
Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

Paulus Holtenstraat 4

6031 CS  Nederweert

tel. (0495) 62 46 13 

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden

tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

w e e k 1 0 • j a a r g a n g 8 8 • 6 m a a r t 2 0 1 4

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Henk Geraats
06-48403035
info@improbo.nl

Advisering, begeleiding en 
ondersteuning voor particulieren 

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

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

      EXCLUSIEVE
  ONTWERPEN

               DUURZAAM BOUWEN

Marion Stassen-Beijes uit Weert:

“Dankzij de vakkundigheid en prima 
tips van Brigitte en tandarts Spauwen 
sr. blijft mijn gebit gezond en verzorgd. 
Zo zorgen we samen er al járen voor 
dat ik kan blijven lachen!”

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

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• Inpandig laboratorium voor 
snelle service.

‘Mijn vrouw was 

bijzonder levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Maan 

Vaas 
Nederweert
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Ik ga voor:

een financieel gezonde gemeente die aan-

dacht en zorg heeft voor al haar inwoners. 

Een gemeente die blijft investeren in sport  

en beweging. 

Nederweert, een gemeente met karakter.
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www.nederweert.pvda.nl

www.facebook.com/pvdanederweert.nl

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Na een lange radiostilte laat 
de organisatie van EPO-Tour 
d’Oospel weer van zich horen. 
Achter de schermen is er in mid-
dels al veel gebeurd, zo is het 
programma van de tweede editie 
van het “fietselijk” evenement
inmiddels rond. Stichting Tour 
d’Oospel wilt dit dan ook graag 
met u delen.

EPO – Tour d’Oospel vindt dit jaar 
plaats op vrijdag 1 en zaterdag 2 au-
gustus. Op de vrijdag is er net als afge-
lopen jaar een feestavond in het ‘EPO 
Paviljoen’  op het Aerthijsplein. Op 
deze avond zorgt coverband ‘Khick’ sa-
men met ‘The Deejays’ voor de muziek. 
Het zal de eerste keer zijn dat ‘Khick’ 
Ospel op de stelten komt zetten. 

“Échte muzikanten, die zonder on-
nodige kapsones doen waar het pu-
bliek om vraagt: een smerig gezellig 
FEESTJE bouwen! De 6 muzikanten 
van KHICK begrijpen precies hoe dat 
moet, getuige hun gevestigde live 
reputatie. Een avondje khicken voor 
jong, oud, mooi en lelijk is een gega-
randeerd succes.” (www.khick.nl)

Op de zaterdag 2 augustus zullen de 
fietswedstrijden plaatsvinden. Er zijn
dit jaar twee nieuwe fietsonderde-
len. Het zal hierdoor voor nog meer 
mensen mogelijk zijn om deel te ne-

EPO – Tour d’Oospel 2014

men aan de sportieve onderdelen van 
EPO – Tour d’Oospel. Het fietspro-
gramma begint om 13.00 uur en kent 
de volgende onderdelen:
•	 Rabo Dikke Banden Race

Individuele fietsrace voor kinderen 
van 7 t/m 12 jaar.

•	 ID-Cycling Cup
Individuele fietsrace voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

•	 Open Doospelse Kampioenschappen
Fietsrace in teams van vijf voor ie-
dereen zonder officiële wedstrijd-
licentie.

•	 Fun run
Race voor teams met zelfgebouw-
de (ongemotoriseerde) voertui-
gen met minstens 3 wielen, enige 

eis: alle teamleden moeten op het 
zelfde voertuig zitten.

•	 KNWU Criterium
Officiële KNWU wielerwedstrijd 
voor het hoogste amateurniveau.

Ook de fietsonderdelen zullen muzi-
kaal opgeluisterd worden. Overdag 
zullen blaaskapellen ‘Oze Hoempa’ 
en ‘Blaoskracht 11’ voor een gezel-
lige sfeer zorgen. Tegen het einde 
van de middag zal F.A.R.T. zich met	
hun relaxte muziek settelen op het 
Aerthijsplein en ook de liefhebbers 
van akoestische rock tevreden stellen.
Na de prijsuitreiking, die in het ‘EPO 
Paviljoen’ plaats zal vinden, begint 
hier wederom een spetterende feest-
avond. Net als de vrijdagavond laten 
‘The Deejays’ uit Nederweert-Eind 
zich weer van hun beste kant zien. 
Echter heeft de organisatie dit jaar 
ook speeltijd gegeven aan de lokale, 
jonge ‘Oaken Towels’. Deze winnaars 
van Van Horne Pop zullen met hun 
jazzy popsongs er voor zorgen dat er 
2 augustus ‘s avonds ook geen tekort 
aan livemuziek zal zijn.

Naast al het bovenstaande zal er dit 
jaar ook nog een wedstrijd voor de 
mooist versierde tuin aan het parcours 
zijn. Hoe deze wedstrijd er precies uit 
zal zien, wordt nog bekend gemaakt.
Voor meer informatie kijk op www.
tourdoospel.nl. Klik op de volgende 
link voor een terugblik op de eerste 
editie van EPO-Tour d’Oospel: http://
vimeo.com/72678733

Vier keer per jaar houdt Staats-
bosbeheer een Dagwandeling
van 15 kilometer in Nationaal 
Park De Groote Peel. Op zondag 
9 maart is de eerste. De excursie 
staat onder begeleiding van een 
Peelgids en start om 11.00 uur bij
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 7,50 per persoon en reser-
vering is noodzakelijk. Dit kan per 
mail via: depelen@staatsbosbe-
heer.nl of online via de webwinkel 
van Staatsbosbeheer. Er is plek 
voor 25 deelnemers en vol = vol. 

Lekker lang genieten
Tijdens deze extra lange excursie 
kom je op de mooiste plekjes en kun 
je dus lekker lang genieten van Nati-
onaal Park De Groote Peel. De Peel-
gids van Staatsbosbeheer heeft een 
route van 15 kilometer uitgestippeld 
die onder meer langs de grote water-
plassen het Meerbaansblaak, ’t Elfde
en ’t Roerdompven loopt. Daarbij	
wordt de provinciegrens tussen Bra-
bant en Limburg een paar keer over-
gestoken. Onderweg krijg je infor-
matie over de planten en dieren, het 
ontstaan en over de cultuurhistorie 
van De Groote Peel, maar wandelen 
staat voorop. 

Nationaal Park De Groote Peel, 
een uniek wandelgebied
Nationaal Park De Groote Peel is een 
uitgestrekt hoogveengebied. Omdat 
er alleen gewandeld wordt kun je 
er nog heerlijk rustig genieten van 
de stilte. Het landschap is weids en 
open met veel waterplassen, heide
en kleine stukken bos. Het gebied 
is onder meer bekend om zijn vo-
gelrijkdom, maar ook vanwege zijn 
rijke cultuurhistorie. In de Peelstreek 
is vroeger namelijk turf gestoken en 
de sporen van dit turfstekerverleden
zijn nog goed zichtbaar in het land-
schap. Zo wandel je bijvoorbeeld
over Peelbanen, de paden waarover
vroeger het veen werd vervoerd. De 

houten knuppelbruggen zijn van la-
tere datum en zijn aangelegd om het 
oorspronkelijke moeras toegankelijk 
te maken voor wandelaars. 

Let op: Halverwege de wande-
ling wordt er gepauzeerd in het 
open veld. Zorg voor stevige, 
liefst waterdichte schoenen, 
warme kleding en een eigen 
lunchpakket.

De Dagwandeling start bij Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospelijk. Het Buitencentrum is geopend 
op dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. Voor meer informatie: 0495 –
641 497 of www.buitencentra.nl

©Marijke Vaes-Schroën / Staatsbosbeheer

Dagwandeling van 15 kilometer bij Buitencentrum De Pelen

Mooiste plekjes van De Groote Peel



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

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

In het kader van de week van Zorg en welzijn 2014, organiseert Zorgverlening-PGZ een thema ochtend:

De jeugdzorg na 2015 
    in Midden-Limburg
ZATERDAG 15 MAART 2014
Van:  09.30 tot 13.30 uur

Waar:  Locatie Zorgverlening PGZ Beatrixstraat 31a, Nederweert

Het programma voor deze ochtend bestaat o.a uit de volgende lezingen:

-  AANVANG 10.00-10.30 UUR: MEE NOORD EN MIDDEN LIMBURG 
  Thema: Sociale netwerkversterking en zelf verantwoordelijkheid nemen

-  AANVANG 10.45-11.30 UUR: GEMEENTE NEDERWEERT
 Thema: Wat gaat er concreet veranderen na 2015 voor u als zorgvrager

-  AANVANG 11.45-12.15 UUR: ZORGVERLENING-PGZ 
  Thema: De cliënt aan het woord.  Jongvolwassenen vertellen over 

hun ervaringen.

-  AANVANG 12.30.-13.00 UUR: STICHTING JEUGD ZORGVRAGERS LIMBURG
  Thema: De stichting behartigt via diverse activiteiten de belangen van 

jongeren en ouders die gebruik maken van de jeugdzorg. Zij gaan graag met 
u in gesprek.

U bent van harte uitgenodigd om de diverse infostands te bezoeken.

Ook kunt u horen wat PGZ kan betekenen voor mensen met autisme of een licht 
verstandelijke beperking. 

Tevens kunt u een kijkje nemen in ons 
Centrum Voor Ontwikkelingsstimulering; 
een centrum waar jonge kinderen worden 
begeleid die omwille van hun beperking 
niet kunnen deelnemen aan reguliere voorschoolse voorzieningen.

Voor meer informatie: www.zorgverlening-pgz.nl

Samen aan de Slag
• Géén gemeentelijke 

lastenverhogingen 

• Veranderingen in de jeugd- en 
ouderenzorg samen oppakken 

• Iedereen doet wat: opleiding, 
werk en/of vrijwilligerswerk

• Goed basisonderwijs in elke 
kern nu en in de toekomst

• Snel internet voor alle inwoners

• Nederweerter verenigingsleven 
sterk houden 

• Volledige uitvoering van het 
centrumplan 

• Agribusiness ruimte geven en 
verduurzamen 

• Recreatie en toerisme 
versterken

• Verbreding A2 Weert-Eindhoven 
wordt in Den Haag op de kaart 
gezet 

• Keuze variant verbinding 
N266-N275

• Aantrekkelijk vestigingsklimaat 
voor bedrijven 

Een klucht in drie bedrijven van Bart Daems & Hilda Vleugels
                       Regie: F.W. van den Eerenbeemt

Op 7, 8 & 9 maart om 20:00 uur
          in zaal Briels, Kraan 6a
           Nederweert (Schoor)
     Zaal is open vanaf 19:00 uur
                   Entree  € 8

Toneelgroep De Meiberg
       speelt voor U

De PvdA gaat voor:
•	Leefbaarheid in wijken, dorpen en buitengebied;
•	Eigentijdse onderwijsvoorzieningen in de kernen;
•	Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers;
•	Goede zorg en ondersteuning in de buurt;
•	Goed werk en perspectief voor iedereen;
•	Vitale verenigingen;
•	Verbetering fietsverkeer;
•	Mooie natuurgebieden en groenvoorzieningen;
•	Geen landschap ontsierende windturbines;
•	Vermindering risico’s van volksgezondheid in

relatie tot intensieve veehouderij.

www.nederweert.pvda.nl
www. fa cebook . com/pvdanede r wee r t . n l
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Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Open Eettafel Budschop

Donderdag 13 maart open eettafel 

aanvang 12.00 uur.

Vaste bezoekers afmelden voor woens-

dagmiddag 12 maart 12.00 uur.

Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-

zelfde tijdstip.

Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl



Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Elly Scheepers-Dings

Stem lijst 4 op 19 maartStem lijst 4 op 19 maart

De VVD staat voor:
•  Een infrastructuur die ten goede komt aan de onder-Een infrastructuur die ten goede komt aan de onder-

nemers en inwoners van Nederweert
•  Glasvezel voor iedereen
•  Zorg aan mensen die zorg nodig hebben en zo min Zorg aan mensen die zorg nodig hebben en zo min 

mogelijk bureaucratie
•  Een kleine gemeentelijke overheid die zich ten dienste Een kleine gemeentelijke overheid die zich ten dienste 

stelt van de inwoners en ondernemers
•  Veiligheid door nabijheid van politie-, ambulance en Veiligheid door nabijheid van politie-, ambulance en 

brandweerdiensten
•  Een aantrekkelijk centrum vormgegeven voor en door Een aantrekkelijk centrum vormgegeven voor en door 

ondernemers, omwonenden en bezoekers

www.vvd-nederweert.nl

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN
•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure
•	Permanente make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage
•	Hot Stonemassage
•	Ontharen

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

• Acnebehandeling
• Microdermabrasie
• T-Away behandelen van o.a.

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

Aanbieding
t/m 8 maart
Appelvlaai € 8,95

Belgische
roomvlaai € 13,95

Puddingbroodje € 1,00

Frikandelbroodje € 1,25

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

WEEK
10

3 t/m 8 

maart
Maandag en dinsdag alle filialen 
gesloten i.v.m. carnaval!

Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Kersen slagroom met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35
Appel/abrikozen flappen: € 1,00 p/st

Waldkorn donker: € 2,20

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)

SCHIETSPORTCENTRUM “KRAAN”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Ontspannen op basis van 
dans en beweging

Het Toon Hermans Huis in Weert 
biedt een nieuwe activiteit aan: ont-
spannen door dans en beweging. 

