergadering voor 
de  verkiezingen.
Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 

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

Op de raadsagenda staat onder meer:
•	 Wijziging legesverordening en ta-

rieventabel m.b.t. reisdocumenten
en indentiteistkaart

•	 Bespreken Integraal toezicht- en	
handhavingprogramma 2014

Tot donderdag 6 maart

CDA Nederweert

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo

binnen- en
buitendeuren

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

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

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

(High Flyer 430 €	295,-)	

Kom ook
naar onze
showroom!

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

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!

“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”

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 zaterdag 
22  maart tussen 10.30 uur en 11.30 
uur bij Basisschool de Bongerd.

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!!!!!!!

Kleding en speelgoedbeurs

Mart Knapen

LIJST 2, nummer 2

Mart Knapen woont in Nederweert en 
is sinds 2008 gemeenteraadslid voor 
JAN.

“Ik vind het belangrijk dat 
Nederweert een zelfstandige 

gemeente blijft met goede 
maatschappelijke en sociale 

voorzieningen.”

Marcel Vossen

LIJST 2, nummer 3

Marcel Vossen woont in Nederweert 
en is sinds 2004 gemeenteraadslid 
voor JAN.

“Met lef, heel veel energie en 
een positieve instelling zet ik 
me in voor het belang van de 
inwoners van Nederweert.” 

Henk Cuijpers

LIJST 2, nummer 1

Henk Cuijpers woont in Nederweert, 
is raadslid en lijsttrekker tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen voor JAN.

“Als er geen noodzaak, 
financiële haalbaarheid en 
draagvlak is, stem ik tegen 

de nieuwe verkeersverbinding 
N266!”

Peter van Lierop

LIJST 2, nummer 4

Peter van Lierop woont in Budschop 
en is huidig gemeenteraadslid voor de 
partij JAN.

“Het onderwerp Leefbaarheid 
moet hoog op de agenda staan 

in Nederweert.” 

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Kerkstraot 71                 Ni-jwieërt                Til. 0495 625785

brille • kontakt-
lenze • optometrie

Umdet oze
Prins Hayke
op zaoterdig

1 mieërt
al flink aan ut

fieëste es
doon vae de

knip d’r mer al op.

Ouch op maondjig en deensdig zeen vae tow 
en fieëste met Hayke mei-j.

Ut team van Eyecentre.

Prachtig en schoeën!

Aafgeloupe zaoterdig 22 fibberwarie
waas ich nao de borebroeluft van de 
Pinmaekers gewaestj en det waas de 
mote waerd. In de Pinnenhof waas ut 
wetteluk en kerkeluk trouwe. Waat
mich ut meist verbaasdje waas det 
geweldjig decor. Det waas klasse en 
vakwerk van de boveste plank. Vör 
degene di-j dit bedachtj en gemaaktj 
hebbe unne hieel groeete pluim en 
eine dikke prefisjat. Chapeau!!!

E.K. 

Groeëte optocht
in Nederweert

Vastelaovundjvereiniging de Pinmae-
kers uit Nederweert is verheugd over
het aantal deelnemers aan de grote 
optocht welke op maandag 3 Maart 
2014 door de straten van Nederweert 
zal trekken.

Dit jaar zijn er 42 inschrijvingen bin-
nengekomen.

Aan de bonte stoet doen 460 per-
sonen mee welke verdeeld zijn over 
12 grote wagens, 6 grote groepen, 1
middengroep, 10 kleine groepen, 4
eenlingen, en 8 kindergroepjes/een-
lingen en diverse kapellen en muziek-
gezelschappen.

De optocht start maandag om 14.30 
uur en zal de volgende route volgen: 
St. Rochusplein, Budschop, Bernhard-
straat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, 
Burgemeester Vullersstraat, Kapala-
niestraat, Moesemanstraat, School-
straat, St Willibrordusstraat, Pastoor 
van der Steen straat, Brugske,  waar 
de ontbinding zal plaatsvinden.

De prijsuitreiking voor de jeugd is om 
± 17.30 uur, voor de volwassenen om 
20.00 uur beiden in De Pinnenhof.

Op zaterdag 22 februari vond een 
overhandiging van voedingsmidde-
len aan de Voedselbank Weert plaats. 
Deze etenswaren zijn gekocht van het 
geld dat was ingezameld tijdens het 
Eynder Winter Festijn 2013 door on-
der andere de zwerfkinderen. 

