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Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Nederweert
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Ik ga voor:

een opgefrist Ospel, goed geregelde zorg,  

vitale verenigingen, een nieuwe school, 

een gezond buitengebied, behoud natuur,  

een oversteekplaats bij de kerk.
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www.nederweert.pvda.nl

www.facebook.com/pvdanederweert.nl

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

“Ut es toch gelöktj”.

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

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• Inpandig laboratorium voor 
snelle service.

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

De Stichting Hartslag voor Ne-
derweert roept bewoners op zich 
aan te sluiten als AED-vrijwilliger. 
Vooral op de bewoners van de 
buitengebieden wordt een appèl 
gedaan. Het stichtingsbestuur: 
“We zijn heel blij met alle dona-
ties die we ontvangen voor de 
aanschaf van AED’s, maar zonder
vrijwilligers hebben we er niks 
aan.”

Antoine Hekers, Marian Wijen-
Duijts, Annelies Terium en Paulien 
van Mierlo hebben de belangrijke 
taak op hun schouders genomen 
om het gemeentelijke project ‘Hart 
voor Nederweert’ over te nemen. 
Zij vormen sinds november 2013 het 
zelfstandige bestuur van de Stich-
ting Hartslag voor Nederweert. Sa-
men met 235 vrijwilligers zetten zij 
het levensreddende werk voort dat 
door de gemeente Nederweert werd 
gestart. Met informatieavonden, 
cursussen, de verstrekking van Au-
tomatische Externe Defibrillatoren 
(AED’s), het werven van vrijwilligers 
en fondsenwerving houden zij de ac-
tie en ú levend. Althans, daar kunt u
van uit gaan, want als de nood aan 
de man is, is de AED nabij. 

Maar is dat eigenlijk wel zo? Kunt 
u er zomaar op rekenen dat er ie-
mand in uw buurt is die u bij hart-
falen kan helpen? Antoine kan niet 
anders dan deze vraag met ’nee’ 

Stichting Hartslag voor Nederweert 

Zonder vrijwilligers geen AED

beantwoorden. “Met dank aan de 
vele sponsoren en particuliere acties 
heeft de gemeentelijke actie ‘Hart 
voor Nederweert’ veel vrijwilligers, 
donateurs en AED’s opgeleverd. De 
kernen zijn al ruim voorzien. Het 
is het buitengebied waar het pro-
bleem zit! Er zijn AED’s beschikbaar 
voor het buitengebied. Veel appa-
raten kunnen echter niet gebruikt 
worden, omdat het bedrijf waar het 
apparaat hangt buiten werktijden 
dicht is, of omdat er te weinig vrij-
willigers binnen een straal van één 
km beschikbaar zijn.” 

Helpen de buren u?
Vaak wordt gedacht  ‘De buurman
of -vrouw zit in de zorg, dan zal die 
mij wel helpen als er wat is.’ Volgens 
de bestuursleden werkt het echter 
zo niet. De Centrale Meldkamer alar-

meert immers alleen de geregistreer-
de AED-vrijwilligers. Wanneer uw 
buren dat niet zijn, kunnen zij niets 
voor u betekenen. Omgekeerd geldt 
dit ook. U als buren bent vanzelfspre-
kend bereid iedereen te helpen die 
daar om vraagt. Maar als u niet als 
vrijwilliger bent aangesloten bij het 
AED-netwerk, kan het gebeuren dat 
iemand in het huis naast u – jong of 
oud - omkomt door hartfalen, zon-
der dat u ook maar iets heeft kunnen 
doen om dat te voorkomen. 

Dunne scheidslijn tussen hulpver-
lener en slachtoffer
De scheidslijn tussen hulpverlener en 
slachtoffer is dun. Iedere hulpverle-
ner kan zomaar slachtoffer worden. 
Het tegendeel geldt ook: ieder gered 
slachtoffer kan met minimale inspan-
ningen hulpverlener worden. Vrijwil-
liger worden doe je echter niet van de 
ene op de andere dag. Marian en An-
nelies begrijpen de terughoudendheid
om zich als vrijwilliger aan te sluiten bij 
de stichting dan ook heel goed. Ma-
rian: “Het is eigenlijk net als stoppen 
met roken. Je moet er klaar voor zijn 
en bereid zijn om – als het er op aan 
komt – alles uit handen te laten vallen 
om te proberen het leven van een an-
der te redden!” Annelies: “Vaak wor-
den mensen pas gemotiveerd om zich 
aan te melden als vrijwilliger wanneer 
er in hun nabijheid iets is gebeurd.”

Lees verder elders in dit blad.

Toneelvereniging Mengelmoes uit 
Nederweert-Eind staat weer in de 
startblokken met een nieuw avond-
stuk. De repetities zijn (natuurlijk 
met veel gelach) prima verlopen! Dus 
heeft u zin in een avondje lachen, 
gieren, brullen, kom dan naar onze 
humoristische dialectvoorstelling Pa-
niek 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 chanteurs. Wie kan hem 
helpen?? Een ding is zeker, de roze py-
jama zorgt voor slapeloze nachten!!!

Wie al vaker naar een van onze 
avondvoorstellingen is geweest, weet 
dat hij dit zeker niet mag missen!
Ben je  nog nooit naar een van onze 
voorstellingen geweest? Dan is dit je 
kans!! Want zeg nou zelf, er is toch 
niets zo fantastisch om zorgeloos 
achterover leunend, voor een klein 
prijsje, je “buikpijn” te lachen? Het is 
ook nog goed voor de buikspieren en 
de lijn!

Toneelvereniging Mengelmoes geeft een Pyjama Party!

Toneelvereniging Mengelmoes

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.

Wij willen iedereen bedanken die 
mee heeft gewerkt aan dit pikante 
en humoristische toneelstuk.

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

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

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

Entree: € 5 (voorverkoop: Bruna)

Je kunt 
binnenkort zien 
in de Pinnenhof.

De Krottepoffers spelen:

Keivet !!

Bent u dat gesteggel 
tussen die landelijke 
partijen ook zo moe?

Doe dan wat 
goed is voor 
Nederweert! 
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KOOPZONDAG 16 MAART

Expert Lambers
St. Lambertusstraat 10, Nederweert 
(0495) 625714
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en alléén vrijdag 14, zaterdag 15 en koopzondag 16 maart 2014
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KORTING 
3-DAAGSE!

WARMTEPOMPDROGER WT44W371.

• 7 kg vulgewicht
• Speciale programma’s, zelfs voor 

het drogen van wol
• Grote RVS SoftDry trommel

LED-TV UE40F6770.

• 40” (101 cm) beeldscherm
• 600 Hz CMR voor scherpe (3D) beelden
• Online apps zoals Uitzending Gemist
• Energieklasse A

STOFZUIGER S5 POWER.

• 2200 watt vermogen en 
elektronische zuigkrachtregeling 

• Luxe zuigmond, geschikt voor alle 
vloeren en vloerbedekking

• 10 meter bereik

Op=Op
Profiteer nu!

OP=OP!

NIEUW bij Leon Wijen: Happy@Home. Kom tijdens het openingsweekend van
14, 15 en 16 maart a.s. naar onze winkel en profiteer van diverse introductie-
aanbiedingen.

Leon Wijen 
wonen & slapen
Heerweg 8, 6031 PN Nederweert, 
T. 0495-461313, E. info@wijen.nl, I. www.wijen.nl
Openingstijden: maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag: 9:30uur - 18:00uur
zaterdag: 9:30uur - 17:00uur
In avonduren op afspraak.

vrijdag
14 maart

0930 - 2000 uur

zaterdag
15 maart

0930 - 1700 uur

zondag
16 maart

1300 - 1700 uur

Kerkstraat 45b
OUTLET: Paulus Holtenstr. 3 
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

LET OP!!!
Vanaf zaterdag 15 maart 
& koopzondag 16 maart

WINTERCOLLECTIE

HELFT v/d HELFT
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Kerkstraat 18 • 6031 CH  Nederweert • T 0495 631285

BEST PRICEBEST PRICE5 pocket AKTIE
Katoenen 
broeken 

Brandtex in 
meerdere kleuren

€ 49,95 per stuk

NU 2 stuks voor € 79,90

OPEN OPEN 
DAGENDAGEN

VVAN WOENSDAG AN WOENSDAG 
12 MAAR12 MAART T/M T T/M 

ZONDAG 16 MAARZONDAG 16 MAARTT

Bij aankoop boven Bij aankoop boven 
€€ 50,00 een leuke attentie. 50,00 een leuke attentie.

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert
T. (+31)-495-84 31 07  i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l meora trendstore

16 MAART
van 13.00-17.00KOOPZONDAG



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

Samen 
doen we meer!

Nederweert

Nederweert Nederweert Budschop

Ospel Nederweert Nederweert

Leveroy Schoor Budschop Nederweert

Boeket Nederweert Nederweert-Eind

Speerpunten uit het 
verkiezingsprogramma 
2014-2018 van JAN: 

Burgers in positie brengen
• inwoners actief betrekken bij 
  veranderingsproces WMO en jeugdzorg;
• mantelzorgers optimaal ondersteunen;

Behoud van voorzieningen
• behoud bestaande verenigingen 
  met bijbehorende voorzieningen;
• kernen leefbaar houden;

Buitengebied in balans
• opstellen toetsingskader voor gezondheid;
• intensieve veehouderijen begrenzen;

Bedrijvigheid en werkgelegenheid
• impuls voor een goed ondernemersklimaat;
• beperken lasten lokale ondernemers;

Infrastructuur
• kritische blik naar noodzakelijkheid en 
  mogelijke gevolgen nieuwe Randweg/N266;
• optimale verkeersstroom in Nederweert;

Huisvesting op maat
• betaalbaar en duurzaam bouwen, 
  afgestemd op de juiste doelgroep;
• samenwerken aan veilig wonen;

Bestuurlijk Nederweert
• zelfsturing van inwoners;
• risico’s beheersen en kostenbewustzijn 
  verbeteren.

www.jan-nederweert.nl
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Aanbieding
t/m 15 maart
Kruimelvlaai € 8,95

Kersen-Yoghurt
vlaai € 13,95

Suikerbrood € 2,95

2 snacks naar keuze € 2,50

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

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

ZIEKENVERVOER

Seizoensopening 
15 maart 2014 

Diverse aanbiedingen!

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

H & H 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

ZAAgsel eN hOuTveZels
het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

Bus hOuTveZels, wiNsum
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Zomerkinderkleding- en 
speelgoedbeurs

Zondag 23 maart van 10.00-12.00 uur, 
organiseert de oudervereniging van 
OBS De Klimop, een zomerkinder-
kleding- en speelgoedbeurs (maat 74 
t/m maat 176).

Locatie van de beurs is: het ge-
bouw van de school, Dokter van 
de Wouwstraat 39, te Nederweert.

Alle kleding hangt op maat gesor-
teerd aan kledingrekken. 
De entree is gratis. 

Het is zeker de moeite waard om een 
bezoekje aan onze beurs te brengen!
Wil je zelf iets verkopen, mail dan 
(ov.v. naam, adres en telefoonnum-
mer) voor een nummer en verdere 
informatie naar: kledingbeurs@obs-
deklimopnederweert.nl 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor 
zowel de zaterdag (22 maart – uitpak 
dag) en zondag 23 maart!

Zijn er vragen of wil je  graag meehel-
pen met de beurs dan kun je contact op-
nemen via bovengenoemd emailadres.

Wij hopen dat met jouw hulp de 
beurs weer een succes wordt!!!!

Rijbewijskeuringen bij 
“De Roos”

Op woensdag 26 maart is er weer af-
spraakspreekuur voor de verplichte 
rijbewijskeuring voor senioren in het 
Ontmoetingscentrum van Stichting 
Welzijn Ouderen ‘De Roos’ aan de 
Beekstraat 29 in Weert. De kosten be-
dragen 30 euro en aanmelden kan via 
06-40683173. Het keuringsformulier, 
de zogenaamde Eigen Verklaring, is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl. De volgende 
keuring is op woensdag 23 april.

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055



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 

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

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie
Dé specialist in

Per 1 april bestaat herenkapsalon Will’s Hairstyling 30 jaar.
Dit gaan we vieren!!!

Zondag 30 maart  /  Maandag 31 maart
Dinsdag 1 april

Afspraken voor deze dagen kunt u uitsluitend online reserveren via onze 
app of direct op www.willshairstyling.nl. Reserveer op tijd want vol=vol.

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

0495-631671 
www.willshairstyling.nl                 

il b t hert herenkenkapsalon ill’s Hairst’s Hairsts Hairst’ yling 30 j30 j30 j30 j

Spectaculaire stunt!

Afspraken voor deze dagen kunt u uitsluitend online reserAfspraken voor deze dagen kunt u uitsluitend online reserveren via onze 

... gratis knippen ...

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

VRIJWILLIGER IN DE SPOTLIGHT
Op 17 februari jl. is mevrouw Toos 
Rietjens in het zonnetje gezet, om 
haar te bedanken voor het vele 
vrijwilligerswerk dat zij doet. Toos 
schenkt al jaren koffie in de kantine 
van vereniging Eindse Boys, vervult 
de taak van penningmeester bij Zij-
Actief en een dansgroep en is actief 
betrokken bij Festeynder. Daarnaast 
is ze vrijwilligster bij zorgcentrum De 
Wei-jer in Weert en is ze medeoprich-

ter van de goede doelen actie. Toos, 
bedankt voor je onvoorwaardelijke 
inzet en gezelligheid! 

MAATJESPROJECT: enthousiaste 
vrijwilligster gezocht! 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilligster 
voor een meid van 25 jaar woonach-
tig in Nederweert. Vijf jaar geleden 
is ze vanuit Bulgarije naar Nederland 
gekomen. Momenteel ontvangt ze 
begeleiding van de organisatie MEE. 
Ze is veel thuis, als ze alleen over 
straat gaat is ze snel angstig. Voor 
haar zou het fijn zijn als iemand sa-
men met haar leuke activiteiten wil
ondernemen. Het zijn de kleine din-
gen waar je haar blij mee kunt ma-
ken, bijvoorbeeld samen een kopje 
koffie drinken. We zoeken een vrij-
willigster, het liefst rond haar eigen 
leeftijd, die om te beginnen een half 
uurtje per week bij haar op bezoek 
wil gaan. Wilt u zich inzetten voor 
een ander en spreekt dit oproepje u
aan? Neem dan contact met ons op! 
Neem ook gerust contact op voor 
meer informatie. 

