
Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Henk Geraats
06-48403035
info@improbo.nl

Advisering, begeleiding en 
ondersteuning voor particulieren 

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

Yvonne Slots uit Baexem:

“Van kinds af aan kom ik al bij tand-
arts Spauwen. Hij heeft mij altijd
zeer goed geholpen waardoor ik altijd 
met een glimlach op mijn gezicht
weer naar buiten kan lopen.”

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.

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 !!

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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 ".

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

EEN FRIETWAGEN 
OP UW FEEST!!?
Voor meer informatie of 

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

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

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

IJssalon Florence is op 31 maart 1984 
gestart nadat Marcel Janssen, bakker 
van oorsprong, door een meelallergie 
zijn werk in het familiebedrijf niet 
meer kon doen. Wat nu? “Als we eens 
een ijssalon/lunchroom gaan begin-
nen?,” opperde zijn vader Sjef. Een 
aantal machines, zoals ijsmachines, 
een softijsmachine en een slagroom-
apparaat, waren al aanwezig en de 
ruimte naast de bakkerswinkel lag 
leeg. Vader Janssen liet een markton-
derzoek doen om te kijken of Neder-
weert hier rijp voor was, maar dit le-
verde een negatief advies op. En toch
kwam IJssalon Florence er.

De eerste jaren verliepen rustig, tot-
dat Marcel in 1987 voor de tweede 
keer aan de Nederlandse vakwed-
strijden meedeed en de eerste prijs 
voor het lekkerste citroenijs van 

IJssalon Florence 30 jaar

Nederland mee terugbracht naar 
Nederweert. Dit trok steeds meer 
klanten vanuit de wijde regio naar 
IJssalon Florence. Het lunchroom-
concept liep niet en ijs werd de 
hoofdzaak. Door de jaren heen ver-
diepte Marcel zich in alles wat met ijs 
te maken had. In 1991 behaalde hij 
de eerste prijs, de Gouden IJsspatel, 
voor zijn meloenijs en in 1993 weder-
om de eerste prijs voor zijn mango-
ijs, waarmee hij de best bekroonde 
ijsbereider van Nederland werd. Ook
behaalde hij in 1993 de titel Meester 
ijsbereider, de hoogst haalbare titel 
op ijsgebied. Door de extra publi-
citeit die deze prijzen genereerde, 
groeide de klantenkring gestaag. In 
1994 nam Marcel tenslotte de ijssalon 
van zijn ouders over om deze samen 
met zijn vrouw Marjo als V.O.F. voort 
te zetten.

Omdat het steeds drukker werd bij 
IJssalon Florence, besloten wij uit te 
kijken naar een nieuwe locatie. Daar 
gingen jaren overheen tot er in 1999 
een telefoontje kwam van de toen-
malige eigenaar van café Lambieck: 
“Ik verkoop mijn pand en dat is echt 
wat voor jullie”. Wij hadden al eerder 
ons oog op dit karakteristieke pand 
laten vallen en waren daarom met-
een enthousiast. Uit navraag bij de 
gemeente bleek dat we onze wensen 
daar zouden kunnen realiseren en in 
2000 werden wij de trotse eigenaars 
van ons nieuwe pand.  Er moest hard 
gewerkt worden. Er werd flink gebro-
ken en er moest een heel stuk aange-
bouwd worden. We wilden graag een 
groot terras eromheen, ruime zitgele-
genheid, een praktische spoelkeuken 
en een open ijskeuken zodat klanten 
kunnen zien hoe wij ons ijs bereiden.

In april 2001 was het eindelijk zo ver. 
De nieuwe ijssalon was klaar en de 
deuren konden open. Het werd met-
een een warme zomer, waardoor het 
zowel voor onze klanten als onszelf 
optimaal genieten was van onze nieu-
we zaak met ons grote terras.

In 2002 , 2011 en 2013 wonnen we de 
titel “IJssalon van het Jaar.“ Dit was 
de kroon op ons werk!. 

Deze winter hebben wij samen met 
interieurbouwer de Pinmaekers uit 
Nederweert  onze zaak een nieuwe 
frisse, gezellige uitstraling gegeven. 
We zijn erg blij met het resultaat en 
hopen weer op een zonnige zomer 
zodat iedereen weer van ons heerlijk 
schepijs kan genieten.

Marcel en Marjo Janssen

BOSSTIME (Duitsland) gaat voor 
een spetterende afsluiting van
Festeynder Plein zorgen.
Helaas komt The Boss zelf dit jaar 
niet naar Nederland, maar de be-
zoekers van het vijfde Festeyn-
der Plein op zaterdag 9 augustus 
kunnen toch genieten van de 
prachtige songs van hem. Hier-
voor verantwoordelijk is dé Bru-
ce Springsteen Tribute Band van 
Duitsland, BOSSTIME. 