Irene van de Kruijs heeft tijdens het 
Eynder Winter Festijn als zwerfkind
net als vele andere zwerfkinderen
fanatiek geld ingezameld. Irene deed 
dit door tijdens het winterse ker-
stevenement in openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert-Eind de 
schoenen van  honderden bezoekers 
te poetsen. In het Bethlehemgedeel-
te van het evenement konden kinde-
ren een hennatatoeage op hun hand 
laten zetten. Ook van het geld dat 
hiermee is ingezameld zijn etenswa-
ren gekocht. Irene verzorgde namens 
het Eynder Winter Festijn de formele 
overhandiging van de voedingsmid-
delen aan Johan Knook van de Voed-
selbank in Weert. 

“Wij dragen de Voedselbank ook 
een warm hart toe en gaven dan ook 
graag nog een korting op de produc-
ten,” aldus Stan Heerschap van de 
Heerschap Groep. Heerschap Groep
bestaat uit Bakkerij Heerschap en 
zes Jumbo’s in de regio Nederweert, 
Weert en Heythuysen. Filiaalmanager 
Rudi Camps van Jumbo Heerschap 
Nederweert vult aan: “Door deze 
korting konden er nog meer produc-
ten geschonken worden”. Zowel de 
organisatie van het Eynder Winter 
Festijn als de Voedselbank waarderen 
dit sympathieke gebaar van Jumbo.

Ook in 2014 vindt het Eynder Winter 
Festijn weer plaats! Hoeveel geld zullen 
de zwerfkinderen dan weer inzamelen? 
Wie kan dan blij gemaakt worden met 
een bijdrage? We zullen het zien. Tot 
volgend jaar wellicht op 26 en 27 de-
cember bij het Eynder Winter Festijn! 

Voor foto’s kijk op www.eynderwin-
terfestijn.nl

Etenswaren voor Voedselbank Weert

Foto: Nederweert24

ZAAGSEL EN
HOUTVEZELS

Het hele jaar door scherp leverbaar:
Losgestort Verpakt

 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175



www.StienenBE.com

Kerkstraot 71              Ni-jwieërt             Til. 0495 625785

brille • kontaktlenze • optometrie

Unne gooje kiêk
op de

vastelaovundj!!

Prins Hayke I

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Vae winse Vae winse Vae winse 
uch völ uch völ uch völ 
plezeer plezeer plezeer 
tow!tow!

Fahrenheitstraot 10, 6003 DC Wieërt • Tel. 0495-625304

Vanuit ons Brabant wensen wij onze collega 
Prins Harold I en zijn prinses Esther 

een mooie “vastelaovundj” toe!

De Handjvaeger
VASTELAOVENDJSBIJLAGE VAN HET WEEKBLAD VOOR NEDERWEERT 2014

De HandjvaegerDe HandjvaegerDe Handjvaeger
VAST

De Handjvaeger
VAST

De HandjvaegerDe HandjvaegerDe Handjvaeger
RT 2014

De Handjvaeger
RT 2014

De Handjvaeger
RT 2014

Prinse
galeri-j

PRINS ROB I
V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

Fieëstj met os mei-j, waertj ’t neet meug, 
vae gaon door, tot merge vreug!

PRINS HAYKE I
C.V. de Bengels - Ni-jwieërt-West

“As Turf gebore, As Vlik groeët gewore, 
As Bengel prins gewore”Alaaf

PRINS BART II
V.V. de Piepkukes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Piepkukes, dit jaor gein 3x d’Indj Alaaf, mer 
V’Indj Alaaf,  V’Indj Alaaf, V’Indj… Alaaf!!!”

PRINS HAROLD I
V.V. de Vlikkestaekers - Doospel

“Roed, gael, greun… zitj in mien blood,
auch de 44e prins vanne Vlikke  

veugtj zich good!”

PRINS REMY I
V.V. de Törfstaekers - Doospel

“Met dees daag staon ich neet achter 
de tap, mer gaon ich as Prins vanne 

Törfstaekers op stap!”

PRINS FRANS II
V.V. de Losböl - Leivere

“Auch al staon ich neet oppe baan,
mit dees daag gaon ich draan!”