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

Mosselavond in Nederweert

Een speciale mosselavond voor
senioren wordt donderdag 20 
maart gehouden in de Ontmoe-
ting, het restaurant van zorgcen-
trum St. Joseph aan Brugske 16 in 
Nederweert.

Senioren kunnen in het restaurant 
vanaf 17.30 uur samen genieten van 
een driegangenmenu; een soepje 
vooraf, gevolgd door mosselen, friet-
jes, sauzen, salade en heerlijke softijs 
met vruchten na.

De mosselavond kost 19,50 euro; twee 
consumpties zijn bij de prijs inbegre-
pen. Reserveren voor deze avond kan 
tot maandag 17 maart door te bellen 
met Gasterij de Ontmoeting: T (0495) 
59 67 26 tussen 9.30 en 19.00 uur.

In de verschillende restaurants van de 
Stichting Land van Horne, waar ook 
zorgcentrum St. Joseph onderdeel 
van is, kunnen cliënten, familieleden 
en ouderen uit de buurt samen eten.
In de Ontmoeting van St. Joseph 
wordt er iedere middag en avond een 
warm driegangenmenu geserveerd 
voor 8,95 euro. Iedereen kan er ook 
terecht voor gerechten van een kleine 
kaart of een kopje koffie. 

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.000 mede-
werkers en 1.200 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Feestelijke Opening 
Happy@Home

Nieuw: Happy@Home bij Leon
Wijen Wonen in Nederweert

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 
16 maart vieren we feest in Ne-
derweert. 
Wij presenteren dan onze nieuwe af-
deling Happy@Home.
De afdeling is geheel ingericht met 
modern landelijke meubels en ook 
nog eens zeer betaalbaar met de 
nieuwste trends en decoratie.

Profiteer tijdens deze dagen van de 
diverse AKTIES en introductie-aan-
biedingen.

Het belooft erg gezellig te worden 
met een hapje en een drankje.

EXTRA KOOPAVOND
Vrijdag 14 maart is er een extra
koopavond tot 20.00 uur!
Zaterdag 15 maart van 9.30 tot 17.00 uur
Zondag 16 maart van 13.00 tot 17.00 uur

Hier moet je bij zijn! Je bent van harte 
welkom aan de Heerweg 8 in Neder-
weert. De ideale manier om geïnspi-
reerd te raken. Tot ziens!

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!!!!!!!



De gemeenteraadsverkiezingen. Over 
een kleine week is het zover. U kunt 
vanaf 07.30 uur terecht in één van de 
stemlokalen naar keuze in Nederweert. 
Omstreeks 22.30 uur begint het pro-
gramma van de verkiezingsavond in het 
gemeentehuis. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. 

In 2010 waren er 13.156 kiesgerechtig-
den in de gemeente Nederweert. Bij 
de komende verkiezingen zijn dat er 
13.585.

Stemlokalen
Onlangs heeft u de stempas ontvangen. 
Hiermee kunt u in elk willekeurig stem-
lokaal binnen de gemeente Nederweert 
gaan stemmen. Op uw stempas staat 
wel het adres van het stemlokaal bij u 
in de buurt aangegeven, maar u bent 
niet verplicht om daar te stemmen. Dat 
kan dus ook in een ander stemlokaal. U 
vindt de tien locaties op onze website.

Geldige legitimatie
Het is van groot belang dat u uw 
stempas meeneemt als u gaat stemmen. 
Verder is het verplicht om een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, identiteits-
kaart, rijbewijs) mee te nemen, omdat 
de stembureauleden daarnaar moeten 
vragen. Dus ook als u de leden van het 
stembureau persoonlijk kent.

Zonder de stempas én een geldig 
identiteitsbewijs kunt u uw stem niet 
uitbrengen! 

Stempas kwijt?
De kiezer die geen stempas heeft ont-
vangen of deze is kwijtgeraakt, krijgt 

Het Nederweerter buitengebied laat 
zich dit jaar weer van haar beste kant 
zien: her en der zullen de mooiste 
bloemen ontspringen! Op verzoek van 
enkele enthousiaste vrijwilligers heeft 
de gemeente zich sterk gemaakt om 
het project Bloemrijke Akkerranden, dat 
voorheen werd uitgevoerd door Stich-
ting Agriplatform, nieuw leven in te 
blazen. En met succes: in samenwerking 
met de plattelandscoöperatie Peel & 
Maas regio wordt op zaterdag 15 maart 
een nieuwe regeling opengesteld. 

‘Bloemrijke akkerranden-vrijwilligers’ 
Jan van Dijk en Willem Maris maakten 
de gemeente afgelopen jaar enthousi-
ast over het project, waarbij agrariërs 
langs hun akkers stroken inzaaien met 
bloemen- en kruidenmengsels. Voor het 
mooier maken van het buitengebied 
ontvangen zij een vergoeding. 

Nieuwe regeling
Doordat de Stichting Agriplatform 
ophoudt te bestaan, dreigde de finan-
ciering van het project weg te vallen. 

op vertoon van een geldig identiteits-
bewijs t/m dinsdag 18 maart om 12.00 
uur een vervangend exemplaar in 
het gemeentehuis van Nederweert. U 
kunt de aanvraag doen bij het team 
Inwoners.

Machtigen
Kunt u zelf niet gaan stemmen en wilt 
u een volmacht verlenen, dan kan de 
stempas op de achterzijde worden 
omgezet in een volmacht. U kunt elke 
kiesgerechtigde binnen de gemeente 
Nederweert een volmacht geven. Dit 
kan dus ook aan een kiezer zijn die in 
een ander stemdistrict is ingedeeld. U 
vult het daartoe bestemde deel op de 
achterzijde van de stempas in met on-
dertekening door volmachtgever en 
gemachtigde. Verder is het verplicht 
om een kopie van een geldig iden-
titeitsbewijs of het identiteitsbewijs 
zelf van de volmachtgever te tonen.

Openingstijden 
U kunt op woensdag 19 maart vanaf 
07.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur ‘s 
avonds op de stembureaus terecht. 
Alle tijd dus om uw stem uit te bren-
gen. Om 21.00 uur gaan de stemloka-
len dicht. Dan starten we direct met 
het handmatig tellen van de stem-
men. 

Programma
Rond de klok van 22.30 uur begint het 
officiële programma van de verkie-
zingsavond in het gemeentehuis van 
Nederweert. Vanaf 22.00 uur kan ie-
dereen terecht in de raadzaal. Tijdens 
de bijeenkomst tonen we op diverse 
schermen een foto-impressie van de 
verkiezingsdag.

De gemeente Nederweert heeft daarop 
verbindingen gelegd met diverse par-
tijen en formeerde een projectgroep die 
het project gaat voortzetten. Resultaat 
is een nieuwe regeling die wordt geco-
ordineerd door de plattelandscoöpera-
tie Peel & Maas regio waar ook burgers 
gebruik van kunnen maken. Samen-
werking resulteert hierbij dus in een 
mooier, kleurrijker buitengebied!  

Buitengebied in Balans
Het project Bloemrijke Akkerranden 
past binnen het programma Buitenge-
bied in Balans, dat is bedoeld om het 
buitengebied in de gemeente Neder-
weert toekomstbestendig te maken en 
te houden. Ondernemers, inwoners en 
bezoekers van gemeente Nederweert 
werken samen aan een prettige woon-, 
werk- en leefomgeving. Door nieuwe 
manieren van denken, originele samen-
werkingen en een verfrissende kijk op 
regelgeving, is het de bedoeling dat 
er een vitaal platteland ontstaat waar 
iedereen op zijn of haar manier van kan 
profiteren en van kan leren. 

Presentatie
Zodra de eerste uitslagen binnen zijn, 
naar verwachting tussen 22.30 uur en 
23.00 uur, presenteert kabinetschef Giel 
Bruijnaers de tussenuitslagen. De stem-
men moeten handmatig geteld worden 
en dat betekent een zorgvuldige aanpak. 
De voorlopige einduitslag proberen we 
u dan ook voor 02.00 uur te geven; dan 
sluit de verkiezingsavond. De uitgebrach-
te stemmen presenteren we per stemdis-
trict. We laten u zien hoeveel stemmen 
de partijen in dat district hebben gekre-
gen en naar welke kandidaten deze zijn 
gegaan. De uitslagen worden voorgele-
zen en daarnaast visueel (met grafieken) 
op de diverse schermen getoond.

Gemeentelijke website
Op onze verkiezingspagina’s op www. 
nederweert.nl vindt u heel veel infor-
matie over de verkiezingen. Bekijk 
bijvoorbeeld het heldere animatieclipje 
over stemmen op 19 maart. Daarin wordt 
heel duidelijk uitgelegd waarom het zo 
belangrijk is om uw stem uit te brengen. 
De hele verkiezingsdag publiceren we 
regelmatig nieuwsberichten met de op-
komstcijfers, sfeerimpressies en foto’s. 

Ook de lokale nieuwssites en radiozen-
der Weert FM doen verslag op deze dag. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
de heer H. Driessen van het team  
Inwoners of kijken op onze verkiezings-
pagina's op www.nederweert.nl.

U kunt invloed uitoefenen op de tot-
standkoming van besluitvorming. U 
kunt midden in de maatschappij staan, 
meedenken, meepraten en daardoor ook 
meebeslissen. Uw stem telt!

Wilt u meedoen aan het project Bloem-
rijke Akkerranden of hier meer over 
weten? Lees dan het uitgebreide artikel 
op www.nederweert.nl. 

Verkiezingsavond in het gemeentehuis
Samen groots op de kaart? Ga dan stemmen op 19 maart!

Een bloeiend buitengebied door bloemrijke akkerranden!

GemeenteContact
Donderdag 13 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. 

Actie geslaagd

Eind februari hield de politie een actie 
om inwoners preventieadvies te geven 
en ze te wijzen op inbraakgevoelige 
situaties. Ze kreeg veel positieve reac-
ties.

Elk jaar vinden er in de donkere maan-
den van het jaar meer woninginbraken 
plaats.

Wijken controleren
In Nederweert, Weert en Leudal heeft 
de politie daarom op woensdag 26 
februari tussen 14.00 en 22.00 uur op 
ongeveer tien verschillende locaties 
controles gehouden. Met deze acties 
sluit de politie gedeeltes van wijken af 
om te zien wie er de wijk in en uit wil. 
Doel hiervan is het opsporen van straf-
bare feiten en het in kaart brengen van 
criminele bewegingen. Bij deze contro-
les werd onder meer een automobilist 
met teveel alcohol op aangehouden. 
Eén bestuurder kreeg een bekeuring 
voor het rijden zonder rijbewijs. De 
meeste bestuurders reageerden positief 
op de actie.

Preventieadviezen,  
inbraakgevoelige situaties
In de avonduren ging de politie, samen 
met buitengewoon opsporingsamb-
tenaren en wijkraden de wijken in 
om preventieadviezen te geven en 
inbraakgevoelige situaties te bekijken 
waar potentiële inbrekers hun slag 
kunnen slaan. Daar waar bijvoorbeeld 
een raam open stond, liet ze een folder 
met een schoenafdruk achter met de 
tekst: ’Dit had de schoenafdruk van 
een inbreker kunnen zijn’. Het doel van 
deze avonden is om buurtbewoners 
bewust te maken van het risico op een 
inbraak als ramen en deuren niet goed 
zijn afgesloten of een donkere woning 
duidelijk maakt dat er niemand thuis 
is. Er stonden diverse auto’s onafgeslo-
ten geparkeerd en de politie trof ook 
openstaande achterdeuren aan van 
woningen waar niemand thuis was en 
schuurtjes die niet waren afgesloten. 

Op de website...
 Wat heeft de gemeenteraad op 

11 maart besloten?
 Stichting Hartslag voor Neder-

weert organiseert informatie-
avond op 20 maart in Zaal Le 
Winne in Nederweert

 Aanvraag reisdocument duurt 
vanaf 10 maart zeven dagen 
vanwege de te verwachte drukte. 
Paspoorten en identiteitskaarten 
die na 9 maart worden aange-
vraagd, zijn voortaan 10 jaar 
geldig 

 Rondom de put... is de oude  
waterput op 13 maart gevonden?

www.nederweert.nl

In 2010 ontving de toen net 18-jarige Christianne Steuten uit Ospel een attentie van burgemeester Evers, omdat ze de jongste inwoner was die ging stemmen tijdens  
de gemeenteraadsverkiezingen. Nu kan er opnieuw gestemd worden. Actief zijn in de lokale politiek is een prima voorbeeld van je betrokken voelen bij de gemeenschap. 
 (Foto: gemeente Nederweert) 

Onderscheiding Kolderpin voor Hans Caris

Hans Caris is de 29ste Kolderpindrager! 
Burgemeester Evers maakte dit nieuws 
bekend tijdens de Sleuteloverdracht in 
het gemeentehuis op zaterdag 1 maart. 
Hij ontving de onderscheiding uit han-
den van Will Knapen.

De Vastelaovundj loopt als rode draad 
door het leven van Hans Caris (53) uit 
Nederweert.

Bonte Avonden, begeleiding
35 jaar geleden deed hij voor het eerst 
mee aan de Bonte Avonden van de 
Pinmaekers. Sinds een aantal jaren 
begeleidt hij een groep jongeren die 
onder de naam ‘Kom mer deh’ hun eer-
ste stappen op de Vastelaovundsjbühne 
zetten tijdens de Bonte Avonden. Hans 
Caris is ook een fanatiek optochtdeel-
nemer en ook al 23 jaar als ceremonie-
meester betrokken bij de Boerenbruiloft 
van de Pinmaekers.

Lielik Lômp, Vorst Wiel
Elf jaar tourde hij samen met Jos van 
Doren uit Weert door Limburg en Bra-

bant als het komische duo Lielik Lômp. 
Hier kwam V.V. De Ermoodzei-jers uit 
voort en 16 jaar lang was Hans Caris als 
Vorst Wiel een van de organisatoren 
van de befaamde Bonte Avond waar, 
naast flauwekul en goedkope lol, veel 
buuttereedners uit heel Limburg hun 
buut kwamen brengen.

Hij is ook één van de initiatiefnemers 
van een nieuw openluchtevenement op 
het horecaplein op maandag, meteen 
na de carnavalsoptocht in Nederweert.

Ook maatschappelijk actief
Hans Caris was ook zes jaar bestuurslid 
van de Stichting Nederweert Amuseert 
en medeverantwoordelijk voor de 
organisatie van de jaarlijkse Koningin-
nemarkt. Hij was voorzitter van Volks-
dansgroep Marvilde en betrokken bij de 
Miss Nederweert-verkiezing door Blits 
Productions.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren Hans 
Caris van harte met zijn onderscheiding!