De workshops hebben telkens een 
andere inspiratiebron: van Afrikaan-
se dans tot vrije dans. Mensen die al 
deelnamen zijn erg enthousiast. Zij 
koppelden hun ervaringen terug met 
woorden als: ontspanning, ontlading, 
verwarming en plezier. Ook werd 
aangegeven dat, ondanks de be-
perkingen door ziekte zoals kanker, 
blijkt dat het lijf nog veel bewegings-
mogelijkheden heeft. Het ontdekken 
van wat wel mogelijk is en het accep-
teren van het lijf op dat moment, kan 
een enorme meerwaarde zijn. Tijdens 
de workshops kan iedereen een ma-
nier van bewegen ontdekken, waarin 
hij of zij zich prettig voelt. Er zullen 
enkele bewegingen worden aange-
leerd, maar vooral de thema’s zullen 
in beweging worden gezet. Thema’s 
tijdens workshops zijn: zorgen voor 
jezelf, zachtheid en een verhaal ver-
tellen door middel van dans. Het 
draait er niet om dat iemand de dans 
leert beheersen, maar om het krijgen 
van nieuwe energie door inspanning 
en ontspanning.

De workshops worden gegeven door 
Rilana Cardinaal. Rilana is afgestu-
deerd als creatief therapeute, rich-
ting dans en beweging aan de Hoge-
school Zuyd. De workshops starten in 
maart en dan steeds de 2e en 4e dins-
dag van de maand, van 10.00 – 11.00 
uur in het Toon Hermans Huis aan de 
Graaf Jacobstraat 1 in Weert. De ei-
gen bijdrage is € 2,50.

U kunt zich hiervoor aanmelden door 
een email te sturen naar: administra-
tie@toonhermanshuisweert.nl of te-
lefonisch 0495-541 444
Voor meer informatie zie onze site 
www.toonhermanshuisweert.nl

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

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

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

(bier, fris, wijn, koffie & thee)

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

Ook mogelijk onbeperkt 
eten van het buffet 

excl. dranken. 

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

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

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

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



Lindanusstraat 3, Nederweert, Tel: 0495-631383

NIEUWE COLLECTIE

Daniëlle Teeven
Harrie Carisstraat 5 

Nederweert 

t. 0495 634596 / 06-48146687

MODESHOWS
Woensdag 
12 maart 

om 9.45 uur, 
13.45 uur en 19.30 uur.

Extra koopavond 
tot 22.00 uur.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

kapsalon

oog voor detail

Curl & Color
kapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalon

Curl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & Color

Tot ziens bij 

kapsalon
Curl & Color
St. Rochusstraat 32 Tel. 626922

Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903

Een bril is allang niet meer alleen een hulp-

middel, maar tegenwoordig ook een mode-

artikel. Monturen zijn in ontelbare vormen, 

ontwerpen, materialen, kleuren en merken te 

verkrijgen. Over het algemeen worden de bril-

len weer groter en mag de bril ook zeker ge-

zien worden. Nieuw in onze collectie zijn bril-

len van het Deense merk FLEYE, G-star Raw en 

Porsche Design.

De brillen van het merk FLEYE worden voornamelijk van allergie-vrije en 
lichte materialen gemaakt. De nieuwste collectie van dit merk bestaat uit 
brillen van hoorn in combinatie met hout (als eerste door FLEYE gecombi-
neerd) en ook brillen van carbon fiber. Standaard gebruikt deze fabrikant 
voor alle metalen onderdelen uitsluitend Titanium. Door de ontwerpen 
en het gebruik van materialen won FLEYE in 2013 een Red Dot Award en 
in 2014 de iF Product Design Award.

Het Nederlandse jeanslabel G-Star Raw lanceerde tijdens de New York Fash-
ion Week een collectie brillen, de G-Star Raw Eyewear Collection genaamd.

De nieuwe brillencollectie is geïnspireerd op de origi-
nele vliegeniersbrillen en is bedoeld voor zowel man-
nen als vrouwen. De monturen zijn afgewerkt met in-
dustriële elementen, waaronder zichtbare schroeven 
en stempels met het codenummer. De ‘Just the Pro-
duct’ filosofie van G-Star is duidelijk te herkennen aan
de ontwerpen van deze innovatieve Eyewear collectie 
en aan het superieure vakmanschap. Uitgaand van de 
authentieke pilotenbril met de iconische vlakke len-
zen, keren de G-Star-brillen terug naar de oorspron-
kelijke vorm, maar wordt het vlakke concept voorzien 
van een innovatievere look. De passie voor vakman-
schap en de industriële aanpak waar het merk voor 
staat, komen ook tot uiting in het gebruik van zicht-
bare constructiedetails. Zie bijvoorbeeld de zichtbaar
gemaakte schroeven en industriële markeringen van
de stijlcodes op de buitenkant van de veren.

De brillen van Porsche Design stralen snelheid uit. 
De Porsche Design Studio in Stuttgart ontwerpt spor-
tieve dames en heren brillen van de meest geavan-
ceerde materialen. De designs zijn strak en puur en 
spreken een publiek aan dat op zoek is naar het per-
fecte draagcomfort en een geraffineerde stijl tot in de
kleinste details. Voor 2014 heeft Porsche Design een 
nieuwe lijn sportieve brillen die zich kenmerken door 
een stevige, maar toch lichte structuur. Materialen uit 
de auto-industrie worden gecombineerd met de ele-
menten stijl, stevigheid en comfort.

Naast bovenstaande nieuwe merken vindt u bij ons 
ook nog de merken Chanel, Tom Ford, Michael Kors, 
Oakley, Tag Heuer en vele andere merken.

Wij staan uiteraard voor u klaar om een deskundig en 
goed advies te geven voor uw nieuwe look.

Jan Brinkmans Opticien-Optometrist
Lindanusstraat 3, 6031EA Nederweert

www.brinkmansoptiek.nl
www.zonnebrillenshop.nl 
www.snowgoggleshop.nl 

Een bril als modeartikel…

Tijd voor trends! 



Nog bijna twee weken en dan kunt u 
naar de stembus voor de gemeente-
raadsverkiezingen. De voorbereidin-
gen zijn in volle gang. Vanuit de in-
woners komen er ook initiatieven om 
politieke bijeenkomsten te organise-
ren. Zo heeft de Dorpsraad Ospel zich 
in het verleden al ingespannen om de 
burgers in aanraking te laten komen 
met de gemeentelijke politiek en ook 
nu wil ze dat weer doen. En daarom 
organiseert ze op woensdag 12 maart 
het grote lijsttrekkersdebat van de 
gemeente Nederweert. Tijd voor een 
interview met de bestuursleden.

De Dorpsraad Ospel is al meer dan 
tien jaar (sinds 2003) actief als scha-
kel tussen de inwoners van Ospel en 
de gemeente. De huidige leden zijn 
Jeroen Hennissen, Jo Hermans, Henk 
Venner, Jan Smeets, Michiel Koenders 
en Rian Schonkeren-Hendrix. De afge-
lopen tien jaar heeft de dorpsraad zich 
o.a. ingezet voor leefbaarheid in Ospel 
door het realiseren van ondermeer 
een huiskamerproject, Eetpunt Ospels 
Uitje, de welkomstmand, de gezamen-
lijke collecte en de nieuwe opzet van 
de Sinterklaasintocht. 
 
Hoe zijn jullie op het idee  
gekomen om een politieke avond  
te organiseren?
“Als Dorpsraad Ospel hebben we vier 
en acht jaar geleden een Doospels 
Politiek Café georganiseerd. Dit jaar 
wilden we wat anders en hebben we 
contact opgenomen met de gemeente. 
Deze heeft ons daarop gevraagd om 
dit jaar het grote lijsttrekkersdebat 
van Nederweert te organiseren. Na 
goed overleg hebben we hierop vol-
mondig ja gezegd.” 

Wist u dat meer dan twintig procent 
van alle economische bedrijvigheid in 
de gemeente Nederweert agrarisch 
is of een directe link heeft met de 
land- en tuinbouw? En dat bij deze 
bedrijven bijna 2.000 mensen aan het 
werk zijn? Indrukwekkende cijfers 
die aangeven dat de agribusiness in 
Nederweert ‘booming’ is. Oftewel: de 
agribusiness is een sector die ertoe 
doet en die bijdraagt aan een toe-
komstbestendig buitengebied dat in 
balans is.

De genoemde cijfers komen voort uit 
een onderzoek naar de betekenis van 
de agribusiness in Midden-Limburg. 
Dit werd uitgevoerd in opdracht van 
Keyport 2020 (een regionaal samen-
werkingsverband van gemeenten, 
ondernemers en kennis- en onderwijs-
instellingen).

Waarom vinden jullie het  
belangrijk om deze bijeenkomst  
te organiseren?
“Wij vinden het belangrijk om de 
inwoners van de gemeente Nederweert 
de mogelijkheid te bieden een bewuste 
keuze te maken bij de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen. Naar onze 
mening is een lijsttrekkersdebat (of een 
politiek café zoals wij dat vier en acht 
jaar geleden organiseerden) een uitste-
kende manier om de burger in aanra-
king te laten komen met de gemeen-
telijke politiek. Niet alleen krijgen de 
burgers een idee waar de verschillende 
politieke partijen voor staan; ook verza-
melen de deelnemers vanuit de partijen 
informatie over wat leeft in de kernen 
van de gemeente Nederweert.” 

Hoe ziet het programma  
er precies uit?
“Het grote lijsttrekkersdebat 2014 be-
gint om 19.30 uur in gemeenschapshuis 
Haaze-Hoof in Ospel. Na de opening 
zullen de lijsttrekkers van het CDA, JAN, 
PvdA en VVD zich voorstellen en in één 
minuut de belangrijkste speerpunten 
van hun partij aankaarten. Daarna 
beginnen we met vier rondes van 20 
minuten met elk één thema: verkeer, so-
ciaal domein, leefbaarheid in de kernen 
en toerisme. Naast een debat over deze 
thema’s tussen de lijsttrekkers, zullen 
scherpe stellingen worden voorgelegd. 
In de laatste ronde van 20 minuten 
heeft het publiek de kans om vragen 
te stellen aan de lijsttrekkers om zo te 
bepalen op welke partij zij op 19 maart 
gaat stemmen.”
 
Er zijn ook mogelijkheden om het 
debat te volgen voor inwoners die 
niet kunnen komen?

Cijfermatige onderbouwing
Niet alleen de primaire agrarische be-
drijven - de boeren en tuinders - werden 
onder de loep genomen, maar ook alle 
bedrijven daaromheen, die direct of in-
direct afhankelijk zijn van de agrarische 
sector. De uitkomsten liegen er niet om: 
ruim 20 procent van alle economische 
activiteiten in Midden-Limburg is agra-
risch of agrarisch gerelateerd. Gezien 
het agrarisch karakter van de gemeen-
te, zal dit percentage voor Nederweert 
waarschijnlijk nog veel hoger uitkomen. 
Voor wethouder Hans Houtman zijn de 
cijfers geen verrassing. “Nederweert 
is veel meer agrarisch dan veel men-
sen misschien dachten. Als gemeente 
wisten we al langer dat veel bedrijven 
in Midden-Limburg verweven zijn met 
de agrarische sector. Met dit onderzoek 
kunnen we een meer cijfermatige on-
derbouwing geven.”

“We hopen op een grote opkomst, 
maar begrijpen uiteraard dat niet 
iedereen op 12 maart naar de Haaze-
Hoof kan komen. Daarom zal het 
volledige debat te volgen zijn via een 
livestream, verzorgd door MLA Live 
(www.middenlimburg-actueel.nl). Kij-
kers kunnen tijdens het debat klikken 
op de Live button op de hoofdpagina. 
Bovendien is het debat na afloop vol-
ledig te bekijken via Uitzending gemist. 
Deze button is ook op de hoofdpagina 
van Midden-Limburg Actueel te vinden. 
Op die manier heeft iedereen de moge-
lijkheid om het debat te volgen of op 
elk willekeurig tijdstip terug te kijken. 
Via een chatfunctie is het bovendien 
mogelijk om vanuit de huiskamer 
vragen te stellen aan de politici in de 
Haaze-Hoof. De uitzending van MLA 
Live (Midden-Limburg Actueel) is niet 
alleen online te zien, maar ook op tv. 
WeertFM zendt op maandag 17 maart 
om 20.00 uur een herhaling van het 
debat uit.”  

Wanneer is de avond  
voor jullie geslaagd?
“De avond is voor ons als Dorpsraad 
Ospel geslaagd wanneer er een goede 
en levendige discussie ontstaat. Een 
discussie, niet alleen tussen de lijsttrek-
kers, maar ook met het publiek. We 
hopen op een goede opkomst waarbij 
iedereen ’s avonds met een tevreden 
gevoel naar huis gaat, maar vooral ook 
weet waar hij of zij op gaat stemmen 
op 19 maart!”

Wilt u meer weten over het lijsttrek-
kersdebat? Neemt u dan contact op 
met Jeroen Hennissen, e-mail:  
jeroenhennissen@dorpsraad-ospel.nl.

Buitengebied in balans
Het uitgevoerde onderzoek is een 
uitwerking binnen het programma Bui-
tengebied in Balans, dat als doel heeft 
om het buitengebied in de gemeente 
Nederweert toekomstbestendig te 
maken en te houden. Meer weten over 
het belang van de agribusiness voor Ne-
derweert? Lees het uitgebreide artikel 
op www.nederweert.nl. 

"Een goede en levendige discussie"
Dorpsraad Ospel organiseert grote lijsttrekkersdebat op woensdag 12 maart

Agribusiness is 'booming' in Nederweert

GemeenteContact
Donderdag 6 maart 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. 

Kerkstraat  
op de schop!
De eerste voorbereidende werkzaamhe-
den zijn al uitgevoerd, maar op 10 maart 
gaat aannemer Bloem beginnen met de 
herinrichting van de Kerkstraat. 

Fase 1
Fase 1 gaat dan van start: het gedeelte 
vanaf de kerk tot aan de Paulus Holten-
straat. Deze fase duurt tot 24 april. 
Gedurende deze werkzaamheden zal 
het betreffende werkvak afgesloten zijn 
voor gemotoriseerd verkeer en zullen er 
omleidingroutes worden ingesteld.