2 7  F E B R U A R I  2 0 1 4

Beste lezers,

Het moet niet gekker worden in vastelaovendj vierend Ni-jwieert.
Iedere vereniging, club of instelling denkt tegenwoordig een “Prins” te moeten 
uitroepen. Op deze manier wordt een waardig ambt teniet gedaan, maar ach, 
wat maakt het eigenlijk ook uit, “As det je mer plezeer hetj”, en daar draait 
het om.

En wat hebben we al veel vastelaovendj feestjes kunnen bezoeken, Prins uit-
roepingen, Bonte aovendje, recepties, borebroelefte, vrouwe aovendje, zaate 
hermeniekus festivals, dat beloofd nog wat voor de komende dagen.

Maar goed u heeft nu alle tijd gehad om ‘n kleurrijk pekske” te ontwerpen om 
zo opvallend mogelijk voor de dag te komen. En heeft u nog geen idee? kijk 
dan maar eens in uw eigen weekblad hoe de kandidaten voor de verkiezingen 
proberen op te vallen, u komt ze zeker tegen met “di-j daag”.

Over opvallend gesproken, Uw Handjvaeger heeft ook een kleurtje gekregen, 
en geeft daarnaast natuurlijk weer heel veel informatie over alle activiteiten 
die u de komende 5 dagen kunt bezoeken.
En traditioneel staan uitsluitend onze prinsen in de galerij
Mensen… geniet… beleef... en zing uit volle borst mee “Wao zeen di-j hendjes”

Unne gooije vastelaovendj 2014
’t Handjvaegerke
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Route is als volgt:
Vertrek 14.30 uur vanaf St. Rochusplein, Beatrixstraat, Budschop, Bernhardstraat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, Burg. Greijmansstraat, oversteek Kerkstraat, Kapelaniestraat, Moeseman
straat, Schoolstraat, St. Willibrordusstraat, St. Antoniusplein, Pastoor v/d Steenstraat, Brugske waar ontbinding 
van de optocht. 
Optocht deelnemers: gebruik waar mogelijk Limburgse Vastelaovundjsmuziek.

Afhalen optochtvolgnummers en plattegrond
Men dient het volgnummer af te halen op zaterdag 1 maart a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur in Café De Schans,
St. Rochusstraat 9. Daar ontvangt u ook een plattegrond van het opstelterrein.

Optochtdeelnemers opgelet
U dient om 14.00 uur op uw toegewezen plaats aanwezig te zijn. Het optochtnummer dient duidelijk zichtbaar 
gedragen te worden door een door u zelf meegebracht persoon. Aanbrengen op wagen is toegestaan, mits het 
bordje niet vernield wordt. Blijf a.u.b. tot het vertrek op uw aangewezen plaats staan. De bordjes worden 
ingenomen in de Pastoor v/d Steenstraat. U ontvangt dan een kaart. Deze dient men mee te brengen bij het 
afhalen van prijs of vergoeding.

Bekers en prijzengeld
Volwassenen en kinderen per categorie één beker. Een beker voor de deelnemers die elders aan een optocht 
hebben deelgenomen.
Turf met Gouden Pinnen als eer voor één jaar voor het algemeen hoogste aantal punten (voor volwassenen en 
apart voor kinderen).
Het Wullemke voor de beste humorprestatie.  

Opgaves en deelname
De opgave is gesloten. Voor hen die voordien elders aan een optocht deelnemen wordt een beker beschikbaar 
gesteld. Zij vallen buiten de geldprijzen maar ontvangen wel een vergoeding. Prinsenwagens ontvangen geen 
vergoeding. Iedereen die meedingt voor de prijzen dient 50% van het aantal te vergeven punten te behalen, wil 
men voor een prijs of vergoeding in aanmerking komen. Men valt verder buiten de prijzen indien men zich niet 
houdt aan het optochtreglement.

Belangrijke punten voor deelnemers
Het is verboden tijdens de optocht (als deelnemer) alcohol te gebruiken; buiten de eigen groep op en neer te 
rijden of lopen; iemands naam oneerbaar te gebruiken; afbreuk te doen aan het vastelaovundjsgebeuren. 
Het is verplicht de attributen een uur na de optocht af te voeren; de wagens technisch in orde te hebben (rem
lichten); de optocht te volbrengen; op de hoogte te zijn van het reglement; de aanwijzingen van politie of comité 
op te volgen. Het bestuur beslist en de uitspraak van de jury is bindend.

Laotj de optocht laeve door eine Euro te gaeve
Steun de collecte, die ten goede komt aan de optochtprijzen. Onze dank hiervoor namens de optochtdeelnemers.