Enthousiaste reacties
In totaal werden bij ruim zeventig 
woningen schoenafdrukken achterge-
laten en ruim zestig preventieadviezen 
gegeven. De bewoners waardeerden 
de aanpak en de aanwijzingen die zij 
kregen en reageerden enthousiast op de 
actie. Binnenkort gaat de politie op-
nieuw de wijk in.    

Hans Caris (links) ontvangt de Kolderpin uit handen van Will Knapen. (Foto: Nederweert24, Ed Janssen)



HEROPENINGHEROPENINGHEROPENINGHEROPENING
Behang- en Verfhuis POELL BVBehang- en Verfhuis POELL BV

Behang- en Verfhuis Poell BV heeft een NIEUWE INGANG

Om onze bereikbaarheid te verbeteren en het u gemakkelijker te maken met het par-
keren van uw auto, hebben wij de laatste tijd hard gewerkt aan het realiseren van een 
nieuwe ingang.

Deze ingang is nu helemaal klaar en is gelegen aan de parkeerplaats aan de Burg.
Hobusstraat (bij Emté).
Op vrijdag 14 maart zal deze officieel geopend worden door Burgemeester Evers.

Om dit heugelijke feit met u te delen houden wij

3 OPEN DAGEN
en wel op: VRIJDAG 14 MAART

ZATERDAG 15 MAART
ZONDAG 16 MAART

U ontvangt maar liefst

gedurende deze 3 open dagen!!*

In de gehele week na de heropening van onze zaak
hebben wij nog meer leuke aanbiedingen.

Bij aankoop van € 250,00 of meer, ontvangt u GRATIS een mooi karpet of een grote vaas.*
Bij aankoop van € 100,00 ontvangt en GRATIS een mooie vaas.*

Kerkstraat 19
6031CE  NEDERWEERT
T  0495-631861
E  info@poellbv.nl

Behang- en Verfhuis

POELL BV

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

25% KORTING 

“De politiek over de intensieve 
veehouderij”

De intensieve veehouderij is de afge-
lopen periode verder toegenomen. 
Het aantal beesten in het buitenge-
bied heeft een recordhoogte bereikt. 
Dit heeft geleid tot de nodige knel-
punten door overschrijdingen van de 
norm op het gebeid van fijnstof, am-
moniak en stank en vormen daardoor 
een bedreiging voor de gezondheid 
van de burgers in het buitengebied. 
In Nederweert woont en leeft ca. 
30% van de burgerij in het buitenge-
bied oftewel zo’n 6000-7000 mensen. 
Alle politieke partijen hebben leef-
baarheid in hun verkiezingspro-
gramma opgenomen. De Stichting 
Leefbaarheid Buitengebied zet zich 
sterk in voor een verbetering van het 
woon- en leefklimaat in het buiten-
gebied. De Stichting is van oordeel 
dat de burgers in het buitengebied 
gezondheidsrisico’s lopen als gevolg 
van overschrijdingen van de fijnstof  
en ammoniakconcentraties en de toe-
name van stankhinder als gevolg van 
de verdere toename van de intensieve 
veehouderij in Nederweert.  We zien 
nu dat de politieke partijen “leef-
baarheid” gekaapt hebben. Daarom 
heeft de Stichting de verkiezingspro-
gramma’s er op nageslagen hoe de 
vier politieke partijen daadwerkelijk 
invulling geven aan de leefbaarheid.

VVD
De VVD vindt echter dat de knelpun-
ten in het buitengebied inmiddels 
zijn opgelost en dat er daarom een 
goede balans bestaat tussen natuur 
en economie. 
Niets is echter minder waar. De VVD 
praat over leefbaarheid zonder te 
vertellen hoe dit bereikt kan worden. 
Geen enkel woord over de vele knel-
punten in het buitengebied, geen 
woord over de gezondheidsrisico’s en 
de toegenomen groei intensieve vee-
houderij. Dit alles wordt angstvallig 
niet vermeld in het verkiezingspro-
gramma van de VVD. De VVD steekt 
haar kop in het zand en ontkent de 
problemen in het buitengebied en 
negeert de zorgen van de burgers 
in het buitengebied. De VVD heeft 
geen oplossing voor de problematiek 
rond de intensieve veehouderij.  
Wilt U meer beesten in het buiten-
gebied  en een stallenlandschap met 
grootschalige mestverwerking, dan 
stemt U op de VVD. 

CDA
Ook het CDA vindt dat de intensieve 
veehouderij moet kunnen uitbreiden, 
mits er voldaan wordt aan strikte 

voorwaarden om overlast te vermin-
deren. Roepen om strikte voorwaar-
den, maar er te weinig aan doen zijn 
fraaie woorden in verkiezingstijd. 
Hier zit juist het probleem. In de af-
gelopen vier jaar is de intensieve 
veehouderij verder toegenomen tot 
recordhoogte. Omdat de veehoude-
rij de voorwaarden voor uitbreiding 
niet heeft toegepast is de overlast 
t.a.v. fijnstof, ammoniak en geur, al-
leen maar toegenomen. Er is door de 
ondernemers in de intensieve vee-
houderij veel te weinig daadwerkelijk 
gedaan om de overlast te verminde-
ren. Leefbaarheid betekent voor het 
CDA economische groei. Bij het CDA 
ligt de nadruk primair op groeimoge-
lijkheden voor de intensieve veehou-
derij.  
Wilt U dat de intensieve veehouderij 
moet kunnen groeien zonder dat er 
echte garanties zijn dat de gezond-
heid van de burgers bedreigd wordt 
en dat het milieu verder schade op-
loopt, dan stemt U op het CDA.

PvdA en JAN hechten veel waarde 
aan de aantrekkelijkheid van het bui-
tengebied, niet alleen om te werken 
en wonen, maar ook om te recreëren.  
Beide partijen komen met concrete 
voorstellen en streven naar inperking 
van de veestapel. 
Een goede invulling voor het begrip 
leefbaarheid.
Precies zoals het bedoeld wordt. 
De problemen veroorzaakt door de 
megastallen in Nederweert, zoals 
risico’s voor de volksgezondheid, de 
verrommeling, de slechte woon- en 
leef-kwaliteit, en de kwaliteit van 
het landschap, worden zowel door 
de PvdA en JAN herkend en erkend. 
Nu komt het er op aan om de verkie-
zingsbeloftes waar te maken en deze 
daadwerkelijk om te zetten in con-
crete resultaten. Zowel de PvdA en 
JAN zetten in op een echt duurzame 
agrarische sector. Beide partijen zet-
ten ook in op een betere handhaving 
door de Gemeente om de overlast, 
veroorzaakt door onwelwillende vee-
houders, krachtig terug te dringen. 
Niet alleen met woorden, maar ook 
met daden. Hierin is  JAN  het meest 
actief geweest in de afgelopen peri-
ode. JAN is vorig jaar initiatiefnemer 
geweest van het majeure project, 
welke bedoeld is om het probleem 
van de megastallen in het buitenge-
bied integraal aan te pakken en te 
komen tot een leefbaar buitengebied 
met duurzame bedrijvigheid.
Alle burgers, zeker ook in de kernen, 
die een vitaal, schoon en gezond bui-
tengebied nastreven stemmen JAN  
of PvdA

Leefbaar buitengebied Nederweert

Een eigen huis een plek onder de zon

Iedereen heeft dromen, velen dro-
men van een eigen plekje, een huisje, 
waar je je heerlijk terug kunt trekken, 
vrienden/familie ontvangen etc. Het 
kopen van een huis is dan ook een 
belangrijk moment in je leven, het 
kopen van je eerste eigen huis, een 
fantastisch gevoel. 
Het CDA Nederweert wil alle starters 
de kans geven om te starten op de 
woningmarkt in Nederweert. Hier-
voor zijn er de afgelopen periode al 
verschillende projecten opgestart 
en afgerond. Om aan de vraag te 

kunnen blijven voldoen moeten we 
slimme keuzes maken. Dat wil zeggen 
dat er niet alleen  starterwoningen 
of seniorenappartementen worden 
gebouwd. Er moet breder gekeken 
worden, naar de toekomst; Hoe ma-
ken we de woningen betaalbaar en 
levensbestendig? 
Het CDA Nederweert wil hier graag in 
meedenken en samen met jongeren/
ouderen en andere geïnteresseerden 
ervoor zorgen dat er ook in de toe-
komst woningen genoeg zijn voor 
iedereen!

Uw richting…ons doel (2)
Sinds een half jaar is 
het centrum verkeer-
sluw gemaakt d.m.v. 
eenrichtingsverkeer 
van noord naar zuid. 
Zo is het door de ge-
meenteraad in 2007 
beslist. De bedoeling 

was om het verblijfsklimaat in het 
centrum veiliger en aangenamer te 
maken. De uitgangspunten en inzich-
ten van 6 jaar geleden zijn naar de 
mening van de VVD achterhaald.

Het regende klachten en boze re-
acties. Klanten uit de omliggende 
kerkdorpen gaven aan naar elders 
te gaan. Mensen uit Weert, die hier 
graag en naar tevredenheid hun 
boodschappen kwamen doen, bleven 
weg. Vrijwel meteen merkten de win-
keliers dat hun omzet daalde en met 
tientallen procenten.
Een brandbrief naar de gemeente le-
verde van wethouder Mackus, de ver-
antwoordelijke portefeuillehouder, 
alleen maar ontmoedigende reacties 
op. De manier van beantwoording 
van hun brief werd door de onder-
nemers gezien als niet serieus geno-
men, betutteling en diskwalificatie. 
Het college is van mening dat het een 
kwestie van gewenning is en dat de 
ondernemers dat als oorzaak zien van 
tegenvallende resultaten. Bovendien, 
stelt het college dat er overal in den 
lande vanwege de recessie inkom-
stendalingen zijn en dat er meer via 
internet wordt gekocht. De recessie is 
aan de winkeliers in Nederweert niet 
voorbij gegaan, maar deze drastische 
inkomstendaling valt “toevallig” wel 
samen met de genomen verkeers-
maatregel. 
Een evaluatie vlak na de herinrichting 
is volgens de gemeente niet represen-
tatief. Door de herinrichting wordt 
overlast veroorzaakt, die daarna nog 
kan na-ijlen. Ze willen op de langere 
termijn nog een evaluatie. Om dan 

tot de conclusie te komen dat de win-
keliers en de klanten toch gelijk heb-
ben? Dan is het kwaad al geschied. 
Klanten die eenmaal weg zijn en el-
ders hun weg hebben gevonden krijg 
je niet meer terug. 

Verder werden de ondernemers op-
geroepen niet mee te gaan in de ne-
gatieve stroom van publiciteit. Naar 
de mening van de VVD komt dit ne-
gatieve beeld niet van de winkeliers, 
maar van de bezoekers en dan kun 
je als ondernemer moeilijk positief 
blijven. De winkeliers worden in de 
brief van de gemeente opgeroepen 
klanten te trekken met gerichte ac-
ties en positieve communicatie. Dat is 
een diskwalificatie van de winkeliers, 
vindt de VVD. Het is de winkeliers er 
alles aan gelegen om klanten te trek-
ken en aan zich te binden. Het is te 
kort door de bocht om al die negatie-
ve berichtgeving in de schoenen van 
de winkeliers te schuiven. 

Wat hebben we aan een mooi cen-
trum met hoge verblijfskwaliteit, als 
de kopers wegblijven? En we moeten 
niet vergeten, dat Nederweert geen 
stad is, waar men gezellig gaat win-
kelen. Hier gaat men boodschappen 
doen en daarna wellicht nog gericht 
naar enkele andere winkels.
De VVD zou graag willen dat ieder-
een blij zou zijn met een mooi cen-
trum. Maar dat kan alleen maar be-
reikt worden met tevreden klanten 
en tevreden ondernemers. Anders 
streven we ons doel voorbij!

Als U het met ons 
eens kunt zijn, 
stem dan op 19 
maart op de VVD. 

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

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Zachte winter: let extra op voor teken!
Teken kunnen de winter goed overle-
ven. Onder de zeven graden houden 
ze een vaste en diepe winterslaap.  
Zodra de temperatuur weer boven de 
zeven graden uitstijg worden ze wak-
ker en beginnen ze met het leggen 
van eitjes. 

Dit jaar zat een lange winterslaap er 
voor de teken niet in en zijn ze veel 
vroeger actief. De verwachting is dat 
ze dit voorjaar massaal eitjes gaan 
leggen, dit kunnen er zo’n 1000 zijn 
per teek. Het is dus raadzaam om al-
vast de nodige voorzorgsmaatrege-
len in acht te nemen. 
Begin daarom NU met de preventie 
van teken én vlooien !

DAP Lintjeshof start meteen met 
een voorjaarsactie op producten 
voor vlo- en tekenpreventie! 

Tijdens de maanden maart en april 
krijgt u 15% korting bij afname van 8 
pipetten Advantix voor de hond.
Voor de kat loopt er een gelijkaardige 
actie voor vlo-preventie: 15% korting 
bij afname van 8 pipetten Advantage.

Voor meer info ga naar onze website 
lintjeshof.com  of volg ons op face-
book.

Team Lintjeshof.

Fit & Slank de zomer in
Fit & Slank de zomer in, start nu 
en val 8 kilo af in 8 weken!

Fit & Slank is aangesloten bij de Be-
roepsvereniging Gewichtsconsulen-
ten Nederland en daarom komen de 
kosten in aanmerking voor vergoe-
ding door vele zorgverzekeraars (tot 
€ 1000 per jaar), geen excuses meer 
gewoon mee doen.

Het klinkt zo makkelijk, maar blijkt in 
de praktijk vaak een ‘vette’ kluif, AF-
VALLEN. Speciaal voor wie eigenlijk 
een stok achter de deur nodig heeft, 
start  Fit & Slank de groepscursussen 
vanaf 17 maart. 

Iedereen heeft wel eens zo’n ge-
dachte dat je iets meer aan sport 
zou moeten doen of dat je voeding 
wel wat gezonder zou kunnen. Maar 
structureel iets aan je eet- en sport-
gewoontes veranderen, blijkt niet 
altijd makkelijk. Veel mensen hebben 
alles onder controle. Hun leven loopt 
op rolletjes, maar missen de discipline 
om af te vallen. Groepscursussen of 
Personal Coaching van Fit & Slank is 
een voor jou op maat gemaakt dyna-
misch, intensief programma en geeft 

gegarandeerd succes en blijvend re-
sultaat. Doe jij ook mee?!