Infoavond uitvoering
Op woensdag 19 februari heeft de ge-
meente een informatieavond gehouden 
over de uitvoering. Alle aanwonenden, 
ondernemers, belanghebbenden en 
overige geïnteresseerden waren hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de aannemer per fase 
een toelichting gegeven op de wijze 
waarop zij het werk gaat uitvoeren, hoe 
zij de overlast zoveel mogelijk proberen 
te beperken en welke omleidingroutes 
worden ingesteld. Vervolgens werd 
iedereen in de gelegenheid gesteld om 
de tekeningen te bekijken en vragen te 
stellen.

Uitgebreide informatie vindt u op onze 
website onder Werk in uitvoering.

Op de website...
Kolderpindrager 2014
Aanvragen reisdocumenten niet 
mogelijk op 6 en 7 maart
Aanpassen bodemkwaliteitskaart
Natuurschoonmaakdag op
15 maart

www.nederweert.nl

De bestuursleden v.l.n.r. Jan Smeets, Henk Venner, Jeroen Hennissen, Jo Hermans, Rian Schonkeren-Hendrix en Michiel Koenders. (Foto: Elly Verkennis)

Zelf niet kunnen stemmen op 19 maart?
Op woensdag 19 maart is het zover: 
de gemeenteraadsverkiezingen. Deze 
week informeren we u over het stem-
men per volmacht en de stempas.

Een ander voor u laten stemmen 
(Volmacht)
Bent u niet in de gelegenheid zelf te 
stemmen, dan kan een andere kiezer 
uw stem uitbrengen. Geef uw stempas 
(formulier aan achterzijde invullen en 
ondertekenen) aan de ander. U moet 
ook (een kopie van) uw identiteitsbe-
wijs meegeven. Anders mag de andere 
kiezer (de gemachtigde), uw (volmacht)
stem niet uitbrengen! Degene die voor 
u een stem uitbrengt, kan dit alleen 
doen op het moment waarop hij of zij 
zelf stemt en moet woonachtig zijn in 
dezelfde gemeente als u. Degene die 
voor u stemt (uw gemachtigde) mag 
maximaal twee stemmen uitbrengen 
voor anderen. 

Schriftelijke volmacht
U kunt ook een schriftelijke volmacht 
verlenen als niet aanwezig bent op 
de dag van de verkiezing en ook niet 
in staat bent om uw ingevulde stem-
pas aan iemand in uw gemeente te 
geven. Wanneer u hiervan gebruik 
wilt maken, moet u hiervoor uiterlijk 
vrijdag 14 maart een aanvraag bij de 

gemeente indienen. Formulieren voor 
een schriftelijke volmacht zijn bij ons 
verkrijgbaar en staan ook op onze 
site. Op het formulier moet zowel uw 
handtekening als de handtekening van 
degene die voor u gaat stemmen (uw 
gemachtigde) worden geplaatst. Als u 
een schriftelijke volmacht aanvraagt, 
hoeft u geen kopie van uw identiteits-
bewijs te overleggen. De gemeente 
controleert uw identiteit aan de hand 
van de gegevens in de gemeentelijke 
administratie. Uw stempas wordt direct 
aan degene die voor u stemt toege-
stuurd. 

Stempas
De stempas, die u uiterlijk 5 maart 
ontvangt, heeft u nodig om te kunnen 
stemmen. Hebt u geen pas ontvangen 
of raakt u deze kwijt, dan kunt u tot 
dinsdag 18 maart om 12.00 uur een 
nieuwe stempas aanvragen bij het 
team Inwoners. Daarvoor is wel een 
kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Informatie op website 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op onze speciale verkiezingspagina’s op 
onze website.

Samen groots op de kaart? 
Ga dan stemmen op 19 maart!

Raad vergadert 
De gemeenteraad in de huidige samen-
stelling vergadert voor het laatst op dins-
dag 11 maart. Op de agenda staan het 
vaststellen van de gewijzigde legesver-
ordening en bijbehorende tarieventabel 
voor reisdocumenten en het delegeren 
van de bevoegdheid aan B&W voor het 
vaststellen van een beheergebied volgens 
artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit. 
Ook worden de raadsleden gevraagd om 
hun mening te geven over het integraal 
toezicht- en handhavingsprogramma 
2014. De raadsvergadering begint om 
19.00 uur in de raadzaal. U bent van 
harte welkom. Alle voorstellen vindt u op 
onze website.

Rondom de put…
De zoektocht naar de waterput begint 
bijna! Op donderdag 13 maart om 10.45 
uur zullen burgemeester Evers, wet-
houder Mackus en ondernemer Ruud 
Koppens de schop in de hand nemen en 
meehelpen om de waterput te vinden. 
Of ze de put ook daadwerkelijk gaan 
vinden, is nog even spannend. Aanne-
mer Bloem verricht de graafwerkzaam-
heden en de zoektocht wordt begeleid 
door de heer Alfons Bruekers van de 
Stichting Geschiedschrijving Nederweert. 
Wilt u meer weten over dit unieke stukje 
Nederweert uit het verleden dat niet 
verborgen mag blijven? Aan het einde 
van deze week kunt u op onze website 
meer lezen over de waterput. Afhan-
kelijk van de exacte locatie van de put, 
gaan we bekijken hoe we deze zichtbaar 
kunnen gaan maken. 

Iedereen is van harte welkom om hier 
op donderdag 13 maart om 10.45 uur bij 
aanwezig te zijn.



HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Wat eten we met Kerst?
Gemeenten besparen 
geld door onderling 
samen te werken. Zo 
kunnen ze zaken voor 
elkaar krijgen die voor 

de gemeenten afzonderlijk niet mo-
gelijk zijn. Deze samenwerkingsver-
banden bieden vaak logische en vrij 
effectieve oplossingen. Tot dusver 
ging het voornamelijk om lokale ta-
ken met een uitvoerend karakter.

Vanaf 2015 worden gemeenten me-
gawelzijnswerkers met de verant-
woordelijkheid voor langdurige zorg, 
de weg naar de arbeidsmarkt en de 
jeugdzorg. Dat gebeurt met het oog 
op bezuinigingen en vanuit de ge-
dachte dat maatwerk alleen op lokaal 
niveau leverbaar is. Veel van de nieu-
we taken worden niettemin onderge-
bracht bij samenwerkingsverbanden. 
Op zichzelf zijn daar vaak goede re-
denen voor. Gebruikers zijn beter af 
door de bundeling van kennis, het 
verbeteren van de inkoop, het delen 
van risico’s of het optimaliseren van 
de dienstverlening. Maar wat goed is 
voor het streekmuseum en al minder 
goed voor veiligheidstaken, is ronduit 
ontoereikend voor zorg op maat. De 
nieuwe gemeentetaken hebben di-
rect effect op het leven van mensen: 
wie krijgt wat en wie minder? Derge-
lijke besluiten horen niet thuis in een 
samenwerkingsverband op afstand. 
Raadsleden krijgen zware verantwoor-
delijkheden, moeten die ook kunnen 
dragen en daarop aanspreekbaar zijn 
voor inwoners. Zij bepalen ten slotte 

het beleid en moeten controleren of 
dat goed wordt uitgevoerd.

Zorg- en hulpverlening gaat in de toe-
komst anders geregeld worden. Zoals 
gezegd gebeurt dat mede vanuit het 
bezuinigingsmotief. Veel zaken kun-
nen wat ons betreft ook beter en 
efficiënter geregeld worden, zonder 
dat daar automatisch een kwaliteits-
verlies aan vast hangt. Als gemeente 
kun je er voor kiezen om je (voorlo-
pig) alleen te oriënteren op grote en 
bekende zorginstanties en hen ook te 
vragen mee te denken over mogelijke 
bezuinigingen. Dan vraag je eigen-
lijk aan de kalkoen wat we eten met 
Kerst. Het zal duidelijk zijn wat in ie-
der geval niet op het menu zal staan. 
VVD Nederweert wil met alle partijen 
zorgaanbieders en hulpverleners aan 
tafel zitten en praten. Zodat u straks 
ook echt wat te kiezen heeft. 

Uw belangen horen straks behar-
tigd te worden in de gemeenteraad. 
Vraag u af waarom iemand op de 
kieslijst staat en maak uw keuze. 
Zorg dat de ge-
meenteraadsle-
den namens u 
praten en beslis-
singen nemen. 
Uw stem telt 
op 19 maart!

Eveline Korsten
Lijst 4, no.4

eveline.korsten@vvd-nederweert.nl

Heemkundevereniging Nederweert
De Heemkundevereniging Neder-
weert nodigt u uit voor de bijeen-
komst met als onderwerp:

“Wie kan er zijn naam schrijven”

Inleiding door Johan Slabbers Leveroy.

Deze avond zal worden gehouden op;
Dinsdag 11 maart 2014 om 20.45 uur
In zaal Centraal, Kerkstraat 59, 
Nederweert
(voorafgaande aan deze inleiding is 
de algemene vergadering van de ver-
eniging welke alleen toegankelijk is 
voor de leden. Vanaf 20.45 uur is ie-
dereen van harte welkom).

Vanaf 1778 werd er in de parochie Le-
veroy een nieuwe methode gebruikt 
voor het opmaken van doop-, huwe-
lijks- en overlijdensaktes. Zo werd er 
vermeld hoe laat en waar, in welke 
buurtschap of op welke boerderij, 
een kind geboren was. Tevens werd 
er vermeld van waar de ouders af-
komstig waren. Ook van de peter en 
meter werd de woonplaats en vaak 
ook de geboorteplaats vermeld. 
De overlijdensaktes werden in zijn 
geheel geschreven en getekend door 

de dienstdoende pastoor of kape-
laan. Bij de huwelijks- en doopaktes 
moest er getekend worden. Bruid, 
bruidegom en de getuigen moesten 
hun naam zetten onder de akte. Bij 
een doop waren dat de vader, de pe-
ter en meter of door degene die hen 
verving. Er werd in totaal aan 379 
personen gevraagd om hun naam te 
schrijven in de periode van 1778 tot 
1797. Vaak wordt er gezegd, dat veel 
van deze mensen hun naam niet kon-
den schrijven en dus een kruisje zet-
ten. Maar is dat wel zo?
De vraag rijst: waarom kon de een 
wel, en de ander zijn naam niet schrij-
ven ? Zijn er zaken die wij kunnen af-
leiden uit de handtekening?
Het onderzoek van Johan Slabbers 
richtte zich met name op de Leve-
royse bevolking. Deze parochie telde 
in 1796 circa 370 personen. Omgere-
kend naar de huidige parochie (met 
een gedeelte van de gemeente Leu-
dal) waren dat er 520. 

Wij rekenen op een goede opkomst 
op deze beslist interessante avond.

Hein Jansen Henk Hermans
Voorzitter secretaris

Toneelvereniging Mengelmoes

Toneelvereniging Mengelmoes 
geeft een Pyjama Party!

Toneelvereniging Mengelmoes uit 
Nederweert-Eind staat weer in de start-
blokken met een nieuw avondstuk. 
De repetities zijn (natuurlijk met veel 
gelach) prima verlopen! Dus heeft u 
zin in een avondje lachen, gieren, brul-
len, kom dan naar onze humoristische 
dialectvoorstelling Paniek um unne 
Pyjama!

Korte inhoud:
Het begint allemaal met een pyjama, 
roze van kleur. Niets om je druk over 
te maken, toch?
Joost, de heer des huizes, denkt daar 
anders over. Vanaf het moment dat 
hij de roze pyjama onder ogen krijgt, 
begint de ellende. Zijn schoonmoeder 
beschuldigt hem van vreemdgaan. En 
tot overmaat van ramp komt Joost 
in de macht van twee gemene chan-
teurs. Wie kan hem helpen?? Een 
ding is zeker, de roze pyjama zorgt 
voor slapeloze nachten!!!

Mocht dit nog niet voldoende zijn 
om u te overtuigen van een avondje 
heerlijk lachen, dan trekt de pikante 
pyjama op de foto u toch zeker wel 
over de streep om te komen kijken 
naar onze dialectvoorstelling?

Dus kom zeker kijken naar onze pi-
kante humoristische dialectvoorstel-
ling: Paniek um unne Pyjama!

Wanneer? 
Reigershorst te Nederweert-Eind:
vrijdag 14 en zaterdag 15 maart.
Haaze-Hoof te Ospel: 
woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 
22 maart.
De Pinnenhof te Nederweert: 
vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 
maart.

Aanvang: 20.00 uur    
Entree: 9 Euro
Zaal open: vanaf 19.00 uur
Er vindt geen voorverkoop plaats.

Kijk ook eens op www.mengelmoes.net

Vlnr Toos Verheyen, Gabrie van Daalen, Wim Gommers, Paulien van Mierlo, 
Nicky Houben en Leo Schroijen. Daaronder Hein van Deursen en Ilona van 
Otterdijk.
Deze foto is gemaakt door Johan Bloemers.

GRATIS
VARKENSDRIJFMEST
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger 
vraag naar de mogelijkgeden

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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

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

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! Dat is de re-
den dat we ons de afgelopen weken 
aan u voor hebben gesteld. Op onze 
lijst staan ook vier steunkandidaten, 
die op deze manier mee willen wer-
ken aan één groot en sterk CDA!
Erwin Pellemans uit Leveroy(14), 
Frank Jetten uit Nederweert (18), 
Ad van Iersel uit Nederweert (19) en 
Henk Geraats uit Nederweert (20) on-
dersteunen het CDA en de kandida-

ten met de inzet en motivatie die ook 
onze kandidaten uitstralen. Want sa-
men gaan we ervoor!

Hieronder nog één keer de hele kan-
didatenlijst van het CDA:
1. Hubert Mackus (Nederweert-Eind)
2. Eric van der Putten (Schoor)
3. Charlot Koppen (Ospel)
4. Jos Willekens (Centrum)
5. Antoine Hekers (Ospel)
6. Frans Kurstjens (Leveroy)
7. Renate van Lierop (Nederweert-

Eind)
8. Mark Hoeben (Boeket)
9. Carla van Nieuwenhoven (Bud-

schop)
10. Rolf Verheijen (West)
11.  Josephien Tullemans (Ospel)
12. Peronne Knapen (Centrum)
13. Paul Peeters (Ospeldijk)
14. Erwin Pellemans (Leveroy)
15. Rik Verheijen (Nederweert-Eind)
16. Hugo Vossen (Nederweert)
17. Rick van Meel (Schoor)
18. Frank Jetten (Nederweert)
19. Ad van Iersel (Nederweert)
20. Henk Geraats (Nederweert)

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).