Prijsuitreikingen in de Pinnenhof
Kinderen na de optocht om ca. 17.30 uur en volwassenen om ca. 20.00 uur.

Progr rt 2014
Vrijdag 28 februari
•	 11.00	uur	Bezoek	scholenoptocht in	centrum	Nederweert	en	bezoek	aan	scholen	door	Prins	Rob	I	en	Jeugd
prinsenpaar	Prins	Tim	I	en	Prinses	Charlotte.

Zaterdag 1 maart
•	 13.11	uur	 Jeugdsleuteloverdracht	 aan	 Jeugdprins	Tim	 I	 in	 het	Gemeentehuis	 van	Nederweert.	 Iedereen	 is	

welkom.
•	 18.00	uur	Vastelaovendjmis	in	de	St.	Lambertuskerk.
•	 19.30	uur	Sleuteloverdracht	aan	Prins	Rob	I	en	uitreiking	kolderpin	in	gemeentehuis	van	Nederweert.
•	 21.30	uur	Bezoek	diverse	gelegenheden	in	Nederweert.

Zondag 2 maart
•	 18.11	uur	Fieëstkefee	in	zaal	Centraal	met	optredens	van	o.a.	Patrick	Hendrikx,	SjingBoem,	De	Toddezèk	(win

naar LVK 2014) en diverse lokale artiesten.

Maandag 3 maart
•	 12.00	uur	Officiële	overdracht	van	Prinsenwagens	aan	Prins	Rob	I,	Jeugdprins	Tim	I	en	Jeugdprinses	Charlotte.
•	 14.30	uur	Start	grote	optocht	2014.
•	 17.30	uur	Prijsuitreiking	Jeugd	in	de	Pinnenhof.
•	 20.00	uur	Prijsuitreiking volwassenen in de Pinnenhof. Aansluitend	bezoek	div.	locaties	in	Nederweert.

Dinsdag 4 maart
• 14.11 uur Sluiting Residentie Cafe De Schans.
•	 15.30	uur	Vastelaovendjmiddig	in	De	Pinnenhof.
•	 18.00	uur	Vertrek	naar	gemeentehuis	voor	het	teruggeven	van	de	sleutel	aan	de	burgemeester	en	turf	oplaoting.
•	 18.45	uur	Vertrek naar de Pinnenhof.
•	 19.49	uur	Abdicatie	Jeugdprins	Tim	I	en	Jeugdprinses	Charlotte
•	 21.11	uur	Abdicatie	Prins	Rob	I.
•	 22.22	uur	sluiting	Vastelaovendjseizoen	2014.

BALLOnnEnWEDsTRIjD TIjDEns TuRfOPLAOTInG
Aan de turfoplaoting is een ballonnen wedstrijd voor de jeugd gekoppeld. De kaarten zijn dinsdagmiddag verkrijgbaar
tijdens de vastelaovendjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.
Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. 

Vae winse ederein plezerige vastelaovendjsdaag.
Dit onger ut devies van Prins Rob I:

Fieëstj mèt os mei-j, waertj ut neet meug,
vae gaon door tot merge vreug!

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereinigingastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërtt

N E D EN E D E R WR W E E RE E R TT

WONINGVERENIGING
I.v.m. de “Vastelaovendjsdaag”

is ons kantoor gesloten op

maandag en dinsdag

3 en 4 maart

Vastelaovendj 2014 in de Pinnenhof
Vri-jdig 28 februari
20.11 Kistkappe

met fieëstband Vri-j Gemaekelik en diverse artieste

Zaoterdig 1 mieërt
14.00 Jeugdhosmiddig

georganiseerdj door Buurtvereiniging West met DJ Joske.
Met bezeuk van de jeugd en volwasse Prinsepare en eur gevolg. Dees daele gratis chips 
oet vör de jeugd. Vör ederein towgankelik, consumpsies t

Maondjig 3 mieërt
14.11 Optoch kieke en daonao hosse en springe

op meziek van DJ Niels en priesoetreiking jeugd.
20.00 Priesoetreiking volwassene.

Dinsdig 4 mieërt
14.11 Groeëte Jeugdhosmiddig met

vastelaovundjmeziek van DJ Niels.
Vör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere
aafgezatte. Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaote.
Allein mer wichter, plastic bekers en unne drinkkat
wao det de jeugd zelf zien drenkske kan tappe.
Oetdaele gratis chips vör de jeugd door ut prinsepaar. 
Aansloetendj abdikasie.