In het najaar van 2013 was voedings-
coach Anja Bastings van Fit & Slank 10 
weken te zien bij het TV programma 
van AVRO “Operatie NL Fit”, waar-
bij de 5 deelnemers ieder 15 kilo af-
vielen. In 2011 heeft Fit & Slank in 
samenwerking met RTL4 “Help, ons 
kind is te dik” een succesvol online 
programma ontwikkeld.

Met de Fit & Slank methode krijg 
je geen pillen en poeders, maar in-
zicht in jouw voedingsgewoonten, 
alles over vitale en fatale voeding 
en hulp bij het verbeteren van jouw 
eetpatroon en leefstijl in 8 weken. 
Een verandering in gedrag is alleen 
mogelijk wanneer je denk- en eetpa-
tronen en gewoontes doorbreekt. Je 
krijgt geen weekmenu’s, maar “De 
Regel van 3” en “De 7 afspraken”.  Je 
ontwikkelt een gezond eetpatroon 
waarbij je zelf jouw keuzes maakt en 
leert jouw eigen verantwoordelijk-
heid te nemen. 
Lees de succesverhalen op www.fit-
slank.com.  Bel voor info naar Tel: 
0495-593760

GLASVEZEL
VOOR

IEDEREEN

Groot lijsttrekkersdebat
in Ospel 

De dorpsraad van Ospel organiseert op 
woensdag 12 maart 2014 het grote lijst-
trekkersdebat van de gemeente Ne-
derweert in gemeenschapshuis Haaze-
Hoof in Ospel. Aanvang 19.30 uur.
Het doel is om inwoners van de ge-
meente Nederweert een bewuste 
keuze te laten  maken op welke po-
litieke partij zij hun stem kunnen 
uitbrengen op basis van een aantal 
thema’s, die deze avond aan de orde 
komen. Het hoofdthema van deze 
avond is  “leefbaarheid in de kernen”. 
Van alle politieke partijen (CDA – JAN 
– PvdA en VVD) zullen de lijsttrekkers 
met elkaar én met het publiek in de-
bat gaan. Het debat staat onder des-
kundige leiding van Jan Leenders.  
Zoals aangegeven is het hoofdthema 
“leefbaarheid in de kernen”. Daar-
naast zullen ook 3 andere thema’s 
aan de partijen worden voorgelegd. 
We dagen de partijen aan de hand 
van pittige stellingen uit om kleur te 
bekennen…. 
De overige 3 thema’s zijn:
- Verkeer
- Sociaal Domein
- Toerisme

Tot slot staat een vrije ronde op de 
agenda, hierbij kan het publiek eigen 
vragen voorleggen aan de lijsttrekkers.
Indien inwoners niet in de gelegen-
heid zijn om bij het debat aanwezig 
te zijn kunnen zij het debat ook vol-
gen via een livestream, verzorgd door 
MLA Live (www.middenlimburg-ac-
tueel.nl). Via de chat-functie van de 
livestream is mogelijk om vragen te 
stellen aan de debatterende lijsttrek-
kers. Het debat is na afloop op deze 
website ook terug te zien via “uitzen-
ding gemist” en wordt tevens uitge-
zonden door WeertFM  op maandag 
17 maart om 20.00 uur.  

De toegang is gratis.
www.dorpsraad-ospel.nl

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

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

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl
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Negen redenen om af te zien van de randweg

Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen willen wij, als actiegroep richting de kiezers onze zorgen uiten over de eventuele 
aanleg van een nieuwe randweg.

1). De plannen zijn drijfzand. Waar is het financiële einde? 
2). WOZ- belasting  zal in Nederweert met 6% stijgen (dus veel hoger dan nu!)
3). De nieuwe randweg veroorzaakteen nieuwe extra barrière;hetprobleem wordtverplaatsten lostniets op voor de bewoners van Nederweert.

De rekening is voor de Nederweertenaren.
4). De  vervoersproblemen nemen  in het buitengebied sterk toe
5). Het aanleggen van een randweg gebaseerd op een visie van 20 jaar geleden is GEEN VISIE.
6). Er is geen noodzaakaakaa  meer! Ook Nederweert en de regio hebben te maken met een krimp.
7). Aanleg  randweg  betekent  voor Nederweert dat er de komende 10 jaar geen geld meer is voor het verbeteren van het wegennet .
8). De randweg door een bolle akkle akkle a er leggen is onherstelbaar schade aan brengen aan het historische landschap. Dat is een doodzonde!
9). Het buitengebied is al overbelast als gevolg van: - een te hoog fijnstof gehalte
  - stankoverlast
  - lokaal zwaar vrachtverkeer   
10). Wil Nederweert extra investeren dan zijn er in Nederweert  meer urgente problemen om aan te pakken. Te denkTe denkT en valt aan:

a). De fietstunnel voor schoolgaande jeugd naar Weert
b). De fijnstof prof prof oblematiek
c). Extra geld voor de zorg in het algemeen; specifiek voor de ouderenzorg 
                                     5 miljoen!!
d). De verrommeling van het landschap
e). VerbrVerbrV eding A2 , voordeel voor alle Nederweertenaren die werken in de Brainport regio en voor geheel Midden- en Zuid- Limburg.

Wij betreuren het als actiegroep dat de politieke partijen op dit moment nog geen concrete uitspraken doen over de komst van een nieuwe 
randweg. Wij roepen, iedereen die bovenstaande zorgen met ons deelt op, om de partijen stevig te bevragen over hun standpunt. De politiek 
vragen wij dringend om duidelijk te zijn: de inwoners  van Nederweert willen kiezen niet gokken.

DE RANDWEG BETEKENT HET EINDE VAN  NEDERWEERDE RANDWEG BETEKENT HET EINDE VAN  NEDERWEERDE RANDWEG BETEKENT HET EINDE V T!!!AN  NEDERWEERT!!!AN  NEDERWEER
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Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Ut waas geweldjig!
De vastelaovendj zitj d’r weer op. Vae kunne trökkieke op un 

schoeën sezoen. Daorum wille vae ederein nog eine kieër bedanke.

Vae bedanke:
Prins Rob en zien vriendin Inge,

de adjudante Peet, Sjimmie en Nick 
en de vriendinnen Birte en Mandy. 

Jeugdprins Tim, jeugdprinses Charlotte en 
adjudant Tom en hun aojers.

De sponzers, begunstigers en adverteerders,
oos zöstervereiniginge vör de gooj saamewerking,

Ernest en medewerkers van Residensie de Schans,
de gemeindje Ni-jwieërt 

vör eur ongersteuning vanne aktiviteite,
de meziekkepèlle van hieël Ni-jwieërt,

de zaal- en kefeehaojers,
de basisschole,

de daelnemers aan ut NVS, de bontje aovendj en de optocht,
de minse vanne borebroeleft,

de koupers van oos vastelaovendjsgezet,
ederein dae met os, op waat vör meneer dan ouch, 

vastelaovendj heet geveerdj.

Ongertösse kujje os blieve volge op internet: www.pinmaekers.nl.

Bedanktj en tot volgendj sezoen.
Besteur en leeje van V.V. de Pinmaekers

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundj in de hoeëskamer

Ook in de hoeëskamers werd traditie-
getrouw weer vastelaovundj gevierd. 
Enkele weken geleden werd begon-
nen met gipskoppen-maskers te be-
schilderen. Dit al met het vooruitzicht 
op vastelaovundj. Ieder met z’n eigen 
inzicht en talent! En het resultaat 
echte  “kunstwerken”.

Op dinsdagmiddag 25 februari.
werd Marie Franssen-Venner [89] 
als prinses Marie I uitgekozen. Haar 
onderscheiding was  de orde van de 
muzieksleutel, vanwege haar muzi-
kale zangtalent elke zondag in Ka-
pel Schoor. De sfeer was weer super, 

mede door de heerlijke cerboeet en 
huidvleis geschonken beide midda-
gen door slagerij Hermanns.

Op donderdagmiddag 27 februari 
werd Janet Camp-Jonckers [87] uit-
geroepen als prinses Janet I. Zij had 
als onderscheiding de orde van de 
kraamkamer vanwege haar vroegere 
beroep als kraamverzorgster. Ook 
deze middag was het weer smullen! 
Ook de zelf gebakken nonnenvot-
ten ontbraken niet! Al met al voor de 
Hoogheden -deelnemers en vrijwil-
ligers een geslaagde vastelaovundjs-
happening! A L A A F....

V.V. De Vlikkestaekers

Er zijn nog diverse prijzen  niet opge-
haald. Deze kunnen nog opgehaald 
worden tot 18 april. (behalve woens-
dag) bij Prins Harold I wonende op 
Klaarstraat 14 tussen 19.30 uur en 
21.00 uur af te halen.

Prijs Lot
TV   03402
Grasmaaier  03615
Senseo   04833
Kantentrimmer  01216
Autokoelkast  00017
Autokoelkast  00018
Autokoelkast  00472
Staafmixer  03529
Cadeaubon Jumbo  01909
Cadeaubon Jumbo  01194
Cadeaubon Jumbo  03526
Cadeaubon Jumbo  01239
2-persoons luchtbed 01494
Weegschaal  00636
Bitset   02992
Opbergdoos  04740
Cola glazen  02212
Cola glazen  00508
Cola glazen  05266
Cola glazen  04830
Cola glazen  03324

Wij bedanken iedereen die heeft bij-
gedragen aan het slagen van deze 
loterij.

Gezinswandeltocht
Gezinswandeltocht zondag 16 
Maart Dagcamping “De Houts-
berg”. 

Deze wandeltocht wordt georgani-
seerd door drie leerlingen uit Ne-
derweert-Eind voor Stichting Global 
Exploration. Vanuit deze organisatie 
gaan leerlingen van drie middelbare 
scholen uit Weert op interculturele 
ontwikkelingsstage om de leefom-
standigheden in Zuid-Afrika te ver-
beteren. Om projecten te kunnen uit-
voeren in Zuid-Afrika is sponsorgeld 
noodzakelijk. Door deel te nemen 
aan deze gezinswandeltocht steunt 
u deze projecten. De wandeltocht is 
uitgezet door de bekende wandelaar 
Jef Koolen. U kunt tussen 10.00 uur 
en 13.00 uur starten op Dagcamping 
“De Houtsberg”.

Er is een tocht van 7 km die goed be-
gaanbaar is en een avontuurlijkere 
tocht van 10 km uitgezet. De kosten 
voor volwassenen bedraagt € 2,50, 
basisschoolleerlingen  € 1,50 en kin-
deren tot 4 jaar mogen gratis deel-
nemen. Uiteraard wordt de innerlijke 
mens niet vergeten en is er koffie, 
thee, ranja en iets lekkers verkrijg-
baar. Aanmelden is niet verplicht, 
maar is wel wenselijk ivm de organi-
satie.
Aanmelden kan via wandeltochtzuid-
afrika@gmail.com 

Graag zien we u op 16 maart bij Dag-
camping “De Houtsberg” in Neder-
weert-Eind.

Karlijn Truijen, Marc Lempens en Va-
lerie Beerens

EEN LEEFBAAR
BUITENGEBIED

MET RUIMTE OM
TE ONDERNEMEN

Voldoende kennis in Nederweert (2)
Met het oog op de 
verkiezingen worden 
in Nederweert de 
laatste weken veel 
activiteiten georgani-
seerd. Hier kunnen de 
vier politieke partijen 
hun verkiezingspro-

gramma’s toelichten en met elkaar 
bediscussiëren. Op zich is dat niet 
zo spannend want als je goed leest 
en luistert hebben die programma’s 
vaak meer overeenkomsten dan ver-
schillen. 

Wat echter wel opvalt, is het verschil 
in, of liever het gebrek aan, kennis 
over belangrijke zaken waar de ge-
meente in de toekomst mee te maken 
krijgt. Als er vragen over de zorg ko-
men, weten de meeste partijen niet 
goed wat ze moeten antwoorden. 
Dan volgt een algemeen verhaal dat 
vanuit Den Haag geschreven lijkt. Dat 
geldt voor vrijwel iedereen die een 
vraag over de zorg voorgeschoteld. 
De pilot in Ospel verkeert zelfs nog 
in een verkennende fase. Deze pilot 
moet helder krijgen hoe de zorgverle-

ning in Nederweert er in 2015 moge-
lijk uit gaat zien. Op duidelijke vragen 
vanuit het publiek, komen onduide-
lijke antwoorden van beleidsmakers. 

Natuurlijk, veel is nog onduidelijk, 
maar heel veel ook niet. Daar moeten 
(aankomende) bestuurders weet van 
hebben. Nu is er nog weinig sprake 
van een slagvaardig optreden vanuit 
het gemeentebestuur. De tijd begint 
te dringen. Na de verkiezingen van 
19 maart zullen we dan ook meteen 
aan de slag moeten. De VVD Neder-
weert kan en wil die taak op zich ne-
men. In het verleden hebben we la-
ten zien dat we verantwoordelijkheid 
durven dragen. En dat u ons daarop 
altijd mag aan-
spreken. Ook nu 
beschikken we 
over kennis en 
moed. 
Wij hebben ons 
voorbereid.

Eveline Korsten
Lijst 4, no.4
eveline.korsten@vvd-nederweert.nl

Zonder vrijwilligers geen AED
Vervolg voorpagina.

Bestuurslid Paulien is daar echter het 
tegenvoorbeeld van. Zij had de re-
animatiecursus al gedaan en wilde 
zich aansluiten bij de burgerhulpver-
lening toen zij zelf een hartstilstand 
kreeg. Gelukkig waren er vrijwilligers 
nabij die haar konden helpen. Een-
maal weer op de been heeft zij als-
nog de informatieavond bijgewoond 
en zich aangemeld als AED-vrijwilli-
ger. Haar motivatie laat zich raden.  

U woont of werkt in het buiten-
gebied?
Meld u dan aan! De uitgestrektheid 
van het buitengebied zorgt ervoor 
dat juist daar veel vrijwilligers no-
dig zijn. De stichting roept iedereen 
die in het buitengebied woont of 
werkt op om deel te nemen aan het 
AED-netwerk. Laat u geheel vrijblij-
vend informeren op een informa-
tieavond. Aansluiten bij het netwerk 

begint met het volgen van een cursus 
en registratie bij de Centrale Meldka-
mer. Degenen die al in het bezit zijn 
van een geldig reanimatiecertificaat 
of BHV’er zijn op hun werk, hoeven 
alleen de informatieavond bij te wo-
nen om aan te sluiten bij het AED-
alert.