25 jaar
Tuincentrum Bouten

Violen Primula’s  •  Groenten en Bloemenzaden

Kalk  25% KORTING
Culterra  25 kg van 22,50 voor 19,95

Jubileumaanbieding geldig tot 19 maart 2014.

Glasvezel voor iedereen (2)
Overal in het land zijn 
of worden steden en 
dorpskernen voorzien 
van glasvezel. Die-
zelfde kernen zijn ook 
al voorzien van kabel. 
Daar is dus kabel TV en 
snel internet mogelijk. 

Toch zijn er nog veel gebieden waar 
geen kabel of glasvezel is en men af-
hankelijk is van een schotelantenne 
of telefoonkabel. Aanleg van beide 
zaken was in deze gebieden te duur. 
De aanlegger van ons glasvezelnet-
werk, Reggefiber, heeft alleen de 
voor hun rendabele gebieden be-
diend. Wij noemen dat “de krenten 
uit de pap” halen.

Het college van B&W van Nederweert 
vindt glasvezel GEEN basisvoorzie-
ning. De VVD heeft hier een ANDERE 
mening over. Internet is niet meer 
weg te denken uit onze maatschap-
pij. Verbinding via de telefoonkabel 
of schotelantenne is allang niet vol-
doende meer. Deze is traag, geeft 
veel storingen of helemaal geen 
verbinding. De noodzaak van glas-
vezel is bevestigd. In die delen van 
Nederweert waar momenteel geen 
glasvezel beschikbaar is zijn er al 1050 
geïnteresseerden voor een glasveze-
laansluiting. Dat is een gemiddelde 
van 60% en in sommige delen van Ne-
derweert is dit zelfs 85 tot 100%. In 
de toekomst kunnen er dit nog meer 
worden.

Bedrijven zijn er afhankelijk van om-
dat de computer en een snelle inter-
netverbinding voor een goede be-
drijfsvoering essentieel is. Bedrijven 
moeten sluiten of verplaatsen, om-
dat de faciliteiten ter plaatse niet of 
onvoldoende aanwezig zijn. Steeds 
meer ouderen zullen in de toekomst 
afhankelijk zijn van zorg. Ouderen 
moeten in de toekomst langer thuis 
blijven wonen; ook veel ouderen die 
in het buitengebied wonen. Om dit 
verantwoord en veilig te houden zal 
een snelle internetverbinding voor 
deze doelgroep steeds belangrijker 
worden. 
Naast de persoonlijke zorg (zorg 
aan huis) zijn er momenteel al pilots 
opgestart om meerdere keren per 
dag met thuiswonende ouderen op 
afstand, via de computer of tablet, 
contact te hebben om te zien of alles 
nog in orde is. Ook is bij thuiswerken 
en studie de computer niet meer weg 
te denken. Dit is via de telefoonkabel 
bijna niet meer te doen.

Als U het met ons eens bent, steun 
ons dan op 19 maart met Uw stem. 
De VVD wil OOK 
in de toekomst 
hiervoor blijven 
vechten! 

VVD Nederweert
Elly Scheepers- 
Dings
Lijst 4, no. 1

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Schoolprins en prinses De Tweesprong

Na het verzamelen van een geheime 
code d.m.v. vragen en opdrachten, 
werden op vrijdagmorgen 21 februari 
de schoolprins en -prinses van B.S. de 
Tweesprong bekend gemaakt. 
De mysterieuze ontknoping werd bij-
gewoond door niemand minder dan 
Prins Bart 2e en zijn adjudanten van 
V.V. de Piepkukes van D-Indj. 
De spanning was te snijden en het was 
dan ook een grote opluchting toen 
eindelijk  de namen werden onthuld.

En ze mogen er zijn!! Onze Prins Gijs 
(v. Gog) en Prinses Suze (Zander).
Zij regeren de komende weken over 
onze basisschool, geassisteerd door 
hun adjudant Rik (Sieben) en vorstin 
Emma (v.d. Eertwegh).

Zij regeren onder het motto: 

Ut gieet in Wieert al lekker, mer in 
D`Indj kin ut nog gekker!

Direct na de bekendmaking hebben 
zij alle leerlingen van B.S. de Twee-
sprong opgeroepen om er ook dit 
jaar weer een fijne tijd van te maken 
en een grootse schooloptocht in el-
kaar te zetten. Dit is het hoogtepunt 
tijdens hun regeerperiode. 
De schooloptocht zal plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 28 februari 2014 vanaf 
13.15 uur door de straten van Eind.  

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



Wij zijn in gesprek met Maria Frenken, lijsttrekker 
en wethouder van de PvdA in Nederweert. Zij is 
nu verantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze 
kernen, onderwijshuisvesting, de zorg voor jeugd en 
ouderen (de WMO)  en alles wat met werk en inko-
men te maken heeft. Een portefeuille die perfect past 
bij Maria , haar achtergrond en de PvdA.

Maria, zou je iets meer over jezelf willen vertellen:
In 1980 ben ik getrouwd met Henk Frenken (Henk van Wiel 
van Harrie van Ciskes Toon) en sindsdien woon ik in Ospel. We 
hebben 3 kinderen. In 1994 ben ik, vanuit het VEO (vrouwen 
emancipatie overleg Nederweert) politiek actief geworden voor 
de PvdA. In 1998 werd ik in de gemeenteraad gekozen en ik 
ben 8 jaar fractievoorzitter geweest. In 2012 ben ik Mart vd 
Mortel opgevolgd als wethouder. Daarvoor heb ik 19 jaar bij 
de vakbond Abvakabo FNV gewerkt als belangenbehartiger 
(voor mensen werkzaam in de sectoren zorg, welzijn, jeugd-
hulpverlening en onderwijs) en later als leidinggevende van 
het team sociaal juridisch medewerkers en juristen. Opkomen 
voor sociaal zwakkeren, meepraten en meebeslissen vanuit een 
sociaal hart loopt als een rode draad door mijn leven: ik heb 
jarenlang deel uitgemaakt van de MR-oudergeleding van de 
(huidige) Schrank, van de MR bij Fontys en van de OR bij de 
vakbond. Blijf niet langs de kant staan maar denk mee en doe 
mee! 

Je woont in het buitengebied,  
wat betekent dat voor je?
Dat betekent veel voor mij. Ik houd van rust, ruimte en na-
tuur. Die heb ik nodig om na een drukke dag bij te tanken. Ik 
probeer ook dagelijks met mijn hond een wandeling in de Peel 
te maken om uit te waaien en te genieten van de natuur. Wij 
hebben het boerderijtje van de opa en oma van Henk gekocht. 
Nou ja “boerderijtje”, ze hadden een paar koeien en wat kip-
pen en dat was het dan. Heel anders dan tegenwoordig. 
Hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen in het buitengebied?
Wij moeten als PvdA waakzaam zijn voor de gezondheid van 
de mensen in Nederweert. De PvdA is geen tegenstander van 
onze belangrijke agrarische ondernemers maar de gezondheid 
van de inwoners van Nederweert is belangrijker. Wij hebben 
de hoogste fijnstof concentratie van Nederland en dat is slecht 
voor de gezondheid van onze inwoners. Daar moeten we 
actief mee aan de slag en als dat betekent dat wij geen nieuwe 
ondernemingen kunnen toestaan in Nederweert dan moet dat. 
De gezondheid van onze inwoners staat voorop.

Maria, jouw portefeuille als wethouder wordt erg 
belangrijk de komende jaren. Kun je uitleggen 
waarom?
De landelijke overheid , de regering heeft besluiten genomen 
om taken die nu landelijk geregeld worden door de gemeenten 
te laten regelen omdat zij denken dat het dan beter en goed 
koper kan. Dat zijn allemaal taken die in mijn portefeuille zitten, 
waar ik verantwoordelijk voor ben en voor wil blijven.

Voor wil blijven, waarom dat?
Het zijn allemaal regels en besluiten die met name de kwetsba-
re mensen betreffen, ouderen die zorg nodig hebben, jongeren 
die hulp nodig hebben en mensen die niet zo gemakkelijk werk 
kunnen krijgen. Dat is het terrein van de PvdA, wij zijn de partij 
die op staat voor deze mensen.

Kun je eens voorbeelden geven waar het dan over 
gaat?
We gaan van jeugdzorg naar jeugdhulp. De jeugdzorg in 
Nederland is versplinterd. Er zijn veel instanties bij betrokken. 
Vanaf 2015 staat het hele gezin centraal. Één gezin, één plan. 
Er wordt geïnvesteerd in het voorkomen of zo vroeg mogelijk 
oppakken van problemen zodat onze jeugd zo min mogelijk 
een beroep hoeft te doen op zwaardere zorg en ondersteuning. 
Waar dat nodig is blijft die natuurlijk wel beschikbaar.
Zorg vanuit instellingen, zoals verzorgings- eb verpleegtehui-
zen, is erg duur en door de vergrijzing zal de zorgvraag de 
komende jaren blijven toenemen. Als we de hulp aan en bege-
leiding van onze dorpsgenoten nu samen organiseren en bie-
den en noodzakelijke zorg thuis aanbieden dan kunnen onze 
inwoners zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Zeker als huizen tijdig geschikt gemaakt zijn 
voor mensen die wat moeilijker kunnen. We zullen weer wat 
meer op elkaar moeten passen en voor elkaar moeten zorgen. 
Met professionele ondersteuning waar dat nodig is. Daarvoor 
gaan we wijkteams (met b.v. wijkverpleegkundigen) vormen. 
Mensen kunnen een heleboel zelf en met hun omgeving. Waar 
dat nodig is zorgt de gemeente voor een vangnet.
Meedoen naar vermogen. Dat dorpsbewoners meer zelf zullen 
moeten gaan doen begint steeds meer door te dringen. Het leidt 
tot mooie initiatieven. Zo hebben de verenigingen in Leveroy 
zich gevonden en gaan samen activiteiten organiseren. Ook 
het gemeenschapshuis profiteert daarvan en op die manier 
neemt Leveroy verantwoordelijkheid voor de exploitatie van 
hun gemeenschapshuis. In Nederweert heeft Merefeldia een 
toekomstvisie opgesteld voor het gebied de Bengele en zoekt 
de samenwerking met de verenigingen en organisaties rond het 
sportpark en met de gemeente. Het Cita Verde wil praktijklessen 
verzorgen in de buurt en er zijn plannen voor een kinderboer-
derij. En in Ospel wordt in samenwerking met de dorpsraad 
gewerkt aan de oprichting van het eerste sociale wijkteam. In 
Nederweert Eind is zoals bekend al jaren een sterke sociale 
structuur die terug te vinden is in de activiteiten op Eynderhoof. 
Die sterke sociale structuur zullen we hard nodig hebben om 
de zorg en ondersteuning aan de inwoners van onze gemeente 
te kunnen blijven bieden nu er veel minder geld beschikbaar 
komt voor zorg, ondersteuning en begeleiding, voor jeugdhulp 
en voor dagbesteding of werk voor mensen met een beperking. 
In de afgelopen 2 jaar heb ik daar, in samenwerking met 
Weert en Leudal, al hard aan gewerkt en ik wil die klus na de 
verkiezingen graag afmaken. Er zal immers hard doorgewerkt 
moeten worden om in 2015 klaar te zijn. 

Interview met Maria Frenken 
wethouder en lijsttrekker PvdA Nederweert.
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De kracht van Eind!

Op zondag 9 maart vindt van 11.00 
tot 13.00 uur de verkiezingsbrunch 
van het CDA voor de inwoners van 
Nederweert-Eind plaats. De CDA- 
kandidaten Hubert Mackus, Renate 
van Lierop-Kupers en Rik Verheijen 
uit Eind stellen zich tijdens deze 
brunch aan u voor. Daarnaast kunt u 
kennis maken met onze regiokandi-
daat voor het Europees parlement 
Jeroen Lenaers en ons zittend kamer-
lid Raymond Knops. 

Zoals u van de stuurgroep CDA-Eind 
gewend bent, zorgen zij deze och-
tend voor een interessante en aan-
sprekende ochtend waar u niet alleen 
kennis kunt maken met Rik, Renate 
en Hubert, maar ook uw vragen kunt 
stellen. Onze oud wethouder Mart 
Jacobs zal stilstaan bij de belangen 
van een goede vertegenwoordiging 
in de gemeenteraad/het gemeente-
bestuur vanuit de kern.

Wij zien u graag op 9 maart!

Het buitengebied is van ons allemaal?!?
Het buitengebied van 
Nederweert is sterk 
verbonden met de 
identiteit van onze 
inwoners. Het is voor 
onze samenleving een 
belangrijke bron van 
inkomsten, maar ook 

een leefomgeving voor bewoners. 
Daarnaast biedt het veel ruimte voor 
recreatie, voor zowel inwoners als be-
zoekers van de gemeente. Het is no-
dig om de belangen van de bewoners 
en de gebruikers van het buitenge-
bied goed in balans te brengen.

Als VVD zijn wij voorstander van het 
ingezette beleid ‘Niet Vinken, Maar 
Vonken’ en het daaraan gekoppelde 
programma Buitengebied in Balans. 
We willen een gezonde balans rea-
liseren tussen leefbaarheid en on-
dernemersklimaat. Om een aantrek-
kelijk buitengebied te behouden is 
het van belang dat economische en 
maatschappelijke opbrengsten en ac-
tiviteiten verder uitgebreid worden, 
door meerdere sectoren de ruimte 
te bieden en te ondersteunen waar 
nodig. In de afgelopen periode zijn 
initiatieven gerealiseerd in de vorm 
van theetuinen, boerderijwinkels en 
zorgboerderijen. Deze vormen van 
ondernemingszin verdienen in onze 
ogen ook in de toekomst alle aan-
dacht en ondersteuning.