BOSSTIME is al jarenlang de beste en 
meest gevraagde Bruce Springsteen 
Tribute Band van Duitsland. Wie de 
band live aan het werk zag, zal dit al-
leen maar kunnen beamen. Op de di-
verse Bruce Springsteen forums, ook 
in de Benelux, lees je dat de band de 
sound en de spirit van de meester zelf 
het best benaderen. Vanaf de oprich-

Bruce Springsteen Tribute band BOSSTIME (Duitsland) afsluiter Festeynder Plein.

Festeynder Plein

ting van de band in 2003, heeft men 
zich tot doel gesteld om “the hardest 
workin’ man in Rock ’n Roll busi-
ness” en zijn legendarische “E-Street 
Band”, zo authentiek mogelijk neer 
te zetten. De 7 koppige band rond 
frontman Thomas Heinen gaat het er 
om, de bezoekers en Bruce fans, met 
hun speelvreugde een onvergetelijke 
avond te bezorgen. BOSSTIME staat 
voor meeslepende live power, aan 
wie zich niemand onttrekken kan. 
“All right, lets rock it !!! …..One !!!, 
Two !!!, Thre !!!, Four !!!”.

Festeynder Plein start op zaterdag 9
augustus om 19.00 uur op het Pastoor 
Maesplein in Nederweert-Eind en de 
entree is gratis, info: www.festeyn-
derplein.nl



Aanbieding
t/m 22 maart
Kersenvlaai € 8,95
Bosvruchten
vlaai € 13,95
Appelflap      2 voor€ 2,50
Nieuw: Chia brood 
met chia zaad en boekweit € 2,25

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

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                 

Per 1 april bestaat herenkapsalon Will’s Hairstyling Per 1 april bestaat herenkapsalon Will’s Hairstyling Per 1 april bestaat herenkapsalon Will’s Hairstyling 30 jaar30 jaar30 jaar30 jaar30 jaar30 jaar30 jaar

Spectaculaire stunt!

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

... gratis knippen ...

De DorpsHerberg presenteert:

zaterdag 22 maart 2014
aanvang 20.30 uur - entree vrij

Casseweg 1A, Ospel   •   tel. 0495-641356

SKO

VERBIJSTERD
‘s Nachts als we slapen
zien we niet hoe
een drama zich afspeelt
in het bos achter het huis.
Het duivenpaar, opgeschrikt
door de wind, is gevlogen.
Het verwoeste nest ligt
op de grond. Met razend
geluid is de dennenboom
losgerukt  uit de aarde 
en wij sliepen.

Anja Massee
www.schrijverskringospel.nl

Vier je kinderfeestje bij Staatsbosbeheer!

Vijf verschillende Avonturentoch-
ten bij Buitencentrum De Pelen

Het is voor ouders telkens weer 
een uitdaging om uit het grote 
aanbod aan kinderfeestjes een 
keuze te maken. Voor kinderen 
die graag buiten spelen is de 
keuze niet moeilijk want Staats-
bosbeheer biedt een groot aantal 
leuke activiteiten in de natuur. Bij 
Buitencentrum De Pelen kun je 
kiezen uit maar liefst vijf speelse 
en spannende Avonturentochten 
en drie verschillende verhuur-
tochten in De Groote Peel. Nieuw 
is de mogelijkheid om ’s avonds 
een Avonturentocht te organise-
ren. Extra spannend!

Met je Kinderfeestje naar buiten
Elk jaar zijn er meer dan 1000 kinde-
ren die meedoen met een Avonturen-
tocht in De Groote Peel. Veel kinde-
ren vinden deze tochten zo leuk dat 
ze steeds weer terugkomen met hun 
verjaardag. Gelukkig is er voor elke 
leeftijd een passende tocht. Een kleu-
ter kan zo ‘doorgroeien’ tot groep 8 
en elk jaar een andere activiteit doen. 
Behalve Avonturentochten met gids 
zijn ook de verhuurtochten zonder 
gids, zoals het Kabouterpad en de 
Billy Bell Doekoffer mogelijk.