De eerstvolgende informatieavond is 
op 20  maart a.s. in Le-Winne in Ne-
derweert. Aanvang 19.30 uur.
De cursusavond is op 1 april in Ge-
meenschapshuis De Pinnenhof in Ne-
derweert.

Meer informatie: www.hartslagnu.nl, 
of vanaf april op www.hartslagvoor-
nederweert.nl. 
Een vraag stellen, aanmelden als vrij-
williger of doneren voor een AED kan 
door een mail te sturen naar info@
hartslagvoornederweert.nl.  

F. Bruekers

Verzamelaarsbeurs 

Zondag 16 maart organiseert Verza-
melaarsvereniging “De Peelstreek” 
uit Meijel weer haar maandelijkse 
ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Ra-
bozaal van het gemeenschapshuis D’n 
Binger, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor 
verzamelaars om hun collectie uit te 
breiden of aan te vullen. Op verzamel-
gebied is van alles te vinden zoals voet-
balplaatjes, postzegels, munten,  pen-
nen, jokers, suikerzakjes, bidprentjes, 
ansichtkaarten, bankbiljetten etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is 
van 10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels ge-
reserveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.

Uw mening telt

Werkbezoeken en gesprekken

Het CDA Nederweert vindt uw 
mening belangrijk. Wij willen 
graag midden in de samenleving 
staan en samen met u aan de slag. 

De fractie vindt het van belang om 
te zien en horen welke belangen er 
spelen en welke meningen er zijn. 
Om deze reden leggen de CDA-frac-
tieleden werkbezoeken af binnen alle 
kernen van Nederweert.  

Naast deze werkbezoeken onderhou-
den de fractieleden contacten met 
burgers, ondernemers, verenigingen, 
bedrijven, instellingen en maatschap-
pelijke organisaties om zo goed op de 
hoogte te zijn van wat er speelt. 

Dit deden we en blijven we, ook na de 
verkiezingen, doen! 

Wilt u meer weten kijk dan op www.
cda-nederweert.nl

Veilig Verkeer Nederland

Geachte lezer,

Om onze doelstellingen, het bevor-
deren en verhogen van de verkeers-
veiligheid in Nederweert,  beter uit 
te kunnen voeren is Veilig Verkeer 
Nederland afd. Nederweert  vanaf  
heden per E-mail  bereikbaar voor al 
uw verkeersvragen c.q. opmerkingen.

Ons mailadres is:
nederweert@vvnregio.nl

Verder kunt u op de website  www.
vvn.nl  terecht voor informatie over 
onze acties, bereikbaar, bestuursle-
den  enz.
Ga op de website van VVN naar  VRIJ-
WILLIGERS  selecteer hier  AFDELIN-
GEN EN WERKGROEPEN  klik bij VVN 
bij u in de buurt op  HIER  selecteer 
vervolgens LIMBURG en GA NAAR DE 
SITE VAN DISTRICT LIMBURG  daarna  
NEDERWEERT.

Wij zijn deze website nog aan het vul-
len, dus nog niet alles staat er op!!! 

Tjeu Stultiens
Veilig Verkeer Nederland
Afd. Nederweert
0495633396
nederweert@vvnregio.nl

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Uitvaartverzorging
Strijbos

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is 
gratis bij ons verkrijgbaar.

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.
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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 13 tot en met 22 maart 2014 

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 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, jaardienst Nellie Janssen-Maas en 
overleden familie, Dora Erkens-Feijen (van-
wege verjaardag), Mathieu Aben, familie 
Maes-Korten.

ZONDAG 16 MAART
Tweede zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W. Engelen) – Jaardienst overleden ou-
ders Van de Vorst-Smeets dochtertje Mia en 
zoon Harrie, Anna Spierings.

MAANDAG  17 MAART
Gedachtenis van H.-Gertrudis van Nijvel, 
maagd
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 18  MAART
Gedachtenis van H.-Cyrillus van Jeruzalem, 
bisschop en kerkleraar
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 19 MAART
Hoogfeest van H.-Jozef
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

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

VRIJDAG 21 MAART
Geen Kruisweg en avondmis.

ZATERDAG 22 MAART
Vooravond van de derde zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (koor dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L.Caris) – Jaardienst Gerda 
Strijbos-van den Hurck, Bertha Wijen-Bon-
gers vanwege verjaardag, Overledenen fa-
milie Smeets-Verdonschot.

Overleden
Op 7 maart was de uitvaart voor To van den 
Hurck-Kessels, zij was bijna 94 jaar en woon-
de de laatste jaren in Sonnehove te Some-
ren. Moge zij ruste in vrede.

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

15 t/m 22 maart 2014

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.

ZATERDAG 22 maart: 19.15 uur H. Mis, ter 
ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 15 maart Jolanda Wijen, 
zaterdag 22 maart Maria van Nieuwenho-
ven.

MISDIENAARS; zaterdag 15 maart Esther 
Boonen en Jarno Bongers, zaterdag 22 
maart Tom van Horik.

“Als we onze levensdromen toelaten, leren 
we inzien welke mogelijkheden we hebben
om ons ware zelf te leven.”

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81RABO0135509246

Zondag  15 maart
10.00 uur H. Mis  - Tot bijzondere intentie.

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 15 - 22 maart.

Zaterdag 15 maart, 19.00 (Zanggroep Os-
pel) Mies Smolenaars-Houtappels (verjaar-
dag), Harrie de Wit (verjaardag), jrd Tinus 
Verheijen, ghm ouders Stultjens-Caris. 
Zondag 16 maart, 2e zondag van de 40-da-
gentijd, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
ghm Leentje van den Berg. 
Dinsdag 18 maart, 19.00 voor de zieken.
Woensdag 19 maart, Hoogfeest van de H. 
Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria. 
Donderdag 20 maart, voor eigen inten-
ties.
Zaterdag 22 maart, 19.00 (Jongerenkoor
Friends with voices) ghm ouders Camp-
Hangx en zoon Matheu, ghm Frens Veugen, 
ghm Peter Johannes Meevis, Anna Maria 
Soers en overleden familie, ghm ouders 
Westerveen-Hermans, ghm Frans Op ’t Root 
en overleden familie, ghm Maria Gertruda 
Smeets en Fransciscus Smeets, ghm Toon 
Hermans en Anna Wijen. 
ACOLIETEN : za. 15 maart 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 16 maart 
10.00 : Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 22 
maart 19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geer-
lings.
ORGELFONDS : Tijdens de Gezinsmis van 
Vastenavond waren de 4 x 11 jarige Vlik-
kestaekers weer in vol ornaat aanwezig. 
Vorst Jos  maakte bekend dat de Vlikkestae-
kers dit jaar een batig saldo verwachten van 
€ 111,11 en dit bedrag beschikbaar stellen 
voor het Orgelfonds. Dan ben je als pastoor 
blij verrast en heel dankbaar voor dit spon-
tane en sympathieke gebaar. Ik heb daarbij 
gezegd, dat ik zelf dit jaar ook een bijzonder 
jubileum vier, namelijk 2 x 11 jaar pastoor in 
Ospel. Het Orgelfonds dankt de Vlikkestae-
kers voor hun gewaardeerde attentie. 
FLESSENGELD : Van Coöp Phicoop ontvin-
gen de Vrienden van de Parochie weer de 
opbrengst van de “flessenautomaat” ad 
€ 155,35. Steeds weer steunen parochianen 
op die manier de parochie. De Vrienden 
hebben het bedrag meteen overgemaakt 
naar het Orgelfonds. U mag dus weten dat u
zo de restauratie van het orgel mede moge-
lijk maakt. Vriendelijk dank !

Pastoor A. Koumans. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 16 maart  2014 H. Mis om 11.00 
uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor ouders Hoeben-Wilmsen en
dochter Els

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

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 

1ste en 3e zondag van de maand na hoog-
mis tot 11.30 uur, 

voor het opgeven van misintenties en 
andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 15 mrt. 2014 – 22 mrt. 2014

2de Zondag van de Vasten

Zondagmorgen 16 mrt. 9.30 uur:

Als jrgt. voor Nelis Wetemans en Anna 
Rietjens, Als hgm. voor Pierre Wullems v.w. 
zijn verjaardag, Als jrd. voor Frits Jacobs en 
Doortje Raemakers, Als hgm. voor Annie v.d. 
Kruys-Wijers v.w. haar verjaardag (Cantate).

OPBRENGST COLLECTE- 
BUNDELING BUDSCHOP

Op 19 en 20 februari  heeft de jaarlijkse 
collectebundeling plaatsgevonden in Bud-
schop.  De opbrengst mag er zijn totaal
€ 6.308,90 verspreid over 15 Goede Doelen. 
Het geld zal door de Dorpsraad in de col-
lecteperiode worden overgemaakt naar het 
dan geldende doel.
Alle inwoners die hieraan hebben bijgedra-
gen, heel hartelijk dank hiervoor.
Alzheimer € 463,11
Amnesty € 281,86
Longfonds € 420,43
Brandwondenstichting € 293,11
Vastenaktie € 439,81
EHBO € 401,61
Fonds Verstandelijk Gehandicapten€ 284,41
Hartstichting € 698,91
Hersenstichting € 354,26
Jantje Beton € 347,86
Kankerbestrijding € 772,19
Maag, lever, darmstichting € 376,46
MS € 334,36
Nierstichting € 425,11
Reumafonds € 415,41
TOTAALOPBRENGST € 6,308,90

Commissie Collectebundeling Budschop

1 3 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.

Trouw kaarten? 
Drukkerij van Deursen bv 

 Pannenweg 231 Nederweert

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

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

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

Het  bestuur.

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 11 maart is onze jaarvergade-
ring. Aanvang 20.00 uur in de grote zaal van 
de Pinnenhof.
Op woensdag 7 mei is de provinciale dag-
tocht. Deze reis vervangt de alleenstaan-
denreis en de kersttocht.  Deze dagtocht is 
dus voor alle leden. De dagtocht gaat naar 
Breda. De prijs is € 24,00. Hierbij inbegre-
pen is de bustocht naar Breda, een bezoek 
aan de klompenmaker in Dussen, koffie met 
cake en een demonstratie. 
Opgeven voor 1 april bij Marga Geesing 
door een enveloppe met naam en geld in de 
bus te doen. In de bus betalen kan niet.
Tijdens onze lezing over veiligheid in en 
om het huisheeft de wijkagent dhr. Kasper 
gevraagd of ik zijn e-mail adres wil door 
geven voor vragen die er nog zijn over de 
veiligheid in en om het huis en in de buurt. 
Het e-mail adres is: Joost.Kasper@limburg-
noord-politie.nl. Telefonisch kan dit ook op 
nummer:  0900-8844

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

LKV Nederweert-Eind
Beste leden,

Even ter herinnering: op maandag 17 maart 
houden wij onze jaarvergadering, waarvoor 
iedereen een uitnodiging heeft gehad.
Aanvang 20.00 uur in de Reigershorst.
Verder kunnen jullie noteren, dat op maan-
dag 31 maart toneelgroep “de Mantel” voor 
ons zal optreden om de avond in te halen 
die op 3 februari niet door is gegaan. Aan-
vang 20.00 uur in de Reigershorst.
Wij hopen op veel aanwezige leden.

Het bestuur.

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

Kofferbakmarkt 
te Heythuysen

Zondag 30 maart 1e kofferbak-
markt van 2014.
Verkopers en bezoekers zijn weer
van harte welkom op deze gezellige 
markt. Als bezoeker kunt u naar har-
tenlust snuffelen naar dat éne hebbe-
dingetje dat u al zo lang zoekt. 
De locatie is naast machinehandel 
Frank Coolen, Biesstraat 59 te Hey-
thuysen (aan de provinciale weg Hey-
thuysen/Horn). De markt is voor het 
publiek open van 9.00 tot 15.30 (en-
tree bezoekers €1,= p/p).

INSCHRIJVEN verkopers verplicht.
Vanwege organisatorische reden is
inschrijven verplicht via de website 
www.kofferbakmarkt-heythuysen.
nl; u leest daar ook de voorwaar-
den. Er is een limiet aan het aantal 
standplaatsen. Toegelaten verkopers 
dienen hun inschrijfformulier (re-
serveringsbevestiging met kenteken 
voertuig) uit te printen en te tonen 
bij de ingang van de markt. Komt u
als verkoper op de bonnefooi (zonder 
reservering) dan loopt u het risico dat 
er geen plaats voor u is. 

Beejdrage kerkorgel Ospel

VV De Vlikkestaekers draagtj ein 
steinke beej aan de restaurasie van ut 
kerkorgel. Vastelaovundjszaoterdig 
woord nao aafloup van ein schoeën 
mes, door vorst Jos, names VV de 
Vlikkestaekers, simbolies un bedraag 
van € 111 euro en 11 cent overhan-
digdj aan pastoer Koumans.

Jan, dank je wel!
Ongetwijfeld kent ook 
u Jan van Iersel. Jan 
is al vanaf het begin 
actief bij de VVD Ne-
derweert, en ook bij 
de komende gemeen-
teraadsverkiezingen is
hij van de partij op lijst

4, no. 17. Hij heeft zich op allerlei ge-
bied ingezet voor de mensen van Ne-
derweert.

Jan en zijn vrouw Cisca wonen inmid-
dels al weer jaren aan het Brugske, 
al is Jan nog dagelijks op het bedrijf 
van zijn zoon te vinden. Als buurman, 
heeft Jan de nieuwbouw van het Zorg-
centrum St. Joseph op de voet kunnen 
volgen. Een mooi gebouw, waar Jan 
erg enthousiast over is. Wat hem wel 
verbaasde, was dat er bij de inrichting 
van de omgeving van het zorgcen-

trum geen trottoir werd aangelegd 
langs de St. Josephstraat en School-
straat. Veel buurtbewoners spraken 
hem daar op aan. Want bezoekers en 
buurtbewoners moesten nu over de 
straat lopen en dat is natuurlijk niet 
echt veilig. Verschillende keren heeft 
hij dit onder de aandacht van wethou-
der Mackus gebracht. In eerste instan-
tie zonder succes, maar wie Jan een 
beetje kent, weet dat hij niet op geeft. 
Hij nodigde de wethouder uit om zelf 
eens te komen kijken. Jan’s vasthou-
dendheid werd uiteindelijk beloond! 
Inmiddels is er als-
nog een stoep aan-
gelegd, tot volle te-
vredenheid van de
buurt. Jan, bedankt 
daarvoor!
Fractie VVD Neder-
weert

KC HummelHoeve Kinderoptocht

Op vrijdag 28 februari 2014 was het dan 
zover na een aantal jaar trouw de op-
tocht aan Nederweert bezocht te heb-
ben mochten we nu zelf deelnemen. 
Na het hard werken aan onze carna-
valsweken, waren we klaar om met 
de grootste boeven deel te nemen 
aan de kinderoptocht.
Het was een unieke ervaring. De kind-
jes en pedagogisch medewerksters 
hebben er van genoten. 
Tot volgend jaar!