19.49 Abdikasie
Abdikasie jeugd- en groeëte prins van V.V. de Pinmaekers.

ör ederein towgankelik, consumpsies tege gereduseerdje pries.

Optoch kieke en daonao hosse en springe
op meziek van DJ Niels en priesoetreiking jeugd.

ör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere
e. Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaote.

, plastic bekers en unne drinkkat

ratis chips vör de jeugd door ut prinsepaar.

LindeboommBoetegewoenemBinnenzitting

LindeboommBoetegewoenemBinnenzitting
-mErwinmHendrikxmenmTimmvanmdemVoortm-mJohanmVeugelersm-m

-mKBPm-mTheam-mOadmPrinsmPatrickmenmRonaldm-m
-mNeermenmJosmBouwelsm-mSaunaboysm-mDuo-dik-vor-mekaarm-m

-mTonmWoltermaliasmThorstenmvonmLippemBiesterveldm-m
-mEdmenmFransm-mJanmenmTimm-mKoppersmJacm-mWillymWortelm-m

-mBillmenmMarcom-mDoamGeunsm-mMaikelmenmDaphnem-mPaulmKoppenm-

Vri-jdig 28 februari Lege van de spaarkas

Zaoterdig 1 mieërt

Vanaaf 10.00 oor spek met eier.

Zondig 2 mieërt
Neet nao Wieërt gaon, want heej wurdj de 

opvolger van Prins Giel I en Prins Peet I oetgerope!

Maondjig 3 mieërt
Döbbel programma:

Binne:Binne: DISCO HARO 
drej-tj de hieële daag door!

Boete:Boete: 1e Ni-jwieërter Vastelaovendj 
Revival Festival op ‘t podium.

Veur en nao de optocht.

Met mei-jwerking van:
D’n Dent Rivival Bend • Dennis Hendrikx
Monique Knapen • Mark en Wilhelmien

Johan Veugelers

Dinsdig 4 mieërt
Komtj met de wichter nao de Winst. 
Dao stieët ‘n groeëte taofel met friet 

en vleiskes vör de wichter. Neet vör di-j aoj, 
di-j motte d’r ‘n dael knuppe!

Goonsdig 5 mieërt
Hieringhappe vanaf 19.30 oor 

Donderdig 6 mieërt
 Geslote, vae doon de groeëte poets!

Vri-jdig 7 mieërt
 Geopendj vanaaf 15.00 oor.

Haotj komendje waeke facebook in de gate vör de nowste ontwikkelinge bi-j De Kleine Winst.

-mErwinmHendrikxmenmTimmvanmdemVoortm-mJohanmVeugelersm-m
-mKBPm-mTheam-mOadmPrinsmPatrickmenmRonaldm-m

-mNeermenmJosmBouwelsm-mSaunaboysm-mDuo-dik-vor-mekaarm-m
-mTonmWoltermaliasmThorstenmvonmLippemBiesterveldm-m

-mEdmenmFransm-mJanmenmTimm-mKoppersmJacm-mWillymWortelm-m
-mBillmenmMarcom-mDoamGeunsm-mMaikelmenmDaphnem-mPaulmKoppenm-

- Tommè-dèh
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Vastelaovundj-zaoterdig 

Törvebal 
met DJ Thijs

Vastelaovundj-zondig  vanaaf 15.00 oor 

Prinseresepsie
met um 16.00 oor

Pierre Knoops

Gae zeetj genuuedj bi-j
Kefee De Prins Doospel

P
ri

n
s

Remy 1 Prinses

D
an

ielle

Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24

info@kessels-installaties.nl

I.v.m. vastelaovendj zeen vae 
geslote t/m dinsdig 
4 mieërt. 
Vae winse uch 
eine gooje vastelaovendj! 

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Vastelaovundj 2014

Zaal Centraal
Zaoterdig 20.30 oor

HOSSE IN UT KEFEE

Maondig 14.30 oor DJ PEET
Nao de optocht lekker hosse en sprînge 

tot in de klein eurkes.