Een tocht voor elke leeftijd
In de natuur is het elke dag feest! 
Daarom is de natuur zo mooi, ruikt 
het er zo lekker en kun je er lekker 
spelen. Dat is het verhaal van de 
Peelpicknick met Karel Kraai (4 t/m 
6 jaar) één van de Avonturentochten 

die je als kinderfeestjes vanuit het 
Buitencentrum kunt doen. Kinderen 
van 6 t/m 9 jaar kunnen als Handige 
Hulpboswachter aan de slag of Petro-
nella Peelheks helpen met klusjes in 
de natuur. Stoere jongens en meiden 
van 7 t/m 9 jaar gaan de uitdaging 
aan tijdens de Mossige Moerasexpe-
ditie. Kinderen vanaf 10 jaar duiken, 
verkleed als Romein, in het verleden 
om op zoek te gaan naar Het Verlo-
ren Medaillon. De Avonturentochten 
zijn speels en uitdagend en kinderen 
leren bovendien nog iets over de na-
tuur. Leuk en leerzaam dus!

Maak je natuurfeest compleet 
Vanaf dit jaar kun je de Mossige 
Moerasexpeditie, de tocht voor kin-
deren van 7 t/m 9 jaar, ook ’s avonds 
reserveren. In de schemering en in 
het donker wordt zo’n Peelexpedi-
tie natuurlijk nog veel spannender. 
Voor alle tochten kun je kiezen uit 
alleen de tocht of voor extra’s zoals 
uitnodigingen en een cadeautje voor 
elke deelnemer. Er is ook een arran-
gement met restaurant De Dorpsher-
berg waarbij de kinderen pannen-
koeken of frietjes gaan eten! Zo is 
het natuurfeest compleet en hoef je 
als ouders lekker nergens meer voor 
te zorgen.

Voor meer informatie over kinder-
feestjes kijk op: www.buitencentra.nl 
of neem contact op met het Buiten-
centrum: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl Buiten-
centrum De Pelen ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel en is geopend om dins-
dag t/m zondag van 10.00 tot 17.00. 

Toneelvereniging Mengelmoes

Beste Toneelliefhebbers en alle 
anderen die van een avondje la-
chen houden.

Toneelvereniging Mengelmoes
uit Nederweert-Eind heeft het afge-
lopen weekend met veel plezier de 
eerste voorstellingen op de planken 
gebracht van de humoristische dia-
lectvoorstelling Paniek um unne 
Pyjama! Het publiek heeft met volle 
teugen genoten van dit pikante tafe-
reel (en wij ook!).

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

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

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

Tot ziens op: 

Haaze-Hoof te Ospel: 
woensdag 19, vrijdag 21 en zaterdag 
22 maart.

De Pinnenhof te Nederweert: 
vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 
maart.

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

Kijk ook eens op 
www.mengelmoes.net

Vlnr Toos Verheyen, Gabrie van Daalen, Wim Gommers, Paulien van Mierlo, Nic-
ky Houben en Leo Schroijen. Daaronder Hein van Deursen en Ilona van Otterdijk

Stichting Nederweert Collecteert
Stichting Nederweert Collec-
teert…. een introductie

Graag presenteren we de Stichting 
Nederweert Collecteert (SNC) aan u. 
Zodat u weet voor welke goede doe-
len de Stichting zich inzet

Stichting Nederweert Collecteert is 
ontstaan uit de vertegenwoordigers 
van de  goede doelen die in Neder-
weert al vele jaren collecteren. Deze 
mensen zochten naar een oplossing 
om de grote toeloop (ergernis) aan 
de deur te verminderen én te-
vens voor het teruglopend aantal 
collectanten. Uit deze groep goede 
doelen ontstond na onderzoek een 
bestuur, bestaande uit 5 personen 
met ondersteuning van de coördina-
toren van de 18 aangesloten goede 
doelen. Maar wie zijn deze 18 goede 
doelen eigenlijk? In de komende we-
ken willen we de goede doelen graag 
aan u voorstellen.

Informatie of vragen?  Henny Kroe-
zen 0495-632155

Reumafonds
In Nederland hebben bijna 2 mil-
joen mensen een vorm van reuma. 
Het Reumafonds is er voor hen. We 
financieren wetenschappelijk reu-
maonderzoek, geven voorlichting 
en komen op voor de belangen van 
mensen met reuma. Het Reumafonds 
krijgt geen overheidssubsidie. De 
jaarlijkse collecte is goed voor ruim 
een kwart van onze inkomsten en dus 

onmisbaar in de strijd tegen reuma!

Hersenstichting
De Hersenstichting wil actief bij-
dragen aan gezonde hersenen. We 
maken wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk en dragen bij aan innova-
tieve projecten ter ondersteuning van 
mensen met een hersenaandoening. 
1 op de 4 mensen krijgt ooit te ma-
ken met een hersenaandoening. Er 
komen per jaar 160.000 mensen met 
een hersenziekte bij. Bijna een half 
miljoen mensen kampen met blijven-
de ernstige gevolgen. Zij zitten thuis. 
Geïsoleerd. Onbegrepen. Dat moet 
stoppen. Geef om je hersenen. Steun 
de Hersenstichting. 