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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1. Elly 
Scheepers-Dings
Nederweert-Schoor

2. Martin
Stroomer
Nederweert

3. Hans
Houtman
Budschop

4. Eveline
Korsten

Nederweert-Eind

5. Theo
Coumans

Ospel

6. Renée
Wernink
Ospeldijk

7. Helga
Bongers-Pennings

Ospel

8. Maarten
Smeets
Ospeldijk

9. Henk
Willems

Nederweert

10. Henrico
Gijzen

Nederweert

11. Arno
Ansems

Nederweert

12. Bart
Salemans

Nederweert-Mildert

13. Lee
Timmermans

Nederweert

14. Will
van Hoeij

Ospeldijk

15. Wilhelmien
Ogier-Dings

Ospel

16. Ton
Caris

Nederweert

17. Jan
van Iersel
Nederweert

Stem lijst 4 op 19 maartStem lijst 4 op 19 maart
www.vvd-nederweert.nl

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

WEEK
11

10 t/m 15 

maart

Appel cake taart: € 8,90

Kruimel vlaai: € 9,40 half € 5,20

Chocolade bol: € 1,50 p/st

Spelt Natuur: € 2,20

Y O G A

N

K

E

Wekelijkse yogalessen in
Ospel op woensdagavond.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Dus meld je aan bij:
Anke Jansen
Tel 0683232306
Of mail: Ankejansen64@gmail.com

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 20 maart is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste 
bezoekers afmelden voor woensdag-
middag 12 maart 11.00 uur. Nieuwe
bezoekers aanmelden tot dat zelfde 
tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055

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)

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Grote woonkamer/keuken met tegelvloer, 3 grote slaapkamers.  Onderhoudsvrij en topkwaliteit.
Complete badkamer, beneden en boven apart betegeld toilet.  Interessant �nancieringsplan.
Inhoud van de woonhuizen ca. 455 m3, perceelgrootte ca. 240 m2. Voor uitgebreide informatie:

Wijen Bouw BV 06 51 186421
Bouwkundig Buro Bos 06 51 118260
Kessels Installaties BV 06 53 917262

Dit is de toekomst: minimaal 25 jaar GEEN ENERGIEKOSTEN meer!!!
5 vrijstaande eengezinswoningen zonder energiekosten, hoogwaardige zonnepanelen, plan Merenveld.

Uniek voor Nederweert 
& directe omgeving.

Vrijstaande woning met 
berging en carport.

ENERGIE NEUTRAAL, 
met een energielabel A++,

aantrekkelijk moderne 
architectuur en materialen.

Basisprijs:
€ 255.000,-- v.o.n.



Tennis Club Eynderveld

OPEN DAG
ZATERDAG 23 MAART 2014

 Van 10.00 tot 13.00 uur.

Tijdens deze Open Dag kun je;
- informatie inwinnen over T.C.Eynderveld en tennis in het algemeen,

- je opgeven als lid van T.C.Eynderveld en
- tennissen met leden van de club om deze sport zelf eens te ervaren 

(Tennisrackets en ballen kunnen deze dag worden geleend.
Voor gymschoenen en sportieve kleding dient men zelf te zorgen.)

Wordt 23 maart lid en betaal geen inschrijfgeld!

Voor meer informatie: 
www.tceynderveld.nl
Voorzitter: Will van Deursen - 0495-625057
Vice-voorzitter en ledenadministratie: Marjon Heijnen - 0495-634518
Penningmeester: Marie-Louise Bruijnaers - 0495-632884
PR en tennislessen: Gabriëlle van Rijt - 0495-842815

Adres tennis accommodatie: 
Pastoor Brandstraat 16a, 6034 RV Nederweert-Eind.

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 15 Maart 
Nederweert, de Bengele
DC1 Ospel C1 – Merefeldia C1 10.00u
Venlo, Egerbos
GD1 Blerick D2 – Merefeldia D1 10.20u
Heythuysen, Aoreven
DB1 Vios B1- Ospel/Merefeldia B1 14.25u

Zondag 16 Maart
Nederweert, de Bengele
DA1 Ospel/Merefeldia A1 – 
Handbal Venlo A2 12.00u
Maasbree, d`n Adelaer
GF1 BSAC F1 – Merefeldia F1 12.00u
Stein, Merode
DS2 ESC`90 3 – Ospel/Merefeldia 2 14.00u
Weert, aan de Bron
DS1 Rapiditas 2 – Ospel/Merefeldia 1 15.20u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door: Mackus verzekeringen en reizen

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
Rond Pasen zal weer het Ouder/kind toer-
nooi gehouden worden.
Ouders die willen oefenen voor dit toer-
nooi, zijn op dinsdag en vrijdagavond vanaf 
20.00 uur van harte welkom.

14 maart Jaarvergadering.  
Aanvang 20.00 uur.

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

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 11, 15 en 16 maart  2014.

Zaterdag 15 maart.
Uitwedstrijden. 
Bumpers – U18-1 12.45 uur.
Bumpers – U12-1 12.45 uur. 
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 16 maart.
Uitwedstrijden.
Tracks – U12-2 13.00 uur.
Tracks – U18-2 15.00 uur.
Dunatos – HS-2 15.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U16-1 – Deurne 12.30 uur.
DS – Boemerang 14.30 uur.
U14-1 - Springfield 14.30 uur.

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

 

RKSVO Nieuws

Zaterdag 15 maart:
RKSVO A1 - Roggel A1 15.00
Maasgouw A1 - RKSVO A2 15.30
Baarlo B1 - RKSVO B1 14.00
RKSVO B2 - EVV B3 15.00
Heythuysen C1 - RKSVO C1 13.30
RKSVO C2g - Merefeldia C2 13.00
SNA C2g - RKSVO C3g 12.00
EVV D1g - RKSVO D1 12.00
RKSVO D2g - vrij
RKSVO D3g - Heythuysen D3g 12.00
RKSVO E1 - EVV E1 10.00
FC Oda E3 - RKSVO E2 09.30
RKSVO E3 - Merefeldia E4 10.00
SHH E9 - RKSVO E4g 09.45
RKSVO F1 - VV Kessel F1 10.00
SHH F2 - RKSVO F2 08.30
VV GKC F1g - RKSVO F3g 09.30
RKSVO F4 - Veritas F3g 11.00
RKSVO F5g - Grashoek F2 11.00
BEVO F3 - RKSVO F6g 11.15

Zondag 16 maart:
RKSVO 1 - Mifano 1 14.30

Pupil van de week: 
Stijn Henderikx RKSVO F4
Sponsor van de wedstrijd: Ton van Haperen
grondwerk en machineverhuur
Rood/Wit’62 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - SV Budel 3 13.00
RKSVV 2 - RKSVO 4 12.00
Leveroy 3 - RKSVO 5 10.00
RKSVO 6 - SVSH 3 10.00
RKSVO 7 - Leveroy 4 10.00
RKSVO da.1 - SVC’2000 da.1 11.00
Baarlo da.2 - RKSVO da.2 10.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

AGENDA  MAART/APRIL:
18 mrt. Jaarvergadering (zie uitnodiging)
22 mrt. Handen uit de mouwen/ NL Doet, 
vanaf 9.00 uur Clubgebouw
22 mrt Kaarten en schieten 
23 mrt. Instructiedag EMM bij St. Job leuken
25 mrt. Bijeenkomst activiteitencommissie 
19.30 uur (Peter)
09 apr. Bestuursvergadering 20.00 uur – 
Clubgebouw
20 apr. Opening schuttersseizoen

Edward en Natascha Heijnen werden dit jaar 
onderscheiden in de “Orde van de Gouwe 
Kukeleku”. Wij feliciteren Edward en Na-
tascha  met deze hoge onderscheiding en 
we bedanken hun voor al hun inzet voor de 
Ëindse carnaval” . Dik verdeent-j.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Potgrondactie VC Fortutas 
vrijdag 14 en zaterdag 15 maart

Ook dit jaar verkopen wij weer potgrond!
Op 14 en 15 maart bezorgen wij deur aan 
deur. Plaats nu al uw bestelling!
1 x 40 liter zak potgrond voor € 4,20
3 x 40 liter zak potgrond voor € 11,80
Bestelling doorgeven kan via info@fortutas.nl

Nederweerter Jeugd Volleybal Toernooi 
VC Fortutas op 21 maart 2014

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

Leuke prijs winnen?
De teams die het hoogst eindigen ontvan-
gen een beker en een leuke extra prijs. De 
teams die op de plaatsen 1, 2 en 3 eindigen 
mogen (dus niet moeten) meedoen met de 
eindronde basisscholenvolleybaltoernooi 
in april 2014. Hier kun je dan de eer van je 
school verdedigen tegen alle andere scholen 
van Limburg. Verder wint het team dat zich 
inschrijft met de origineelste naam nog een 
leuke prijs. Daarnaast ontvangt elke deel-
nemer na afloop een uitnodiging voor vier 
gratis kennismakingstrainingen. Je mag dan 
aan de trainingen en activiteiten van de club 
mee doen gedurende een aantal weken.
Heb je nog vragen of wil je je opgeven voor 
het toernooi? Mail dan alle namen van de 
teamleden, je teamnaam en school naar : 
info@fortutas.nl 
Meer informatie over het toernooi vind je 
op onze site: www.fotutas.nl 

Groep 2 en 3, CMV training op vrijdag 
21 maart van 16.00 tot 17.45 in Sporthal 
“De Bengele” in Nederweert. 

Jeugd Volleybal Toernooi VC Fortutas

Voor de kinderen van de groepen 2 en 3 
wordt er een introductietraining gegeven 
waarin de basisbeginselen van het Cool 
Moves Volley behandeld worden. Aan het 
eind van deze training kan iedereen het 
geleerde direct in de praktijk brengen want 
dan worden er al een paar wedstrijdjes ge-
speeld.

Inschrijven kan t/m 17 maart 2014. Meld 
je aan via info@fortutas.nl en vermeld 
je naam, leeftijd en school. 

Fortutas hoopt jullie allemaal te zien op 
21 Maart. 

Veel volleybalplezier !!!

Programma SV Leveroy
Zaterdag 15 maart
Leveroy B - Brevendia B2         14.00
Leveroy D - Budel D3                12.00
Leveroy E1 - Eindse Boys E1     11.00
Leveroy E2 - HEBES E3               9.00
Leveroy F - Heythuysen F4        10.00
 
Zondag 16 maart
Rood Wit 67 1 - Leveroy 1                14.30
EMS 5 - Leveroy 2                11.00
Leveroy 3 - RKSVO 5                10.00
RKSVO 7 - Leveroy 4                 10.00
Leveroy Vr - Roggel Vr                10.30
 
Maandag 17 maart
Spelregelavond met Ed Janssen aanvang 
19.30 uur kantine.
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Programm za. 15 maart. Junioren 
Laar A2 - Eindse Boys A1 13.00 uur 
Eindse Boys B1 - Laar B2 14.00 uur 
Eindse Boys C1 - Brevendia C2 13.30 uur 
Eindse Boys C2M - Helden C3 12.30 uur 
Eindse Boys MC1 - Bevo/Egchel MC1 11.00 uur 
Rood Wit’67 N.D1 - Eindse Boys D1 12.30 uur 
MMC Weert D3 - Eindse Boys D2 10.45 uur 
Leveroy E1 - Eindse Boys E1 11.00 uur 
Brevendia E3 - Eindse Boys E2 09.30 uur 
Eindse Boys E3M - Rood Wit’67/N E4M 09.15 uur 
Eindse Boys F1 - MMC Weert F1 10.30 uur 
Swalmen F2 - Eindse Boys F2 09.30 uur 
Eindse Boys F4M - Haelen F3 10.30 uur 
Eindse Boys F3M - Maarheeze F3 10.30 uur

Programma Za. 15 maart Veteranen
Eindse Boys - SV Helden 17.00 uur

Programma zo. 16 Maart. Senioren 
Eindse Boys 1 - SVVH 1 14.30 uur 
Someren 6 - Eindse Boys 2 10.00 uur 
RKESV 3 - Eindse Boys 3 11.30 uur 
Eindse Boys 4 - RKMSV 6 10.00 uur 
SSE 6 - Eindse Boys 5 10.00 uur

Programma 16 maart. Vrouwen
SVSH VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – SVVH 1:
Aannemersbedrijf Jan Verstappen
Spelertje van de week: Milan Stultjens
Donderdag 13 maart. kaarten aanvang 
20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden 
Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
DINSDAG 11 MAART
recreanten: Ospel - Leudal                                21.00u.
 
ZATERDAG 15 MAART
Sporthal De Heuf Paningen
E: Bevo E2 - Ospel E1                                          12.00u.
Sporthal De Bengele Nederweert
D: Ospel D1 - Leudal D1                                       9.00u.
C: Ospel C1 - Merefeldia C1                               10.00u.
Sporthal Aoraven Heythuysen
B: Vios B1 - Ospel/Merefeldia B1  14.25u.
 