Goonsdig 20.00 oor
HIËERINGSCHELLE  in Wups Pub

Dinsdig 14.00 oor
Hosse in ut kefee

Zondig 18.11 oor

FIEËSTKEFEE
met o.a. Patrick Hendrikx -

De Toddezèk (winnaar LVK 2014) - SjingBoem 

VV.V.V. de Vlikkestaekers . de Vlikkestaekers 
DoospelDoospel

Vastelaovundj op

Doospel
Zaoterdig 1 mieërt

Ronald & Carien
Sjingboem

Zondig 2 mieërt

Boorebroeluft

Maondjig 3 mieërt

Groeëte optocht met
aansloetendj matinee

Dinsdig 4 mieërt

Prieësoetreiking,
friet aete vör de wichter,

aaftakeling
groeët prinsepaar

en jeugdprinsepaar 2014

Café zaal 't Peeljuweel

   V   V.V.V. de Vlikkestaekers Doospel. de Vlikkestaekers Doospel

BoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrebrebrebrebrebrebrebrebrebroêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft van
VVVVV.V.V.V.V. De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers 

Bertie
van Piet van Drieke Zjef en Kooles Mieke

en van Digna van Dingenaas Lot en Berta van Henkes Piet
&

Pascal
van Wiel van Keise Thieske en Meej van Lukase Jan en van

Marleen van Siebe Pierre en Truke van Bugters Pier en Mechel

gaon op zondig 2 mieërt 2014 
in de onecht trouwe

"Met 4x11 in oos vlikkelandj,
Gaeve vae elkaar op zondig 2 mieert  

in ut onecht de handj"

Programma Boôrebroêluft 2014
18.00 oor

Vurzamele Boôrebroêdspaar en femilie
beej Kafee de Preêns op Doospel

20.30 oor
Kerkeluk huweluk in Vlikkepeliès ‘Het Peeljuweel’ op Doospel

Door Pestoeër Bill van Bill van dikke Frits en van Ida van 
Pierre van Haeze Jannus

En geholpen door Mesdeender Marco van 
Harrie van Nunemer Tinus en Clerx To en  

Riekske van Tinus van Mertes Janke en Kanders Mechel

Aansloetendj es dur resepsie.

2014
Vri-jdig 28 fibberwari:
20:30 oor:  Senioren dansaovundj in reigershorst.

Zaoterdig 1 mieert :
17:40 oor  Hijsen vanne vlag bi-j ut kunstwerruk.
18:00 oor  H. Mès in ut teiken van de Vastelaovundj opening.
19:30 oor  Sleuteloverdracht in ut gemeindjehoees.
22:00 oor  tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal 

“bi-j Le-nie’’.

Zoondig 2 mieert:
Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudanten, Vorst, Raod 
van elluf, Damesgarde en gevolg.

Maondj-ig 3 mieert:
12:30 oor  verzaamele bi-j kefee-zaal “Smolenaers” vör 

vertrek nao de optocht in Neewieert. Nao de op-
tocht bezeuke vae van 17.00 oor tot 18.30 oor, 
kefee-zaal “Smolenaers”, wao eine gezinsmid-
dig met jeugddiskoow gehao-je weurt-j. Tevus 
bedanke vae oos bestuursleede en raodsleede 
die gestopt zeen ut aafgelaupe jaor.

20.30 oor tot 00.30 oor, bezeuke wae kefee-zaal 
“Smolenaers” wao de oetreiking van diverse 
Ongerscheidinge plaats vingt-j.

00.45 oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal 
“Bi-j Le-nie”.

Dinsdig 4 mieert:
10.30 oor tot 13.00 oor – Spek met eier bi-j kefee-zaal 

“Bi-j Le-nie”. Blaoskracht 11 speult-j un 
‘’Spek met eier-Concert’’.

14.00 oor tot 15.30 oor De Kolderkuuk weurd-j bekind-j 
gemaakt-j.

15.30 oor  In optocht nao ut kunstwerruk vör ut strieeke 
vanne vlag.

15.45 oor  Nao zaal Reigershorst.
18.30 oor  Sloeting van de Vastelaovundj met de abdikasie 

van prins Bart ll en Jeugdprins Bob en daonao ut 
kaalplukke vanne Piepkuuk.

Programma vastelaovundjsdaag

Café-zaal
Smolenaers
Past. Maesplein 1 Ni-jwieërt

Vastelaovendjsmaondjig
16.00 oor: hosse en sprînge

vör jônk en aod.

21.00 oor:  danse vör jônk en aod. 

Vastelaovendjsdeensdig
Van 18.00 tot 21.00 oor loupendj buffet 

vör jonk en aod. Gaer veuraaf reservere!