Tijdens de raadsvergaderingen is de 
afgelopen jaren veel discussie ge-
voerd over het buitengebied. Op 
die manier is de raad gezamenlijk 
gekomen tot het programma Bui-
tengebied in Balans. Dit is een goed 
instrument om tot invulling van het 
buitengebied te komen, zodat de 
ondernemer kan ondernemen en de 
eventuele overlast voor de omge-
ving vermindert. De fractie JAN heeft 
daar via haar woordvoerder Marcel 
Vossen een goede kritische bijdrage 
aan geleverd. Nu twee leden van de 
Stichting Leefbaar Buitengebied op 
de lijst voor JAN bij de gemeente-

raadsverkiezingen staan, ontstaat er 
echter een heel andere situatie. Ook 
voorheen stond JAN achter het stand-
punt dat de druk op het milieu moest 
verminderen en dat de overlast op 
de omgeving teruggedrongen moest 
worden. Maar dat er daarnaast wel 
voldoende ruimte moest blijven om 
te ondernemen. Het JAN verkondigt 
nu in haar verkiezingsprogramma, 
het standpunt van de Stichting: dat 
er grenzen moeten komen aan de 
omvang van de veehouderij en dat 
er per stal een maximum gesteld 
moet worden aan het aantal dieren. 
Dat is nieuw! Dat betekent dus dat 
het opruimen van stallen in overbe-
laste gebieden niet mogelijk wordt, 
omdat deze dieren niet naar een an-
dere, gunstigere locatie verplaatst 
mogen worden. Dat zal uiteindelijk 
ook verpaupering van stallen en dus 
het landschap in de hand werken. Im-
mers, wie zal het bedrijf kopen als je 
er verder geen ontwikkelingsruimte 
hebt? JAN stelt wel vast te willen 
houden aan de dialoog tussen par-
tijen. Maar waar gaat die dan nog 
over? Alleen maar over zaken die in 
het nadeel van de ondernemer zijn? 
Meer groen, meer ruimte voor bur-
gers (die overigens ook steeds meer 
naar de kernen verhuizen), minder 
dieren, minder mest, minder produc-
tie, minder omzet, minder inkomen, 
leegloop van het buitengebied? Wie 
zorgt er dan uiteindelijk nog voor dat 
het buitengebied leefbaar blijft?

Volgens de VVD betekent samen le-
ven, dat je moet geven en nemen. 
En inderdaad, dat betekent ook dat 
we er samen voor moeten zorgen dat 
overlast weg-
genomen moet 
worden, maar 
niet dat er geen 
ruimte meer 
overblijft om te 
ondernemen. 

Renée Wernink
Lijst 4 no. 6

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Caravancontrole

Op zaterdag  19 april 2014 bestaat er 
weer de mogelijkheid om uw caravan 
en/of vouwwagen te laten keuren! 
Campers worden door ons niet ge-
keurd ,deze dient u A.P.K. te laten 
keuren door een camper dealer of 
garage.
De organisatie is in handen van Vei-
lig Verkeer afdeling Weert/Stamproy, 
Nederweert. Aan de keuring zal me-
dewerking worden verleent door de 
Rijksdienst voor het wegverkeer Ven-
lo, en door Profile Tyrecenter Peter /
Paul Stultiens BV uit Weert.
De keuring omvat de gehele techniek 
inclusief gas, banden, elektrische in-
stalatie, technische toestand van de 
totale constructie enz.
De keuring zal dit jaar weer plaatsvin-
den in de A.P.K. keuringstraat van:
Allers Daf  Bedrijfsauto’s  aan de Mar-
conielaan 20  6003 DD  (op het bedrij-
venterein Kampershoek) te Weert.
De kosten bedragen 20 euro voor niet 
leden en 10 euro voor leden van Vei-
lig Verkeer Nederland. 
Voor opgave aan caravan/vouwwa-
gen keuring kan men zich wenden aan:
Wil Niessen  Jean Verheggenstraat 14  
6001 sx Weert.
Gsm:  06 53155240    e-mail:  wil-cor@
home.nl 
Na uw opgave ontvangt u bericht 
over het tijdstip.
Gelieve zich strikt te houden aan de 
afgesproken tijd!!!!!

Met vriendelijk groet,

Tjeu Stultiens
Veilig Verkeer Nederland
Afd. Nederweert

SKO

Werelddromen
dromen vangen 
als vuurvliegjes in een pot
verlangens veroorzaakt door hevig 
smachten
wensen gericht op nimmer aflatende 
hoop

hardop uitgesproken droom
waardoor een volk op de been blijft
luide wens en verlangens
vergeven en opnieuw beginnen
waardoor een samenleving 
een andere wending creëert

elke dag een aantal vuurvliegjes 
loslaten
licht brengen waar nodig
zoals een God zijn paradijs 
schiep in zeven dagen 

ben slechts een aards persoon
een dromer

Terry van Lierop
www.schrijverskringospel.nl

SJG Weert

Heeft u vaatproblemen? 

Op woensdag 19 maart a.s. orga-
niseert SJG Weert een informa-
tieavond over vaatproblemen. 
De informatieavond vindt plaats 
tussen 19:00 en 21:00 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gra-
tis. Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.

Tijdens deze bijeenkomst wordt in-
formatie gegeven over problemen 
aan de vaten, onderzoek en behan-
delmogelijkheden. Bij de behande-
ling van etalagebenen wordt dieper 
ingegaan op de dotterbehandeling 
en looptraining.

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

Graafschap Hornelaan 118h Weert
Tel. 0495-534434 / 06-41826841
www.goedgebruiktgoed.com
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Zin en onzin
In Nederweert is sinds 1930 sprake van een georganiseerde carnavalstraditie. In dat 
jaar verscheen de eerste editie van de Pinmaekersgezét, een uitgave van drukkerij Van 
Deursen. Aan de carnavalsoptocht in 1930 namen 26 groepen deel en (volgens de aan-
kondiging althans) 1000 deelnemers. Dat aantal zou het aantal toeschouwers dan wel 
eens geëvenaard kunnen hebben. Ook toen al vormde de prinsenwagen het hoogtepunt 
en sluitstuk van de optocht.

De traditie van de prinsenwagen is erg oud. 
In essentie is die wagen eigenlijk een boot 
of schip, zoals soms ook aan de vorm nog 
een beetje te zien is. Het concept borduurt 
voort op de zogenaamde Blauwe Schuit uit 
de middeleeuwen. Verklede en uitgedoste 
mensen trokken toen op een soort schip met 
wielen van dorp tot dorp en symboliseerden 
zo de omgekeerde wereld. Een schip op het 
land was niet de enige omkering. Er was 
nog veel meer symboliek: boer werd prins, 
gezagdragers en geestelijken werden bela-
chelijk gemaakt, wetten werden aan de kant 
gezet en de lol regeerde. De zin werd onzin, 
en omgekeerd. In de loop van de jaren evo-
lueerde het concept van de Blauwe Schuit 
tot de Prinsenwagen van deze tijd. Uit de be-
waard gebleven archieven blijkt dat tijdens 
carnaval 1594 in Nederweert al een zelfge-
knutseld schip werd gefabriceerd, waarmee 
men naar Amsterdam ging. Daar aangeko-
men werd de boot in het IJ te water gela-
ten. Tot ieders verbazing bleef het gevaarte 
drijven en uiteindelijk werden zelfs Vlieland 
en Terschelling bereikt. Iets wat als onzinnig 
bedoeld was, bleek toch nog zin te hebben. 
Vermoedelijk heeft Nederweert daarmee een 
van de alleroudste tradities van de Blauwe 
Schuit in Nederland.

In latere jaren was het feest aan strakke re-
gelgeving gebonden. Voor het gemaskerd 
over straat gaan tijdens de carnavalsdagen 
moest nog tot ver in de vorige eeuw een ge-
meentelijke ontheffing worden gevraagd. De 
intentie van het carnavalsfeest was om het 
juk van regelgeving en wetten van zich af te 
schudden. Ironisch genoeg hebben ook de 
carnavalsvierders zichzelf in de loop van de 
jaren steeds meer omgeven met regels en 

voorschriften. Dat manifesteerde zich bij-
voorbeeld in zelfcensuur bij het gebruik van 
politiek of seksueel gevoelige onderwerpen 
in de optocht, of in het kuisen van woord-
gebruik. Daarmee is een stukje van de oor-
spronkelijke geest van de Vastelaovundj, de 
omgekeerde wereld, misschien wat naar de 
achtergrond geschoven. Een mooi voorbeeld 
van ingrijpen blijkt uit een jeugdherinnering 
van Gerard Kessels. In de jaren zestig liep hij 
mee in de optocht met een bordje waarop 
stond “Verzameling van slumme Wieërtena-
re” en daarachter een grote leegte (met de 
clou dat er ‘natuurlijk’ geen slimme Weer-
tenaren waren). Vervolgens ontstond er een 
dispuut tussen hem en de optochtjury over 
de vraag of hij moest worden ingedeeld in de 
categorie “Einzelgänger”, of in de categorie 
“groepen”. Want dat kwam volgens de Car-
navalsreglementen heel erg nauw. “En toen 
gebeurde wat de nachtmerrie is van elke 
Vastelaovundjsveerder”, zo vertelde Gerard 
jaren later, “ik moest mijn grap uitleggen”. De 
onzin werd tot zin verklaard.

Alfons Bruekers

De optocht trekt langs de Boerenbond (1956). Jac 
Roost, Jan Nijskens en Jan Giesendorf met een 
alternatieve prinsenwagen. 

Foto Jos. Kirkels, archief SGN.

Per 1 april bestaat herenkapsalon Will’s Hairstyling  

30 jaar.
Dit moet gevierd worden!!!!!

Rond de jubileumdatum komen wij
met een spetterende Actie!!!

Houd de media en onze site goed in de gaten voor meer nieuws.

Will’s Hairstyling                     
Dr. v.d.Wouwstraat 46

0495-631671 
www.willshairstyling.nl                 

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn 
om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden mijn

lieve vader en schoonvader

Wiel Pellemans
weduwnaar van

Annie Pellemans-van Riet

Hij overleed op 20 februari 2014 in de leeftijd van 91 jaar.

Ospel: Ton en Sien Pellemans-Mennen

Correspondentieadres: Schepengraaf 2A, 6035 PV Ospel

Op wens van Wiel heeft de crematieplechtigheid in besloten kring plaats-
gevonden.

Een woord van dank aan Coöperatie DELA voor de mooie dienst en voor 
het verzorgend personeel van Stad Thoes voor alle goede zorgen.

Een speciaal woord van dank aan Dokter Hussaarts voor de begeleiding.

Avondexcursie in Nationaal Park De 
Groote Peel 

Staatsbosbeheer houdt op zaterdag 15 
maart een Vollemaanexcursie in Nationaal 
Park De Groote Peel. Je wandelt met volle 
maan en hoeft dus geen zaklamp of ander 
kunstmatig licht mee te nemen. De grote 
schijnwerper in de lucht verlicht het pad en 
Peelgidsen zorgen voor de begeleiding. De 
excursie start om 19.00 uur bij de ingang van 
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- voor vol-
wassenen en € 3,50 per kind.
Reserveren kan online via de webwinkel van 
Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl 
of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Vollemaan, romantisch of griezelig?
Een wandeling in het licht van de vollemaan 
is voor sommigen het toppunt van roman-
tiek. Anderen asso-ciëren vollemaan met 
griezelverhalen en spannende gebeurtenis-
sen. Feit is dat de maan in haar volle glorie 
iets geheimzinnigs heeft en tot de verbeel-
ding spreekt. Haar zilverwitte licht geeft bo-
men een schaduw, water een speelse schit-
tering en het landschap een magisch tintje. 
Donker is niet donker meer!
Wellicht is een beetje lef wel handig als je 
met vollemaan door De Groote Peel gaat 

wandelen. Maar wie niet bang is voor 
Dwaallichten, Witte Wieven of dolende 
ridders - die hun uiterste best doen om je 
de diepte in te lokken - zal zeker genieten 
van de unieke sfeer van het Peellandschap 
badend in het zilverwitte maanlicht. Boven-
dien lopen Peelgidsen van Staatsbosbeheer
mee. Zij zorgen voor een veilige route en 
zullen je vertrouwd maken met de geluiden 
van de nacht. Een avond om nooit te verge-
ten. 

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

De meegestuurde foto is van Nando Harm-
sen en te gebruiken onder naamsvermel-
ding.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een 
email te sturen naar: administratie@toon-
hermanshuisweert.nl of telefonisch 0495-
541 444. Voor meer informatie zie onze site 
www.toonhermanshuisweert.nl

Bijzondere beleving

Foto: Nando Harmsen

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

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

Participatie de smeerolie
van de maatschappij!

Of we het willen of niet, de maat-
schappij verandert. Een terugtrek-
kende overheid; zelfredzaamheid en 
zelfwerkzaamheid zijn aan de orde 
van de dag. CDA Nederweert loopt 
hierin niet alléén voorop, maar be-
trekt de burgers actief. Als CDA vin-
den we namelijk niet dat de overheid 
moet bepalen, maar dat de burgers, 
ondernemers, verenigingen of an-
dere initiatiefnemers kansen moeten
krijgen en daar waar nodig onder-
steund. Door actieve burgers, actief 
meedenken en proactief meewerken
aan de onderwerpen die opgepakt 
worden of de thema’s die spelen, 
kunnen we samen veel bereiken!

Maatschappelijk actief zijn is de toe-
komst wordt niet alleen gezegd, 
maar is ook echt zo. Wat soms echter 
vergeten wordt is het feit dat wij, de 
inwoners, van Nederweert al zeer 
maatschappelijk betrokken zijn en 
ook veel zaken oppakken. Als CDA 
willen wij het zelforganiserend ver-
mogen van mensen ruimte geven, 
ondersteunen en faciliteren. We ma-
ken ons hard voor een participatie-
maatschappij, met de burger aan het 
stuur!