ZONDAG 16 MAART
Sporthal De Bengele Nederweert
A: Ospel/Merefeldia A1 - 
Handbal Venlo A2 12.00u.
Sporthal Merode Stein
DS2: ESC’90 DS3 - Ospel/Merefeldia DS2 14.00u.
Sporthal Aan de Bron Weert
DS1: Rapiditas DS2 - Ospel/Merefeldia DS1 15.20u

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 15 maart
Laar A1 – Merefeldia A1  13:45/15:15
Merefeldia A2 – RKMSV A2  15:00
Merefeldia B1 – Helden B1  15:00
MMC Weert B3 – Merefeldia B2  13:45/14:45
MMC Weert MB1 – Merefeldia MB1 11:15/12:30
Swalmen C1 – Merefeldia C1  12:00/13:30
RKSVO C2 – Merefeldia C2  12:00/13:00
Merefeldia C3 – FC Cranendonck C2 13:30
Vesta D1 – Merefeldia D1G  12:00/13:00
Roggel D2G – Merefeldia D2G  11:30/12:30
Merefeldia D3G – VV GKC D2  12:15
Merefeldia D4G is vrij
Merefeldia E1 – RKSVN E1  11:00
RKVB E1G – Merefeldia E2  10:30/11:30
Merefeldia E3 – Brevendia E2  11:00
RKSVO E3G – Merefeldia E4  09:15/10:00
Merefeldia E5 – Helden E5G  10:00
Crescentia E2 – Merefeldia E6  10:00/11:00
Haelen E4M – Merefeldia E7G  09:00/10:00
Merefeldia F1 – Reuver F1  10:00
Haelen F1 – Merefeldia F2G  09:30/10:30
FC Oda F4 – Merefeldia F3G  10:30/11:30
Merefeldia F4 – RKMSV F4  09:00
SV Budel F6 – Merefeldia F5  07:45/08:45
Merefeldia F6 – FC Cranendonck F2  09:00
Merefeldia F7 – Maarheeze F4  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 15 maart
Merefeldia -  RKMSV  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 16 maart
Merefeldia 1 – FC Cranendonck 1  14:30
Merefeldia 2 – FC Cranendonck 2  11:00
Merefeldia 3 – Roggel 3  11:00
RKHVC 2 – Merefeldia 4  11:15/12:30
MMC Weert 5 – Merefeldia 5  11:00/12:15
Merefeldia 6 – Maarheeze 5  10:00
HEBES 4 – Merefeldia 7  08:15/09:30
RKMSV VR2 – Merefeldia VR1  08:45/10:00

Agenda
Vrijdag 21 maart
Voetbalquiz Aanvang 20:00 uur

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

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
21&22&23 februari is er de 7e bondwedstrijd  
verschoten. Dit werd georganiseerd door 
Vriendschap en Strijd in Hunsel. Van Willem 
Tell schoten hier 10 schutters aan mee. De 
geschoten punten waren als volgt:

Compound : Johan Vaes  230

Heren Recurve : Paul Hermans 230 ,  Bas Ak-
kerman225 ,  Hennie van den Einden 223 ,
Ruud Kneepkens 223 ,  Harry Geenen 165 

Dames Recurve: ,  Josefien Kessels 195 ,   José 
Hermans 193 ,  Monika Trzeciak  127 , Irma 
van Doren 120 

28 februari is er een duo toernooi  georgani-
seerd door Ogio in Eindhoven er zijn 2 per-
sonen naar toe gegaan als team en hebben 
beide boven het opgegeven gemiddelde 
geschoten. Johan Vaes schoot 11 punten bo-
ven zijn gemiddelde met 241 punten. Frans 
Vossen schoot 3 punten boven zijn gemid-
delde met 228 punten. In totaal samen 469 
punten. 

Agenda: 
4 April een vriendschappelijke wedstrijd bij 
de Indianen in Koningslust
16 mei een vriendschappelijke wedstrijd bij 
Willem Tell in Nederweert

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

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

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

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

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

Seizoen 2014 weer van start

Het winter seizoen van schutterij St. An-
tonius zit er weer op. Na enkele maanden 
rustig aan gedaan te hebben gaan we weer 
van start en wel met de voorjaarsvergade-
ring 2014. Deze gaat door op donderdag 27 
maart in Zaal “Le Winne” te Nederweert. 
Aanvang is om 20.00u. Mocht je verhinderd 
zijn wordt je vriendelijk verzocht je af te 
melden bij de secretaris.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38
Vraagprijs € 174.000,00

Tel. 0495-634371
Meer info op www.jaap.nl

Borstvoeding
 
‘Een goed begin is het halve werk’
 
Op donderdag 27 maart a.s. orga-
niseert SJG Weert samen met de 
GGD Noord een informatieavond 
over het geven van borstvoeding.  
De bijeenkomst vindt plaats van 
20:00 en 22:00 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via het in-
schrijfformulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 � 
57 22 05.
 
Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen.  
De borstvoedingsorganisatie VBN is 
met een stand aanwezig. De infor-
matiebijeenkomst vindt 8 x per jaar 
plaats. De volgende bijeenkomst is op 
22 mei’14.
 
Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. 
De bijeenkomsten zijn kosteloos en 
vrij toegankelijk. Ze vinden wekelijks 
op woensdag plaats van 10:00 - 12:00 
uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

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

Dorpsraad Budschop

Op maandag 17 maart organiseert 
Stichting Dorpsraad Budschop een in-
formatieavond voor de inwoners van 
Budschop.
Tijdens deze avond zal er ingegaan 
worden op de ontwikkelingen in Bud-
schop.
Een zevental verenigingen/instanties 
zullen zich die avond presenteren aan 
de inwoners. Dit zijn:
· Jong Nederland Budschop
· Buurtvereniging Sint Rochus
· Willem Tell
· KBO afdeling Budschop
· Kerkbestuur
· Basisschool Budschop
· Dorpsraad Budschop
 
De avond begint om 19.30 uur in de 
kerkvoorziening van Budschop. Alle 
inwoners van Budschop zijn bij deze 
uitgenodigd om deze bijeenkomst bij 
te wonen. Toon betrokkenheid met 
uw leefgemeenschap, uw mening 
telt! Wij hopen dat u komt.

een frietwagen 
op uw feest!!?
Voor meer informatie of 

reserveringen:
www.frietexpress.nl
of tel: 0493-693222’.

GRATIS
vARkenSdRIjfmeST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger 
vraag naar de mogelijkgeden

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890



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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO |  GAWALO |  VERWARMING |

SANITAIR |  SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Kessels Installaties B.V. is een middelgroot totaal-installatie-
bedrijf dat al meer dan 50 jaar actief is in Midden-Limburg 
voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen.
Kessels installeert en onderhoudt complete installaties op het 
gebied van elektra, gawalo en verwarming. Wegens uitbrei-
ding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

ALL-ROUND LOODGIETER / CV-MONTEUR
Functie-eisen:
- U heeft de nodige vakkennis verkregen door opleiding of
 praktijkervaring;
- U bent in staat om zelfstandig installaties aan te leggen en te onder-
 houden;
- U beschikt over goede contactuele eigenschappen.

Aanbod:
Interessant en afwisselend werk bij een bedrijf met een goede reputatie in 
de markt. Wij bieden u uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden.
Kijk op onze site: www.kessels-installaties.nl

Geïnteresseerd?
Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar Kessels Installaties B.V.,
Postbus 2713, 6030 AA Nederweert, t.a.v. Jan Kessels, directeur.
e-mailen kan natuurlijk ook: jan@kessels-installaties.nl

Uitslag optocht Ospel 2014
Categorie A: Praalwagens
1e plaats: A36 Schepengraaf – Met 4 x 11 walse vae handj in handj same door 
ut Vlikkeland 
2e plaats: A42 Vv de Memmels – ‘t mot gek gaon, wille vae de vastelaovundj overslaon
3e plaats: A19 De Meulebuurt – Dit spriktj vör zichzelluf, Vlikkestaekers 4 x 11

Categorie B: Jeugdgroepen
1e plaats: B39 The Funny boys – De Schrank nao Wieert, det es wiet weg
2e plaats: B13 VV Kaaler as eur oma – wiêt weg
3e plaats: B46 VV Neet normaal - Vae gaon in (de)bat

Categorie C: Groepjes 2 en 3 personen
1e plaats: C28  Dujo-D – Dans-mer-ietje
2e plaats: C22  De Loeëte 1 – Restauratie zurgtj vur  hemels concert
3e plaats: C20  Polleke & Ali – Met dees daag wille vae os gaer bi-j Prins Harold 
Veuge, hè kriegt van os un dikke neuge

Categorie D: Eenlingen
1e plaats: D30 Eric de Wit – Onno’s hoês heet un beurt nuuëdig
2e plaats: D12 Gein gezeur – Natasja Kobussen – Ich heb al 44 jaor eine prins….
3e plaats: D3 Toos Verheijen – De Zeeuwse kust

Categorie E: Overige groepen
1e plaats: E32  Dames raad van elf – Ut volgendj jaor lutj de Vorst os inne steek 
mer dit joar zitj ut nog waal snor
2e plaats: E15 Klaproeësstraat – Hermenei-j Hoeëge noeët
3e plaats: E11 VV Of dejje worst lusj – Same nao de top, dao kikkere vae van op!

Categorie F: Jeugd 1 t/m 4 pers.
1e plaats: F35 Span en Spik – Weem van os heet de bok(x) aan?
2e plaats: F25 De Zebra girls – Wao det zebra paad?
3e plaats: F18 De Dreij Vrouwkes – Vae zeen echte kattekup

Winnaars van: Gouwe – Haaze Oeer: V.V de Memmels – ‘t mot gek gaon, 
wille vae de vastelaovundj overslaon
Ut blinkendj Vlikske: Span en Spik – Weem van os heet de bok(x) aan?

Uitslag optocht Nederweert 2014
Grote wagens
9 Met deeze bob kunne de Krielkes thoes kome, JKV De Krielkes 1e Priês
39 Vastelaovund-j is altied eine race tege de klok, De Vrindje Groep 2e Priês
18 Gein hennep of pille, beer es wat vae wille, De Hei-jbore 3e Priês

Grote groepen
35 Steekske laote valle; VV de Gekapdje Kisjes 1e Priês
30 Vea hebbe zörrig mer vea hoaje de towkes inne hang;
 WBC Eikenstraat/Geenestraat 2e Priês
32 Schot inne roeës; Vröllie vanne raod 3e Priês

Midden groepen
25 100% gelaaje; v.v. De Snavels 2.0 1e Priês

Kleine groepen
33 Vae probere ut vol te haoje!; Bjorn & Edwin 1e Priês
20 Ich laup tege de 80; Twiee Prutsers 2e Priês
31 Dit jaor lache vae um uch; Tot dinsdig d’n tiêd 3e Priês

Eenlingen
21 Ich moog neet in ut gezetje; Ben Sonnemans 1e Priês
17 Vleegangst; CV De Bludsköp 2e Priês
28 Wildjae mien cookies aksepteêre; Anke van Gemert 3e Priês

Elders meegetrokken
40 1 x 11 Jaor met de Vastelaovundj in zieë; V.V. de Prulle-Joekels 1e Priês
38 Vae zeen gein vlotte(n) bouwers; V.V. Gekkewêrk Luuëke 2e Priês
41 Met dees daag goeje vae de beuk d’r in; VV Keutel 3e Priês

Kinderen kleine groepen
6 Lösjje auch wat?; De zokkezoûmers 1e Priês
7 Dikke mik tusse os; Sanne, Fleur en Vince 2e Priês
8 Ingewikkeldj??; De leef breurkes 3e Priês

Winnaar Groeête Törref met Gouwe Pin
33 Vae probere ut vol te haoje!; Bjorn & Edwin

Winnaar Kleine Törref met Gouwe Pin
6 Lösjje auch wat?; De zokkezoûmers

Winnaar Humor priês Ut Wullemke
33 Vae probere ut vol te haoje!; Bjorn & Edwin

Roed, gael greun zitj 

in mien blood, ….. 

auch de 44e prins 

van de Vlikke veugdj 

zich goot.

Det waas ut devies det vae 
met de vastelaovundj hebbe 
geveurdj. 

Mer als vae truk kieke nao de 
aafgelaope vastelaovundj kunne 

vae allein mer concludeere det vae neet de einigste zeen met rood, gael, 
greun blood. Waat een fieest waas ut weer op Doospel.
Jongk en aod van vreug in de middig tot half nacht oppe bein um te fieëste 
en tampieëste, en det veer daag aan un stuk. Eederein kintj deindanger, 
neemes is allein en det is nao net waat Doospel zoë bezundjer maakt.

Vae hebben genoote van uch en vae hoope dei-je jae auch van os hetj genoote. 

Alle minse dei-j met dees daag met os vastelaovundj hebbe 
geveerdj hieel hertelik bedankt vur dit fantastische seizoen.

Un seizoen det helaas weer achter os ligdj, mer ut is baeter iets schoëns te 
verleeze dan dei-je ut hieëlemaol noets hetj gehadj.

Groetjes Prins Harold en Prinses Esther.

Het was grandioos!!! Op 28 februari 
hadden we veel geluk met het weer. 
Er stond veel publiek langs de kant 
van de weg en een goede “ Vastela-
ovundj-stumming “ maakte dat onze 
schooloptocht er weer fantastisch 
uitzag. Alle kinderen deden actief 
mee en ook de teamleden stonden er 
weer gekleurd op.  
Onze jury had het er maar zwaar mee! 
Wat een klus hadden die te klaren!
Na de optocht zag je iedereen in zaal 
Reigershorst uitgelaten hossen het 
bezoek van prins Bart en prinses Fran-
sisca en de adjudanten zorgde voor 
een super feeststemming .
 
Rond 15.00 uur werden eindelijk de 
prijswinnaars bekend gemaakt. 
De gelukkigen waren: 
-  categorie eenlingen: 
 “Ich bin neet op miene mond ge-

valle” Quinty 
-  categorie duo’s: 
 “Vae haele de gazet” Roel, Raf en Lars
-  categorie kleine groepen: 
 “Eedere daag un race tege de klok um 

Uitslagen schooloptocht Nederweert-Eind

de bus te haale” Jesse, Tygo en Huub
-  categorie grote groepen: 
 “Vae speule met plee-mobiel” 

Vera, Anne, Veerle,  Yvette, Mexx 
en Sanne 

Prins Gijs, Prinses Suze, Vorstin Emma 
en Adjudant Rik waren zeer onder de 
indruk van het grandioze talent dat 
er in Nederweert-Eind rondloopt en 
ze staken dit niet onder stoelen of 
banken!
“Ut waas unne zieer geslaagdje Vas-
telaovundjsmiddig!”

Wij bedanken verder nog iedereen, 
die ervoor heeft gezorgd dat ook dit 
jaar de optocht weer zo’n grandioos 
succes is geworden! 
Een speciaal woord van dank aan de ver-
keersregelaars, want zonder hen zou er 
geen optocht mogelijk zijn geweest!
Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Bedankt!

Team en oudervereniging B.S. de 
Tweesprong Nederweert-Eind.

Vae haaje os dur van teveure vul van 
veurgesteldj, mer waat vae hebbe mei-
j gemaaktj det moj-je veûle, preuve en 
belaeve! In ein woord: GEWELDJIG!!  
 
Vae hebbe genote van de ieërste tot 
de leste minuut! Ut haaj van os gerusj 
nog langer moge doore, mer helaas 
hebben vae vasteloaovundjsdinsdig 
met völ pien afscheid genome van 
een mega gaaf sezoên. 