Zaoterdig	1	mieërt	ophale	

volgnummers optocht.

Plaats:	Café	de	Schans,	St.	Rochusstraot	9,	Ni-jwieërt

Tied: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

www.pinmaekers.nl

VVastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërtt

De redaktie van 
’t Waekblaad van Ni-jwieërt

winstj uch unne 
hieële schoeëne vastelaovendj!
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PRINS TIM I
PRINSES CHARLOTTE

V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met Prinses Charlotte en Prîns Tim de 
ieërste, gaon vae fleenk tampieëste.”

PRINS THOMAS I
PRINSES TESSA

B.S. De Kerneel

“Met dees daag gaon vae neet balle,
mer lekker carnavalle, alaaf!”

PRINS BOB I
PRINSES CHAEL
De Krielkes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Op ut veldj zeen vae fanatiek,
 mer Vastelaovundj… det aes pas sjiek!”

PRINS SAM I
PRINSES LAURA

B.S. Budschop

“Ouch zonger ut voetballe,
kunnen vae met dees daâg knalle!”

PRINS TOM I
PRINSES KIKI

Jong Vlikkestaekers - Doospel

“Twieë kieër elluf stieët heej vur uch klaor,
vur ut veer kieër ellufdje Vlikkejaor!”

PRINS JASPER I
PRINSES FLEUR

B.S. de Bongerd

“Dansendj op unne gooie beat,
hebbe vae met uch unne geweldjige 

vastelaovundjstiêd.”

PRINS MIKE I
PRINSES KIM

B.S. de Zonnehof

“Door ut joar fietse wea same aaf,
mit dees daag rope wea alaaf!”

PRINS WESLEY I
PRINSES ANKIE

O.B.S. De Klimop

“Vae zeen de prîns en prinses van dit jaor,
Di-j van de Klimop staon weer hieëlemaol 

vör uch klaor.”

PRINS DEVIN I
PRINSES LIZZY

Scouting PPX

“Vae es Prins en Prinses,
make van vastelaovundj bi-j Scouting  

ein groeët succes!”

Restaurant Diverso
Laotj de vastelaovendjveerders op maondjig mer 

bi-j Diverso kome! Vae zeen d’r klaor vör!

Op maondjig 3 mieërt zeen vae ope vanaaf 16.00 oor en hebbe vae 
speciale Diverso vastelaovendj-gerechte:

- oôndjesop met broeët € 5,50
- tomatesop met broeët € 5,50
- friet met zoorvleis € 11,11
- friet met sliptong € 11,11
- friet met saté € 11,11
- pasta bolognese € 11,11
- friet en snack vör de wichter € 5,50

Tiedes de overige daag zeen vae OOP zoeë wi-j jae van os gewintj zeetj.

Tot Diverso! Alaaf – Alaaf – Alaaf!
Caspar-John-Kitty

Brugstraot 44 •  6031 EG  Ni-jwieërt • Til. 0495 - 625000
info@restaurantdiverso.nl • www.restaurantdiverso.nl

GRANDIOZE OPTOCHT B.S. 
DE TWEESPRONG 2014

Alle kinderen van onze school zijn 
al flink aan het warm lopen voor 
onze grote schooloptocht van 
vrijdag 28 februari a.s.
De kinderen van Nederweert-
Eind zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. In menig garage 
en huis wordt al druk geknutseld 
en getimmerd.
Nieuwsgierig geworden?

“Komtj dan allemaol kieke nao 
ooze optocht!”

De route is als volgt:
We vertrekken om 13.15 uur 
vanaf het Pastoor Maesplein 
via de Pastoor Brandstraat, 
Rendierenlaan, Klumpenstraat, 
St. Gerardusstraat, Loyenbos, 
Steutenweg, Dr. Poelsstraat en 
de  St. Gerardusstraat weer terug 
naar het Pastoor Maesplein, waar 
na de ontbinding van de optocht 
de gezellige hosmiddag voor de 
schoolkinderen zal beginnen in 
zaal Reigershorst. 
De jury zal ook dit jaar haar 
handen weer vol hebben bij het 
uitoefenen van hun zware taak, 
want de titels van de creaties 
beloven al heel wat!

Wij hopen dat u ook van de partij 
zal zijn op vrijdag 28 februari  
vanaf 13.00 uur in de straten van 
Eind!