Er komt een moment dat je denkt; ik 
wil aan de slag! Of je handen jeuken 
om in de buurt, wijk of gemeente 
iets aan te pakken, maar je merkt dat 
daar heel wat bij komt kijken waar-
door je niet verder komt. Hier willen 
wij als CDA wat aan doen. Want jij 
komt aan het stuur en samen gaan 
wij aan de slag!

Gezinswandeltocht
Zondag 16 Maart wordt er op de 
Houtsberg een gezinswandel-
tocht georganiseerd voor alle 
liefhebbers. 

Deze wandeltocht wordt georgani-
seerd voor global exploration.
Vanuit deze organisatie gaan 36 
leerlingen van de Philips van Horne, 
College en het Kwadrant op een in-
terculturele ontwikkelingsstage om 
de leefkwaliteit een beetje te verbe-
teren in Zuid-Afrika. 
Voor deze organisatie moeten alle 
36 leerlingen een sponsorbedrag bij 
elkaar halen om de projecten die in 
Zuid-Afrika worden uitgevoerd te be-
kostigen. Vandaar dat wij een wan-
deltocht organiseren, deze is uitgezet 
door Jef Koolen. 

Het vertrekpunt is dagcamping de 
Houtsberg. Tussen 10.00 en 13.00 
kun je vertrekken. Wij vragen voor 
deze wandeltocht € 2,50 voor vol-
wassenen, € 1,50 voor kinderen van 
de basisschool en kinderen van 0 tot 
4 jaar zijn gratis. Er is een tocht van 7
km die goed begaand is en een avon-
tuurlijkere tocht van 10 km.
Hopelijk zien wij een grote opkomst!

Karlijn Truijen, Marc Lempens en Va-
lerie Beerens

Zin in een avond vol humor?

Noteer dan alvast de data wanneer Toneelvereniging 
Mengelmoes haar avondvoorstelling 

Paniek um unne Pyjama aan jullie presenteert:

Vrijdag 14 maart Reigershorst Nederweert-Eind
Zaterdag 15 maart Reigershorst Nederweert-Eind
Woensdag 19 maart Haaze-hoof Ospel
Vrijdag 21 maart  Haaze-hoof Ospel
Zaterdag 22 maart Haaze-hoof Ospel
Vrijdag 28 maart De Pinnenhof Nederweert
Zaterdag 29 maart De Pinnenhof Nederweert
Zondag 30 maart De Pinnenhof Nederweert

Aanvang 20.00 uur                 
Entree 9 Euro

Zaal open vanaf 19.00 uur
Er vindt geen voorverkoop plaats

Kijk ook eens op www.mengelmoes.net

Toneelvereniging
Mengelmoes

Zin in een avond vol humor?Zin in een avond vol humor?Zin in een avond vol humor?Zin in een avond vol humor?Zin in een avond vol humor?Zin in een avond vol humor?

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

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

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert
www.drukkerijvandeursen.nl

TROUWKAARTEN?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert



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 5 tot en met 15 maart 2014 

WOENSDAG 5 MAART
Aswoensdag
19.00 uur H. Mis ( zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Roost) 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 (koor 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.

ZONDAG 9 MAART
Eerste zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) – Jan Wullems en overleden fami-
lieleden, jaardienst Henri Suttorp, voorma-
lig burgemeester van Nederweert.
H. Doopsel: Stijn Douven, Tichelveld 31.
H. Doopsel: Emma Jacobs, Staat 24.

MAANDAG  10 MAART
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 11  MAART
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 12 MAART
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 13 MAART
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 14 MAART
18.30 uur i.pv. Rozenkransgebed Kruisweg
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. Anna Feijen.

ZATERDAG 15 MAART
Vooravond van de tweede zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes lector mevr.L.Roost) – Jaardienst Miet 
Feijen, jaardienst overleden familie Veuge-
lers-de Wit, jaardienst ouders Stultjens-van 
Tongerlo, Dora Erkens-Feijen (vanwege 
verjaardag), Mathieu Aben, familie Maes-
Korten.

Overleden
Op 25 februari was de uitvaart voor Bèr 
Vandewal. Hij overleed  in de leeftijd van 
72 jaar en woonde aan de St. Sebastiaans-
kapelstraat.
Moge hij ruste in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81RABO0135509246

Woensdag 5 maart
19.00 uur H. Mis - tot bijzondere intentie (te-
vens uitreiken van het askruisje).

Zondag 9 maart
10.00 uur H. Mis  - Duur Crins en To Stals en 
voor Jan Crins; bijzondere intentie familie H.

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

5 t/m 15 maart 2014

WOENSDAG 5 maart: 19.00 uur Aswoens-
dagviering.

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

ZATERDAG 15 maart: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
Heijnen-van Tuel, jaardienst voor Sjeng en 
Marieke Stienen-Bongers, jaardienst voor
Bér Beerens.

LEZERS: zaterdag 8 maart Francien Ver-
heijen, zaterdag 15 maart Jolanda Wijen.

MISDIENAARS; zaterdag 8 maart Myrthe 
van Horik, zaterdag 15 maart Esther Boonen 
en Jarno Bongers. 

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 8 maart zijn jullie weer van harte 
welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Als ik mijn gedachten loslaat, ze laat varen 
als schepen op een rivier kan ik tot rust ko-
men.”

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 7 - 15 maart. 

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 Mac-
kus-Gielen, Harrie en Herman, jrd  Mia Ker-
sten-de Leeuw, jrd Jolande Vernooy, jrd Bèr 
Huijerjans, ghm Guul van Gemert en Miet 
van Gemert-Snellen, ghm Til Huijerjans-
Verheijen, Wiek Huijerjans (verjaardag) en
schoonzoon Albert. 
Zondag 9 maart, 1e zondag van de 40-da-
gentijd, 10.00 (Samenzang) jrd  Bèr de Win, 
jrd ouders Pellemans-Vaes, jrd Ida Stienen-
van de Moosdijk, ghm Mathieu Loijen en 
Anna Catharina Bruekers en overleden fa-
milieleden, ghm Martinus Schroijen en Ma-
ria Schroijen-van Grimbergen en dochter
Lieske. 
Dinsdag 11 maart, 19.00 voor de zieken.
Donderdag 13 maart, voor eigen inten-
ties.
Zaterdag 15 maart, 18.00 (Zanggroep 
Ospel) Mies Smolenaars-Houtappels (ver-
jaardag), Harrie de Wit (verjaardag), ghm
ouders Stultjens-Caris. 
ACOLIETEN : za. 8 maart 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 9 maart 10.00 
: Mathijs van Lierop, Edwin van Rooije; za. 
15 maart 19.00 : Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen. 
DOOPSELS : Door het sacrament van het H. 
Doopsel is Damian Feijen, Franciscanessen-
straat 11, in onze geloofsgemeenschap op-
genomen. We wensen dopeling en ouders 
van harte proficiat en een goede toekomst. 
OVERLEDEN : Op  23 februari jl. overleed 
Nel van den Boom-van Eijk, 84 jaar, Stad 6G. 
Moge zij rusten in vrede. 
VASTENTIJD : Op Aswoensdag begint de 
veertig dagentijd, de Vasten, waarin we ons 
door boetvaardigheid en zuivering voorbe-
reiden op de viering van het mysterie van 
Pasen. Bij het opleggen van het askruisje 
werd uitgesproken : “Denk er aan dat je 
maar stof bent en tot stof zult terugkeren”. 
We maken ons druk om veel en veelal onbe-
langrijke aardse dingen. Dat vinden we be-
langrijk en van levensbelang. Maar we zijn 
niet meer dan een “stofje” en als we tot stof 
weerkeren tellen die “belangrijke”dingen
niet meer. Hierop mogen we ons de komen-
de tijd bezinnen. Nederig van hart begint 
onze weg van de bekering, die uitloopt op 
de viering van het sacrament van boetvaar-
digheid in de dagen vóór Pasen. In de  vie-
ring van de 1e zondag van de 40-dagentijd 
geeft de liturgie u aandachtspunten mee 
voor die bezinning. 
JUBILEUMJAAR 2014 : Het kerkbestuur
informeerde u dezer dagen over het Jubi-
leumjaar 2014 en de Actie Kerkbalans 2014. 
Als uw pastoor beveel ik u kennisname van 
deze brieven bijzonder aan. Het gaat ons 
als parochie immers allemaal aan, dat uw 
parochie financieel in balans blijft en haar 
diensten kan blijven verlenen, zoals zij al 150 
jaar lang doet voor uw geestelijk welzijn. 
Het kerkbestuur ziet uw bijdrage dankbaar
tegemoet.
Uw gezinsbijdrage via NL94 RABO 0140 3018 
79, uw jubileumbijdrage via NL73 RABO 
0140 3005 11 t.n.v. de parochie met vermel-
ding jubileumjaar of orgel.

Pastoor A. Koumans. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-
bank: NL97RABO0135506824

of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 9 maart 2014 H. Mis om 11.00 
uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Tjeu Nies
Jaardienst voor Leo Simons en Johanna Si-
mons-Gubbels
Jaardienst voor ouders Teng en Dora Stals-
Smolenaers
H. Mis voor ouders Bloemers v.d. Kerkhof, 
als jaardienst voor moeder en
tevens voor alle overleden familieleden.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 10 maart 2014 is er bijeen-
komst van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint om 
09.00 uur.
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bid-
den.

Collectebundeling Budschop
De collectebundeling Budschop is weer 
goed verlopen. We laten u zo spoedig mo-
gelijk weten wat het heeft opgebracht. 
Bewoners die hun enveloppe nog niet heb-
ben ingeleverd kunnen dit alsnog doen bij 
een van commissieleden of in de kerk.
Hartelijk dank daarvoor.
Commissie Collectebundeling Budschop.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

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

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

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 8 mrt. 2014 – 15 mrt. 2014

1ste Zondag van de Vasten

Zondagmorgen 9 mrt. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Tjeu en Lies Hebben-van Hoef, 
Johannes Beeren, Petronella van Lier en 
tevens voor Piet Beeren, Greetje Beeren-
Elzinga, Pastoor Geurts, overleden ouders 
en familie, Theodoor Leunissen en Petro-
nella Cuijpers, Als hgm. voor  Gerrie Peulen-
Küster v.w. haar verjaardag, Als hgm. voor 
overleden ouders Kurstjens-Schmitz v.w. 
haar verjaardag en tevens voor Jan en Leo 
Kurstjens,  Als hgm. uit dankbaarheid v.w. 
een verjaardag en tevens voor Gerda Stie-
nen-Corsten, Als jrd. voor Johannes Janssen, 
Catharina Joosten en Frits Janssen (Canti-
cum Novum)

Mededeling:
In de nacht van zaterdag 22 maart op zon-
dag 23 maart a.s. zal in Amsterdam de jaar-
lijkse Stille Omgang worden gehouden.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met mevr. Brueren, telnr. 0495-651653. 

LKV afd. Ospel
Beste leden,
Zaterdag 8 maart Internationale Vrouwen-
dag. Feestprogramma in verband met het 25
jarig bestaan van de Venezuela werkgroep. 
Degene die zich hier voor hebben opgege-
ven worden om 13.00uur verwacht in de 
Pinnenhof.

Dinsdag 11 maart. Frank Hendriks komt een 
lezing geven over dementie, de avond be-
gint om 20.00 uur in Haaze-hoof.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Zijactief Eind
Beste Leden,

Graag willen we jullie uitnodigen voor onze 
ledenbijeenkomst op 10 maart a.s. We be-
ginnen deze avond om 20.00 uur. Silvie Coe-
nen, een medewerkster van het Laurentius 
Ziekenhuis zal voor ons een presentatie ver-
zorgen over het bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker.
In januari zijn de eerste uitnodigingen voor 
het bevolkingsonderzoek darmkanker ver-
stuurd. Daarmee is de landelijke invoering 
van dit nieuwe bevolkingsonderzoek for-
meel van start gegaan. In de loop van 2014 
krijgen alle mannen en vrouwen die gebo-
ren zijn in 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een 
uitnodiging.
Waarom een bevolkingsonderzoek darm-
kanker? Met het bevolkingsonderzoek kan 
darmkanker worden voorkomen of in een 
vroegtijdig stadium worden ontdekt en be-
handeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt 
ontdekt, is de kans op genezing groter en de 
behandeling minder zwaar. Deelname aan 
dit onderzoek is vrijwillig en gratis.
Wil je graag meer weten over dit bevol-
kingsonderzoek kom dan luisteren.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZijActief
St. Catharina Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

Zijactief
St. Martha Ospel

Beste leden Zijactief St Martha Ospel,

Op donderdag 13 maart is onze volgende 
avond om 20.00 uur in de Haaze-hoof. Deze 
avond gaan we kienen, dus maken we er 
een leuke ontspannende of juist spannende 
avond van. Wij hopen jullie met vele te mo-
gen begroeten. Tot dan.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

6 M A A R T 2 0 1 4

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

Openingstijden van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens werkdagen. Buiten
deze openingstijden bent u welkom
bij Medicura, Maaspoort 64 in Weert 

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
12.00 tot 15.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

Wij helpen u ook graag met uw 
aanvraag voor zorgverlening bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg.

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Jeugdkoor
“de Kwikkwekkertjes”

Parochie St. Rochus – Budschop

VIND JE ZINGEN LEUK?
Kom dan met ons meezingen.

We starten weer op donderdag 27 maart 
2014 met de repetitie want met Palmpasen 
op 12 april, zingen we de gezinsmis. 
Alle kinderen lopen dan met de palmpasen-
stokken in optocht door de kerk. Wil je ook 
meedoen, kom dan met ons meezingen.  De 
repetitie is van 18.30 tot 19.15 uur in de kerk 
in Budschop

Op donderdag 3 april gaan we om 18.00 
uur palmpasenstokken maken voor de mis 
op palmzondag in Budschop. De kinderen 
die hier aan mee willen doen kunnen om 
19.15 uur opgehaald worden. Alle kinderen 
mogen dan met de repetitie meezingen als 
ze dat willen. Ook kinderen van de Lamber-
tusparochie zijn van harte welkom. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Als je wilt mag 
je extra versiering meebrengen, dit hoeft 
niet. Alles is aanwezig om een mooie stok 
te maken.