Aan dit geweldjige sezoên hebbe 
hieël vul minse mei-j gewerktj en die 
wille vae langs deze weeg dan auch 
gaer bedanke:

As ieërste de commissie van de Jong 
Vlikke. Ze hebbe os as groep, zônger 
det ze os good koste, same gebracht 
en hieël, hieël errig vul vur os geda-
on! Te gek, vae hebbe echt genote!

En dan nuteurlik oze fantastische ad-
judant Niels met dao naeve de hieële 
raod van elluf! Waat zeen vae dek 
wie-j eine “tsunami” door meinig 
zaal gegange!!

Prins Harold en zien prinses Esther, 
het groeëte jubilieum prinsepaar! 
Waat un ieër um in zoeën jaor same 
prins en prinses te zeen! De groeëte 

Vastelaovundjveerders,
Vlikkestaekers en vorst Jos! Vorst Jos, 
vae hope dej-je auch op un geweldjig 
leste jaor trök kintj kieke.

Oze hoempa en Dao Geuns! Zonger 
uch waasj un stuk stiller gewaesj!

Alle minse die mei-j hebbe gedaon 
aanne optocht en de minse die ge-
zurgdj hebbe det de optocht meu-
gelik waerdj gemaaktj! Vae hebbe 
genote van de kleuteroptocht op 
donderdig, de wichteroptocht op 
vriedig en de groeëte optocht op ma-
ondjig!!

Eederein dae met dees daag inne 
zaal waas um met os allemaol te fie-
este, hosse, springe, danse en kake! 

En als leste oos aojers die van ut be-
gin tot ut indj achter os, en os beej 
hebbe gestange!

Mochte vae emus vergaete zeen dan 
beej deeze: Allemaol bedanktj, be-
danktj, bedanktj!!!

2 x 11 stong vur uch klaor 
vur ut 4 x ellufdje Vlikkejaor!!

Groetjes,
Prins Tom I & prinses Kiki

De Bontje Oavendje in Leveroy 
kennen een bomvol programma 
dit jaar! Met maar liefst 11 op-
tredens zijn deze altijd gezellige 
avonden goed gevuld en staan ze 
garant voor twee avonden heer-
lijk vermaak. Vrijdag 28 en zater-
dag 29 maart zijn de datums om 
te reserveren in de agenda. De 
avonden beginnen om 19.30 uur 
in zaal Pestoeërskoel. 

Ook dit jaar is het programma zeer 
gevarieerd met dans, zang, sketch, 
dorpspolitiek en cabaret. Op 1 dans-
groep na zijn alle groepen van vorig 
jaar weer van de partij, aangevuld 
met deelnemers die een jaartje ver-
stek hebben moeten laten gaan. 
Spectaculaire dans, muzikaal genie-
ten, spitsvondige humor of kurk-
droog vermaak. Er valt voor iedereen 
wat te genieten waarbij de lachsal-
vo’s gegarandeerd weer veelvuldig 
door de zaal klinken! Daarnaast heeft 
een aantal leden van Fanfare Concor-
dia zich spontaan aangeboden om als 
een heuse kapel de intermezzo’s tus-
sen de stukken op de juiste muzikale 

Vol programma Bontje Oavendje in Leveroy
wijze in te vullen. En ook na afloop 
hoeft niemand direct naar huis, want 
DJ Frenk zal zowel vrijdag als zater-
dag voor een zeer gevarieerde muzi-
kale after party zorgen.
 
Nieuwe wijze van kaartverkoop
Nieuw is de wijze van kaartverkoop. 
Dat is er alleen maar gemakkelijker 
op geworden, want waar voorheen 
1 zondagochtend werd gepland, zijn 
er nu maar liefst 4 voorverkoopadres-
sen waar de kaarten al weken voor de 
Bontje Oavendje te koop zijn. Bij Bak-
kerij Küster, Café zaal Wetemans, in 
Pestoeërskoel en bij café Oad Leivere 
zijn de kaarten te koop en ze kosten 
€8,- per stuk. 
Daarnaast kunnen ze worden besteld 
via www.fanfareconcordialeveroy.nl, 
de site van Fanfare Concordia of telefo-
nisch bij Erwin Pellemans op telefoon-
nummer 06 1257 2229 (na 18.00 uur). 

Kortom, mogelijkheden genoeg om 
aan kaarten te komen en te genieten 
van een mooie avond volksvermaak 
op vrijdag 28 of zaterdag 29 maart in 
zaal Pestoeërskoel vanaf 19.30 uur. 

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.

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

was de kop boven een artikel in Dag-
blad De Limburger van vrijdag 21 fe-
bruari jl. 

Aanleiding was de behandeling van 
het zgn. “Jaarplan 2014 majeure pro-
gramma buitengebied in balans” in 
de raadsvergadering van 28 januari 
2014. In dit jaarplan zijn alle activitei-
ten opgenomen die de gemeente in 
2014 zal gaan uitvoeren.

De PvdA stelt zich al jaren kritisch op 
ten aanzien van de ontwikkelingen 
in het buitengebied. We vinden nog 
steeds dat de economische factor te 
overheersend is ten opzichte van de 
leefbaarheid, volksgezondheid, na-
tuur en milieu. Hier moet een betere 
balans in worden gevonden. Wij zijn 
een warm voorstander van de inte-
grale aanpak van de problematiek in 
het buitengebied. Maar we dringen 
al jaren aan op “tempo maken”. De 
tijd van nieuwe rapporten maken en 
nieuwe onderzoeken doen is wat ons 
betreft voorbij. Actie is geboden.

Tijdens deze raadsvergadering heb-
ben we stilgestaan bij een krantenar-
tikel in Dagblad De Limburger van 25 
januari jl. met de kop: “Brabant stopt 
groei veestapel”. Daar waar Noord-
Brabant kiest voor actie, blijft Lim-
burg (en dus Nederweert) hangen in 
overleg. 

We hebben geciteerd uit een rap-
port van Arcadis dat is opgesteld in 
op opdracht van de provincie Noord-
Brabant. Dit rapport is de basis voor 
het nieuwe beleid van de provincie 
Noord-Brabant.

Enkele citaten:
•	 Dit	 onderzoek	 is	 uitgevoerd	 naar	

aanleiding van de zorgen die er 
bestaan over een mogelijk verdere 
concentratie van de veehouderij 
in Noord-Brabant, de daarmee sa-
menhangende effecten op het ge-
bied van ruimte, milieu en gezond-
heid en maatschappelijk draagvlak 
ten aanzien van de veehouderij.

•	 Vanaf	 2015	 vervallen	 de	 Europese	
melkquotering (melkvee) en waar-
schijnlijk de landelijke stelsels van 
productiebeheersing van varkens- 
en pluimveerechten en comparti-
mentering. Veehouderijen kunnen 
dan gaan groeien zonder varkens- 
of pluimveerechten of melkquo-

tum ter verwerven van krimpende 
of stoppende bedrijven.

•	 Het	 laten	 vervallen	 van	 melkquo-
tering en varkens- en pluimvee-
rechten kan gepaard gaan met 
groei van nationale en regionale 
veestapels en mogelijk een verdere 
regionale concentratie van de vee-
houderij waardoor de lokale druk 
op de leefomgeving toeneemt.

Op grond van het vorenstaande vindt 
de PvdA Nederweert de reactie van 
CDA-Gedeputeerde van den Broek, 
dat hij niet bang is dat Brabantse 
boeren die willen uitbreiden Limburg 
(lees: Nederweert) gaan opzoeken, 
erg naïef. Het getuigt van weinig rea-
liteitszin. Het is een economisch prin-
cipe dat ondernemers wegen blijven 
zoeken om zo optimaal mogelijke 
bedrijfsresultaten te realiseren. Lukt 
dat niet in Noord- Brabant, dan wel 
in Limburg.

In tegenstelling tot sommige andere 
partijen in de gemeenteraad ziet de 
PvdA deze ontwikkelingen dan ook 
als een ernstige bedreiging van de 
leefbaarheid van Nederweert. De 
problemen in het buitengebied zijn 
naar ons oordeel al groot genoeg, 
en wij zitten dan ook niet te wach-
ten op nog grotere problemen door 
de komst van Brabantse boeren. We 
hebben burgemeester en wethou-
ders opgeroepen een harde en alerte 
houding aan te nemen om de komst 
van agrariërs uit Noord-Brabant te-
gen te houden. De tijd van praten is 
voorbij, actie is noodzakelijk. De Ne-
derweertenaren hebben daar recht 
op. 

Wij zijn dan ook blij dat burgemees-
ter en wethouders onze oproep heb-
ben opgepakt en duidelijkheid heb-
ben gevraagd aan Staatssecretaris 
Dijksma. Maar daarmee zijn we er 
nog niet. We zullen als PvdA Neder-
weert ook de komende jaren de ont-
wikkelingen in het buitengebied op 
het gebied van leefbaarheid, volks-
gezondheid, natuur en milieu nauw-
lettend blijven volgen, en daar waar 
nodig tot actie komen. Ook de ko-
mende jaren kunt u op ons rekenen.

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

“Vrees komst Brabantse boeren”

Showroom hoekbad wit 145x145 + 
X-touch lux systeem (12 bodemjets -8  zij-jets)
    Normaal €  3.695,-  NU – 60 %  €  1.475,-

    Showrrom V&B omnia bad 180x80 + 
6 zij-jets en 6 rugjets NU €  795,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Showroommeubels met kortingen
tot 50 % vele maten en kleuren

  Sphinx rimfree wandkloset 
+ zitting – 40 %

  Wandklosetcombinatie compleet 
NU € 239,- meeneem prijs

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
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Haal het voorjaar in huis met tulpen!

Tulpen zijn verrassend veelzijdig. Er zijn 

meer dan 1.000 verschillende soorten 

met elk hun eigen karakter en stijl. Het 

levendige karakter van deze typische 

voorjaarsbloem komt extra tot zijn 

recht als je diverse kleuren mixt in 

één boeket. Tulpen in huis toveren bij 

iedereen een glimlach op het gezicht. 

Decoratietips van de bloemist
Dankzij de grote variatie aan tulpen 

zijn de mogelijkheden om deze 

bloem te laten stralen in je interieur 

eindeloos. Voeg bijvoorbeeld eens 

wat berkentakjes of bloesem toe 

aan een tulpenboeket. Omdat deze 

vrolijke bloemen in de vaas nog wat 

doorgroeien, oogt een tulpenboeket 

nooit stijf of saai. Wil je een tulp 

gebruiken in een bijzondere gebogen 

vaas? Zorg dan dat je de bloem een 

nachtje geen water geeft. Zo wordt 

de steel slap en kun je hem in de 

gewenste vorm buigen. Geef hem 

vervolgens gerust weer water: de 

steel behoudt zijn gebogen vorm. 

Het voorjaar is pas compleet met tulpen. Elk jaar verovert deze kleurrijke 

voorjaarsbloem het hart van de consument. Tulpen brengen het voorjaar in 

huis en vullen de woonkamer met een vrolijke, gezellige sfeer. De voorjaars-

uitstraling van deze veelzijdige bloem maakt de tulp tot de vrolijkste bloem 

van Nederland. 

Tulpenweken bij 
Mijn Bloemist
Mijn Bloemist is een vakman in hart 

en nieren, die je herkent aan het Mijn 

Bloemist-logo. Om de start van het 

tulpenseizoen aan te kondigen, viert 

Mijn Bloemist de Tulpenweken. 

Gedurende het voorjaar tref je in 

de bloemenwinkels een bijzonder 

en vrolijk assortiment tulpen aan, 

waarvan Mijn Bloemist de mooiste 

boeketten en creaties maakt. Ga een 

kijkje nemen en laat je verrassen 

door de veelzijdigheid. En wie weet, 

mag jij zelf tulpen plukken!

Vind jouw dichtstbijzijnde 

winkel op www.mijnbloemist.nl.

TIP van
Mijn Bloemist
In een vaas met schoon water 

en snijbloemenvoedsel bloeien 

de tulpen 5 à 7 dagen. Laat de 

tulpen in het verpakkingspapier 

zich in de vaas eerst (een uurtje) 

volzuigen en rechttrekken. Zoek 

vervolgens een zonluwe en 

tochtvrije plek.

Verzorgingstips 
Om optimaal te genieten van deze kleurrijke bloemen, is een goede verzorging 

belangrijk. Kies allereerst een ruime vaas waarin de stelen ruimte hebben om 

eventueel nog te groeien. Snijdt vervolgens de stelen schuin af en zet de tulpen in 

een klein laagje koud water. Dat het geven van een speldenprik onder de bloemknop 

voorkomt dat tulpen gaan hangen, is een hardnekkige fabel. Dit is juist slecht voor de 

bloem. Tulpen kunnen ook slecht tegen zon en warmte, zet de vaas daarom niet op 

een zonnige plek of bij de verwarming. Zet het boeket ook niet naast een fruitschaal. 

Rijpend fruit kan de tulpen namelijk snel laten verwelken.

Holland en tulpen
Hoewel wereldwijd iedereen tulpen ziet 

als een typisch Hollandse bloem, is dit 

strikt genomen niet waar. Van oorsprong 

komt deze voorjaarsbloem namelijk uit 

Turkije. Pas in 1594 kwam de tulp naar 

Nederland. Tijdens de Gouden Eeuw 

waren tulpen in Nederland zeldzaam en 

een tulpenbol aanschaffen was kostbaar. 

Tussen 1630 en 1640 heerste er zelfs een 

‘tulpenkoorts’ in Nederland. In die tijd 

kostten tulpen bijna net zoveel als een 

grachtenpand in Amsterdam. Daarom 

kwam er een officieel verbod op het 

verhandelen van tulpenbollen. 

Vanaf de 18e eeuw ontstond de tulpen-

sector in Nederland, dankzij een aantal 

vakbekwame bollenkwekers. Inmiddels 

zijn er 800 tulpenkwekers actief en is 

deze vrolijke bloem uitgegroeid tot één 

van de belangrijkste exportproducten van 

Nederland. Wist je dat er jaarlijks meer 

dan 1,6 miljard tulpen via de Nederlandse 

veilingen de wereld kleuren? 

Tulpen uit de kunst 
Vanaf de Gouden Eeuw was de zeldzame 

tulp een grote bron van inspiratie voor 

kunstenaars. Van schilderijen tot tegels 

en van wandkleden tot koffiepotten. 

Overal was de tulp zichtbaar. In de 17e 

eeuw werden zelfs speciale aardewerk 

tulpenvazen gemaakt zodat deze dure, 

kleurrijke bloem optimaal tot haar recht 

kwam. Mede dankzij de kunstenaars 

is de tulp een vast onderdeel van het 

wereldwijde imago van ons land.
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