Vind je zingen leuk?
Kom dan een keer meedoen tijdens een re-
petitie van het koor op:
donderdag van 18.30–19.15 uur in de kerk 
van Budschop.
Alle kinderen zijn van harte welkom.
Gewoon doen!
Tot donderdag!!!
Het gezinsmissencomité 
dirigente Germa Camp, 06-43837353

Strijbos
Gravendienst

Zondag 16 maart 2014
‘’de uitvaart in een ander daglicht’’

In het Multifunctioneel Centrum Keenter Hart
St. Jozefskerkplein 3 te Weert

Van 13.00 uur tot 17.00 uur

Met informatie van en over:
• Notaris van Gorp 

• Uitvaartverzorging en ritueel begeleiden bij afscheid
• Op-en herbegraven – crematie

• Thanatopracteur
• Natuurbegraafplaats ‘’bergerbos’’

• Therapeute
• Schrijfdocente

• Bloemist
• Grafmonumenten

• Grafkisten
• Drukwerk

• Crematorium
• Sieraden en urnen

• Rouwvervoer witte rouwauto en rouwtruck

En dit alles in een ontspannen sfeer met 
muzikale omlijsting door een pianist.

Deze informatiemiddag is een initiatief om het afscheid 
uit de taboesfeer te halen en rouw en herdenken 

bespreekbaar te maken.

Voor verder informatie: 
uitvaart@gravendienststrijbos.nl

www.gravendienststrijbos.nl
tel: 0031 (0) 495 – 54 35 21

StrijbosU I T VA A RT V E R Z O R G I N G

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

Kleding en 
speelgoedbeurs

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

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

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

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

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

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

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



DUUR AAMHEID

Rijksweg-Zuid 18c
Tel. 0495 - 461461

Rijksweg Zuid 18C •• 6031 RL  Nederweert ••• Tel.0495-461461

Ketels
Radiatoren

Warmtepompen
Airco

Ventilatie
Zonne-energie Celsiusstraat 1

6003 DG  Weert
T: (0495) 54 24 63

E: info@proglasweert.nl
I: www.proglasweert.nl

Profiteer nu van de 
6% b.t.w. regeling op 
de arbeidskosten.

Neem voor meer 
informatie, een vrij-
blijvende offerte 
of een afspraak, 
contact met ons op.

Wij zijn iedere 
werkdag bereik-
baar van 8.30 
tot 17.00 uur.

Uw woning 
comfortabeler 

en energiezuiniger
maken?

Energy. Power. You.

Rentmeesterlaan 9 • 6002 EH  Weert •  +31 (0)6 537 063 31

ONSDRUKWERK

UW BEDRIJF

IS DE
VAN BLIKVANGER

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25

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

Wij zijn lid van de Grafische Duurzaamheidskring Limburg 
en werken met FSC/PEFC en cradle to cradle papier,

bio-inkten en CO2 neutraal transport.

Bij Green2Go Electric Mobility in Nederweert-

Eind staat duurzaamheid hoog in het vaandel. 

Vandaar dat zij in QWIC de geschikte partner 

hebben gevonden voor elektrische fietsen en

elektrische scooters. 

Qwic DNA
Qwic is een oer-Hollands merk bestaande uit een enthousiast team van de-
signers en engineers dat vanuit Amsterdam werkt aan de ontwikkeling van 
innovatieve en onderscheidende elektrische fietsen en scooters die niet al-
leen duurzaam zijn maar ook nog eens leuk om te hebben en te rijden. Zij ge-
loven dat we met elektrisch rijden de huidige problemen van files, de lokale 
vervuiling, maar ook de CO2 uitstoot sterk kunnen reduceren. 
De E-bike en de E-scooter zijn bijzonder geschikt voor het dagelijks gebruik 
zoals woonwerk-verkeer, de dagelijkse boodschappen doen of de kinderen 
naar de creche of school brengen. Door de elektrische fietsondersteuning heb 
je geen last meer van grote afstanden of zware bagage. Ook wind tegen of 
een heuvel op is geen enkel probleem meer en je fietst zonder zweten naar 
je werk. Bovendien kun je de Qwic fietsen prima fietsen zonder ondersteu-
ning. Dus een sportieve rit is geen enkel probleem.

Perfectie tot in de kleinste details.
De nieuwe 2014 Premium series E-Bikes zijn High-end elektrische fietsen 
met enkel hoogwaardige componenten en een eigentijds design. Zo zijn de
lichtgewicht frames handgemaakt en uitvoerig getest. De bekabeling loopt 
zoveel mogelijk door het frame en de lasnaden zijn door “smooth welding” 
bijna onzichtbaar. De nieuwe fietsen zijn voorzien van een Ultra Low Friction 
motor met de krachtigste ondersteuning in de markt. En de nieuwe Li-ion 
accu’s zijn zwevend gemonteerd, makkelijk uitneembaar en voorzien van 
een USB-aansluiting.

Modellenoverzicht
De Premiumcollectie bestaat uit 3 nieuwe modellen. De D9.1 een snelle 
sportieve tourfiets met een minimaal totaalgewicht, luxe afwerking en 9 
derailleurversnellingen. De N7.1 een echte comfortfiets met een perfecte zit-
houding, 7 naafversnellingen en luxe handvaten. De A2.1 een robuuste en 
praktische stadsfiets met tweetraps automatische versnellingen, een voorrek 
en stoere ballonbanden. Alle drie de modellen zijn bovendien voorzien van 
8 ondersteuningsniveaus en leverbaar met diverse accupakketten. Voor de 
3 modellen geldt bovendien ongekende kwaliteit binnen het prijssegment 
tot € 2.000,-.

Bij Green2Go Electric Mobility in Nederweert-Eind bent u van harte welkom 
om de complete collectie van Qwic incl. de nieuwe Premium fietsen te komen 
bekijken en proberen. Meer info vindt u op www.green2go.nl

Duurzaam op weg met QWIC E-bikes en E-scooters



Zonne-energie
Na-isolatie

Airconditioning

Benieuwd wat wij voor 
u kunnen betekenen? 
Bel gerust:
0495 - 63 12 24

KESSELS INSTALLAKESSELS INSTALLAALLAKESSELS INST TIES B.VALLATIES B.VTIES B.VALLA .TIES B.V..TIES B.V

PPPannenweg 117annenweg 117annenweg 117
6031 RK  Nederweert6031 RK  Nederweert6031 RK  Nederweert
info@kessels-installaties.nl info@kessels-installaties.nl info@kessels-installaties.nl 
wwwwwwwww.kessels-installaties.nl.kessels-installaties.nl.kessels-installaties.nl

DUURZAME ENERGIEDUURZAME ENERGIE
Energie voor de toekomst

Kessels Installaties heeft oog voor Kessels Installaties heeft oog voor Kessels Installaties heeft oog voor 
de toekomst.de toekomst.de toekomst. Daarom denken we in  Daarom denken we in  Daarom denken we in 
duurzame oplossingen.duurzame oplossingen.duurzame oplossingen. WWWe adviseren e adviseren e adviseren 
u dan ook graag over energiezuinige u dan ook graag over energiezuinige u dan ook graag over energiezuinige 
installaties,installaties,installaties, zoals warmtepompen, zoals warmtepompen, zoals warmtepompen,
zonneboilers en zonnepanelen.zonneboilers en zonnepanelen.zonneboilers en zonnepanelen. En  En  En 
we rekenen dan meteen voor dat we rekenen dan meteen voor dat we rekenen dan meteen voor dat 
zo’n investering niet alleen prettig zo’n investering niet alleen prettig zo’n investering niet alleen prettig 
is voor het milieu,is voor het milieu,is voor het milieu, maar ook voor uw  maar ook voor uw  maar ook voor uw 
portemonnee.portemonnee.portemonnee.
Meer weten? Kijk dan eens op:Meer weten? Kijk dan eens op:Meer weten? Kijk dan eens op:
www.kessels-installaties.nl 

SERVICE & ONDERHOUDSERVICE & ONDERHOUDSERVICE & ONDERHOUD
Vast en zeker in onderhoud

trische installaties optimaal te laten trische installaties optimaal te laten trische installaties optimaal te laten 
funcfuncfunctioneren,tioneren,tioneren, is goed onderhoud on is goed onderhoud on is goed onderhoud on--
misbaarmisbaarmisbaar.. Kessels Installaties  Kessels Installaties  Kessels Installaties biedt u biedt u biedt u 
een ondereen ondereen onderhoudsovereenkomst op houdsovereenkomst op houdsovereenkomst op 
maat.maat.maat. Zo bent u altijd zeker van een  Zo bent u altijd zeker van een  Zo bent u altijd zeker van een 
perfecte werking.perfecte werking.perfecte werking.

En doet er zich toch een storing voor? En doet er zich toch een storing voor? En doet er zich toch een storing voor? 
Dan staat onze serDan staat onze serDan staat onze servicedienst 24 uur vicedienst 24 uur vicedienst 24 uur 
per dag voor u paraat om deze snel per dag voor u paraat om deze snel per dag voor u paraat om deze snel 
op te lossen.op te lossen.op te lossen.

ELEKTRO |  |  |  GAWALO |  |  |  VERWARMING |  |  |  SANITAIR || SERVICE & ONDERHOUD |  |  |  DUURZAME ENERGIE

Wij adviseren u graag!

Maakt het voor u compleet!

Kom uw verwarmings- en Kom uw verwarmings- en elekelekelek--

DUURZAAMHEID

Eén aanspreekpunt voor verwarming, loodgieters-

werk en elektro. Innovatief, vakkundig en al meer 

dan 50 jaar vertrouwd in Midden Limburg voor zo-

wel particulieren als voor de zakelijke markt. In

alle gevallen kunt u rekenen op een bedrijf dat 

kennis van de modernste technieken combineert 

met een klantgerichte instelling. Een allround 

team van specialisten staat voor uw klaar. Alle 

disciplines zijn in eigen huis, van engineering tot 

onderhoud. Compleet voor uw comfort dus!

ELEKTRO
Deskundige elektricien
Van het eerste advies tot en met de aanleg van een complete elektrische 
installatie bent u bij Kessels Installaties aan het juiste adres. Of het nu voor 
uw woning is, voor een bedrijfspand of bijvoorbeeld in een stal. Denk ook aan 
de aanleg van krachtstroom- en lichtinstallaties, datanetwerken, inbraak- en 
brandbeveiliging of een intercomsysteem. We zijn niet voor niets allround!

LOODGIETERSWERK
Ambachtelijke loodgieter
Ambachtelijk vakwerk is zeker niet ouderwets! Als modern bedrijf zijn wij
dan ook trots op ons loodgieterswerk. Zoals de aanleg en het onderhoud van 
leidingen voor gas, water en lucht. En u kunt ons gerust het dak op sturen 
voor reparatie of renovatie van alle soorten dakbedekking. Ook zinkwerk van 
goten en afvoeren verzorgen we vakkundig. Van ontwerp tot afwerking 

VERWARMING 
Warm welkom!
Een comfortabel thuis of een aangename werkplek begint met een uitge-
kiende verwarmingsinstallatie.
Kessels Installaties helpt u graag met een oplossing op maat. Naast de 
vertrouwde cv-ketel kunt u denken aan duurzame alternatieven zoals een 
zonneboiler of warmtepomp, bijvoorbeeld in combinatie met vloer- of 
wandverwarming. Ook de aanleg van systemen voor airconditioning en kli-
maatbeheersing verzorgen we graag voor u.

SANITAIR 
Droombadkamer binnen bereik
Nieuwe badkamer? Met Kessels Installaties heeft u geen omkijken naar de 
aanleg of renovatie van uw
sanitair. Wij nemen graag de complete coördinatie voor onze rekening, van 
het leidingwerk tot en met het betegelen en stukadoren van het laatste 
muurtje. Natuurlijk doen we dat op basis van een doordacht ontwerp en een 
heldere offerte, die we vooraf samen met u tot in detail doornemen.
Zo bent u verzekerd van een droombadkamer zonder financiële verrassingen.

Duurzaam, service en onderhoud?
Bekijk onze advertentie op deze pagina!

Kessels Installaties
Even voorstellen



VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Programm za. 8 maart. Junioren 
Eindse Boys E2 - SV Budel E7 09.15 uur

Programma Za. 8 maart Veteranen
RKSVN - Eindse Boys 17.00 uur

Programma zo. 9 Maart. Senioren 
Leveroy 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Merefeldia 5 12.00 uur
Eindse Boys 3 - RKSVO 4 10.30 uur
Eindse Boys 4 - SSE 4 10.00 uur

Programma 9 maart. Vrouwen
Eindse Boys VR! - Rood wit/RB VR2 11.00 uur

Mededelingen
Sportpark Leveroy, Graanmolen 4, 6091 PN, 
Leveroy
Donderdag 6 maart. kaarten aanv. 20.00 uur

Supporters welkom bij de wedstrijden 
Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 11, 8 en 9 maart  2014.

Zaterdag 08 maart.
Uitwedstrijden.
BBC – MU18 16.45 uur.
Rush – U16-1 17.00 uur
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 09 maart.
Uitwedstrijden.
Dunatos – U16-2 13.00 uur.
Boemerang – U14-1 16.15 uur.
Thuiswedstrijden.
U12-2 - Tracks 12.30 uur.
U18-2 – Best Jongens 12.30 uur.
U14-2 – Tracks 14.30 uur.
HS-2 – Best Heren 14.30 uur.
U18-1 – Bladel 16.30 uur.
U20 – Rooi Heren 16.30 uur.

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
7e Bondswedstrijd bij Vriendschap en 
Strijd Hunsel

1e zestal
Rick de Wit 233
Ronnie Gielen 229
Ruud Westerveen 229
Anke Vaes-Klompen 227
Jack Meevis 224
Luc van de Loo 222

 1364

2e zestal
Hans van Bussel 220
Jo de Wit 220
Riny Vaes-Klompen 218
Martijn Geuns 217
Nathalie de Wit-Nouwen 213 
Frans van Nieuwenhoven 208 
 1296 

3e zestal    
Bér de Wit   206 
Joseph  Jonkers   204 
Chantal Hekers   199 
Harrie Hermans   196 
Johan  van Lierop  196
Mart van Thuijl  195

 1196 

4e zestal    
Harrie de Wit(Le)  194 
Sjoerd  Heijnen   194 
Marlies  Hekers   190 
Henk de Wit   188 
Elfrie van Lierop  187 
Martien v. Cranenbroek  179 

 1132 

Rest    
Harrie de Wit(Lo)  174 
Eric Winkelmolen  167 
Piet  van Hoeij   154 
Werner Bloemers   138 
Vilja  van Lierop  137 

 770 

Aspiranten   
Nordin Donkers   179 
Sven de Wit   169 
Noah Minten 90pnt Minten   90 

Programma
8 maart Vriendschappelijke wedstrijd
10 maart Kaartavond
14 maart Jaarvergadering

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

RKSVO Nieuws

Donderdag 6 maart:
Hiering happe in de kantine 21.00 

Zaterdag 8 maart:
S.C. Irene B1 - RKSVO B1 12.45
RKSVO D1 - Vesta D1 12.00
Helden E3 - RKSVO E2 09.00
MMC Weert E4 - RKSVO E3 10.45
RKSVO E4g - Crescentia E2 10.00
RKSVO F2 - SVC’2000 F2 10.00

Zondag 9 maart:
Spaubeek 2 - RKSVO 2 12.30
Eindse Boys 3 - RKSVO 4 10.30
RKSVO 5 - Veritas 5 12.00 

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 8 maart
Merefeldia A1 – Helden A1  15:00
Merefeldia B1 – Reuver B1  15:00

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 8 maart
Merefeldia D2G – SHH D2  12:15
Laar E2 – Merefeldia E3  10:15/11:00
SHH F7 – Merefeldia F2G  07:30/08:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 9 maart
DESM 2 – Merefeldia 2  10:15/11:30
SV Budel 3 – Merefeldia 3  08:45/10:00
Merefeldia 4 – VV GKC 2  11:00
Eindse Boys 2 – Merefeldia 5  11:00/12:00
Merefeldia 6 – Laar 7  10:00
Merefeldia VR1 – Laar VR1  12:00

Agenda
Zaterdag 8 maart
FIFA-PlayStationtoernooi voor senioren en 
A-jeugd. Aanvang 19:30 uur
Vrijdag 21 maart
Voetbalquiz. Aanvang 20:00 uur

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

Programma SV Leveroy
 
Zondag 9 maart

Leveroy 1 - Eindse Boys 1 14.30
Leveroy 2 - Kessel 4 11.00
Veritas 5 - Leveroy 3 10.00
Leveroy 4 - SSE 6 10.00
Leveroy Vr zijn vrij

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Duikteam Nederweert
“Horror Night”!!

Het zwembad van het sportcenter Laco in 
Nederweert was aarde donker. In het wa-
ter zag je glimwormen en spookachtig licht. 
De aankondigingsvideo van ‘Nick en Leon’ 
op Facebook had ons al gewaarschuwd. In 
gedachte hoorde je de muziek van ‘Jaws’. 
Nachtduiken geeft een heel andere bele-
ving en het duiken vergt een speciale aan-
pak. Met een breaklight kunnen buddy’s 
elkaar goed in de gaten houden. In het 
buitenwater neem je een goede lamp mee, 
maar in het zwembad werd dat niet gedaan 
omdat er anders teveel licht zou zijn. 

Door middel van lichtsignalen kun je ook 
communiceren, het is een kwestie van af-
spreken voor je te water gaat, zoals bijvoor-
beeld een signaal voor  “noodgeval “. Door 
de gewichtloosheid en omdat je minder 
referenties ziet moet je natuurlijk je diepte-
meter goed in de gaten houden. De meeste 
mensen denken dat je met een nachtduik 
minder ziet, maar dat is niet helemaal waar. 
Je bent veel meer gefocust op wat er alle-
maal in je lichtbundel van de lamp terecht-
komen, waardoor je vaak ander onderwa-
terleven tegen komt dan overdag. 

Iedereen heeft genoten van deze gezellige 
“Horror Night”! 

Alle jeugd is vanaf 8 jaar van harte welkom 
om gratis (als lid) mee te doen met de snor-
kelgroep (Skindivers).
Voor opgave of info over een opleiding, kijk 
op www.duikteamnederweert.nl of stuur 
ons een mail naar
info@duikteamnederweert.nl .

Excursie rondje om ’t Elfde

Langs vaartjes, veenputten en 
waterplassen.
Excursie rondje om ’t Elfde in Na-
tionaal Park De Groote Peel.
 
Midden in Nationaal Park De 
Groote Peel ligt een grote water-
plas, ’t Elfde genaamd. Deze naam 
heeft een oorsprong in het verle-
den, net als de andere veldnamen 
in dit prachtige hoogveengebied. 
Wie meer wil weten over de Peel 
en zijn historie kan op zondag 16 
maart mee met een Peelgids van 
Staatsbosbeheer voor een Rondje 
om ’t Elfde. De excursie is 8 à 10 
kilometer lang en start om 11.00 
uur bij de balie van Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- 
per persoon. Entree is inclusief 
toegang tot de tentoonstelling 
Nachtbrakers. Opgave is gewenst 
via: 0495 – 641 497 of per mail: de-
pelen@staatsbosbeheer.nl 
 
Voor veel bezoekers van De Groote 
Peel is het gebied rondom ’t Elfde 
favoriet. Het hart van dit hoogveen-
gebied is dan ook erg mooi en ge-
varieerd met veel open landschap, 
waterplassen afgewisseld met stukjes 
heide en bos. Maar het landschap is 
niet alleen mooi, het vertelt ook veel 
over het verleden. Zo kun je overal 

nog de cultuurhistorische elemen-
ten herkennen uit de periode van de 
grootschalige turfwinning. De veen-
putten, vaartjes en natuurlijk de wa-
terplassen zijn de stille getuigen van 
de plekken waar tot halverwege de 
vorige eeuw turf gestoken is. 
 
Ook de benamingen in het veld heb-
ben hun oorsprong in het verleden. 
Plekken en paden werden genoemd 
naar de eigenaar van een perceel of 
naar een opvallend kenmerk in het 
landschap. Of simpelweg gewoon 
genummerd. Op die manier kon men 
vroeger een locatie terugvinden. Veel 
van die veldnamen oftewel toponie-
men van de Peel zijn uitgezocht en 
vastgelegd. Ze vormen de rode draad 
van de excursie Rondje om ’t Elfde. Een 
aanrader voor iedereen die graag een 
stevige wandeling maakt en nieuws-
gierig is naar de Peel en zijn historie. 
 
Let op: Zorg voor stevige, liefst 
waterdichte schoenen, warme 
kleding en eventueel een eigen 
lunchpakket (voor onderweg).
 
Het Rondje om ‘t Elfde start bij Bui-
tencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospelijk. Het Buitencentrum 
is geopend op dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer in-
formatie: www.buitencentra.nl

HARMONIE ST. JOSEPH
Peeltoernooi Meijel:
Het harmonie-orkest zal op zondag 22 
juni deelnemen aan het Peeltoernooi in 
Gemeenschapshuis D´n Binger in Meijel. Het 
tijdstip van optreden is inmiddels bekend. 
Dat is 11.20 uur. We zullen omstreeks 10.00 
uur in Nederweert vertrekken om vooraf-
gaand aan het concert nog te kunnen inspe-
len en afstemmen. Reserveer in jullie agen-
da alvast zaterdag 21 juni van 18:00 uur 
tot 20:00 uur voor de generale repetitie. 

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het 
St. Antoniusplein in Nederweert en 
het Rochusplein op Budschop. De op-
brengst is voor uw harmonie. Steun 
uw harmonie en breng oud papier op 
zaterdag 8 maart tussen 9.00 tot 12.00 
uur naar de inzamelpunten. Onze dank 
daarvoor!
St. Antoniusplein: Theo van der Heijden en 
Elke Nieskens
Rochusplein: Hay Lempens, Silvia Bours-Ver-
spagen en Lies van de Kerkhof 

Volgende maand (12 april) zijn aan de beurt: 
Jan Bakker, Gerrie Hoeben-Gijsen, Johan 
Hoeben, Susan Berben, Annemieke Mut-
saers en Eline van Loon.

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.

Harmonie St. Joseph is ook te vinden op 
Twitter, Facebook en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Asten-Heusden 23 februari, pony’s
Anouk Verstappen met Laico, 1e prijs in de 
klasse D-L2 dressuur
Tessa Verstappen met Spirit, 1e en 2e prijs in 
de klasse B-B dressuur

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 8 Maart 
Nederweert, de Bengele
GF1 Merefeldia F1 – BSAC F1 9.00u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door:
Hoveniersbedrijf Dennis Hermans

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts

 EUR 50,-
Ook zeer voordelig voor 

kleine zelfstandigen.
www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

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.

Speler van de maand februari

Voordat iedereen weer gaat feestbeesten 
met carnaval of op de skipiste hun benen 
gaan breken, willen we deze maand eerst 
nog even een speler van de maand bekend 
maken. Deze maand is hij gevallen in de 
u10. Het is het kleinste meisje op het veld, 
maar dat houdt haar niet tegen. Ze is voor 
niemand bang, ze pakt zo van iedereen de 
bal weg. 

Het is namelijk Phileine Kneepkens ge-
worden!

Phileine was super verrast toen zij werd 
uitgeroepen. Ze snapte er in eerste instan-
tie helemaal niks van, ze had duizenden 
vragen.  Van wat moet ik doen? Wat is dit?  
Toen we haar uitlegden, dat zij deze maand 
in het middelpunt stond. En dat ze alle aan-
dacht, plus 2 BSW kaartjes en dan nog eens 
een basketbal krijgt. Vond ze het helemaal 
super geweldig!

Phileine is 7 jaar. Ze zit nog niet zo lang op 
basketbal. Ilja, haar vriendinnetje, heeft 
ervoor gezorgd dat ze op basketbal kwam. 
Nu zit ze samen met haar in een team, ze 
hebben grote lol met elkaar en met het hele 
team, het is een gezellig teampje. Haar coa-
ches  zijn; Sven, Vince en Rik. ‘Ik vind dat ze 
wel leuke training geven, ik ga altijd met 
plezier naar de training op donderdag’. ‘De 
warming-up vind ik het leukste, kun je lek-
ker rennen en lay-up’s lopen. Als ik gescoord 
heb, dan denk ik yessss met een big smile op 
mijn gezicht. 
Haar grote hobby is natuurlijk basketbal, 

Hot Buskers in de Prins

Zondag 9 maart spelen de Hot Bus-
kers in café de Prins in Ospel. Nadat 
hun LP en CD succesvol is gelanceerd 
in de Bosuil staan er nu een aantal op-
tredens gepland als promotie van dit 
album. De Hot Buskers spelen aanste-
kelijke straatmuziek op louter akoes-
tische instrumenten. Jazz, swing, 
blues, roots en country vermengen ze 
tot hun geheel eigen stijl. Opvallend 
is natuurlijk de zangeres die zich laat 
omringen door 5 muzikanten die haar 
perfect begeleiden op gitaar, man-
doline, dobro, trompet, mondhar-
monica, contrabas en percussie. Via 
You Tube is hun nieuwste clip ‘Comes 
Love’ te beluisteren.

’s Morgens zijn de Hot Buskers live te 
horen in het L1 radioprogramma ‘De 
Stemming’ vanuit Maastricht, daarna 
vertrekken ze richting Ospel om van-

af 15.00 uur een volledig programma 
te spelen in de zaal van café de Prins. 
Entree: 5 euro. De CD/LP is natuurlijk 
ook te koop. 

Opbrengst van dit optreden gaat 
naar twee leerlingen van de Philips 
van Horne School die een sponsor-
bedrag bij elkaar verzamelen om 
hun maatschappelijke stage in Zuid-
Afrika te bekostigen. De twee meiden 
Femke van Heur en Lilli Bijlmakers 
gaan onder de vleugels van Global 
Exploration in juli naar Kaapstad cul-
tuur snuiven, aan projecten werken 
en scholen bezoeken. Zij organiseren 
deze middag die aangekleed wordt 
met een drankje en een hapje én een 
uitleg over hoe hun avontuur er deze 
zomer uit komt te zien. 

Meer info: www.hotbuskers.nl

maar daarnaast doet ze ook nog aan zwem-
men. Vooral het duiken vindt ze het leukst 
in het water. ‘Het maakt niet uit hoe hoog 
het is ik durf alles aan’ zegt ze.
Doordeweeks gaat ze naar de school de 
Klimop, ze zit nu in groep 4. Ze krijgt les 
van twee juffen. Eentje is een beetje stren-
ger dan de andere, maar ze vindt ze allebei 
leuk. ‘ En later als ik groot ben, wil ik ook 
een leuke, lieve juf worden’. 

Naar de BSW wedstrijd gaat ze haar nichtje 
Anna meenemen, zij woont langs haar en 
komt altijd oppassen. We hebben dan altijd 
grote lol en liggen vaak in de slappe lach en 
dan komen we niet meer bij van het lachen. 
Thuis heb ik nog geen basket om op te oefe-
nen, nu ik een bal heb is er des te meer rede-
nen om er eentje te krijgen. Maar nu kan ik 
wel al flink gaan oefenen met het dribbelen, 
met rechts kan ik wel goed dribbelen, maar 
links vind ik soms nog wel een beetje lastig. 

Jumping Giants Let’s Go!