EHBO Nederweert
EHBO Nederweert organiseert sinds 
1964 opleidingen op het gebied 
van EHBO. Duizenden basisschool-
kinderen en honderden volwasse-
nen hebben een diploma behaald.  
Naast opleiding is de vereniging ook 
actief op het gebied van hulpverle-
ning bij evenementen. Wij hebben 
uw steun nodig om u blijvend te 
kunnen helpen.

Nationaal fonds Kinderhulp
Steeds meer kinderen in ons land 
lijden onder armoede en ernstige 
problemen thuis. Zij staan langs de 
zijlijn en kunnen niet meedoen.  Kin-
derhulp legt al meer dan 50 jaar met 
eenvoudige dingen,  zoals een fiets, 
sport of een dagje uit, de basis voor 
een gelukkiger leven.

Familiemiddag Theaterboerderij ‘Boeket’
“Het is nog ietwat vroeg maar dit 
evenement moeten grootouders 
met kinderen, kleinkinderen, fa-
milie, buren en vriendengroepen 
nu al in hun agenda zetten: een 
verrassend gezinsuitje op zon-
dag 4 mei a.s. in Theaterboerderij 
‘Boeket’ in Nederweert.” Dat zegt 
Jos Levels van de Theaterboer-
derij. Hij en zijn vrouw Riek heb-
ben een leuk en nieuw concept 
bedacht waarin die dag kinderen 
en volwassenen worden bezig ge-
houden.

In de vroege middag is er de jeugd-
show van Rinaldo. Rinaldo is een door 
de wol geverfde entertainer, die on-
der meer een sprekende papegaai 
en aap ten tonele voert. Tijdens deze 
show voor kinderen vanaf vijf jaar, 
is opvang geregeld voor de ouders. 
Dit met koffie en vlaai uit de hout-
gestookte oven, ronddwalen in de 
natuurtuin en een lekker glas bij het 
kampvuur.

Spelactiviteiten
Na de jeugdshow zijn er spelactivitei-

ten voor de kinderen. De volwassenen 
en de oudere jeugd genieten dan 
van cabaretier Jochen Otten met zijn 
nieuwste show ‘On Ice’. Jochen Ot-
ten is een van Nederlands meest con-
stante cabaretiers met een hoge lach-
dichtheid. Hij was finalist in het Leids 
Cabaret Festival en winnaar van de 
persoonlijkheidsprijs bij Cameretten.
Na de voorstellingen wordt er met 
z’n allen gegeten rond het kampvuur. 
De hoofdmoot van deze maaltijd zijn 
de zelf samengestelde pizza’s die ge-
bakken worden in de houtgestookte 
oven bij de Theaterschuur.

De entree voor deze voorstelling be-
draagt vijftien euro voor volwassenen 
en vijf euro voor kinderen. Deze be-
dragen zijn inclusief de voorstelling 
en het eten, maar exclusief de drank. 
Het programma begint om 15.00 uur 
en duurt tot 20.30 uur. 

Gezien de verwachte drukte voor 
deze activiteit en het beperkt aantal 
plaatsen is direct reserveren aan te 
raden. Dat kan via j.levels3@kpnpla-
net.nl of via telefoon 0495 63 19 99.

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 24 maart 11.00-12.30 uur 
en 13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 
25 maart 10.00-11.00 uur dansen*. 
Woensdag 26 maart 09.30-14.15 uur 
gezichtsverzorging*/16.00 -18.00 
kookworkshop voor nabestaanden 
(= vol). Donderdag 27 maart 09.30-
12.30 uur creatief atelier / 10.00-12.30 
uur hoofdmassage*. Vrijdag 28 maart 
09.30-12.30 uur creatief atelier. Open 
inloop maandag t/m donderdag van 
09.00-16.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. (* = op afspraak). 
Meer info: www.toonhermanshuis-
weert.nl

Harrie’s muziekmiddag

Zondagmiddag 6 april 2014
Aanvang 13.30 uur

Gemeenschapshuis ‘de Pinnenhof’
Nederweert

Opening: 
Wethouder Maria Frenken-Ras 

Presentatie:
Will Knapen

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

Er zijn nog kaartjes te koop op don-
derdag 20 en 27 maart in de Pin-
nenhof van 13.00 uur tot 15.00 uur.

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

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

55+ DANSEN

Dansmiddag voor alle senioren 
Nederweert-Eind e.o.
Woensdag 19 maart is weer de gezel-
lige dansmiddag in Café - Zaal Bi-j Le-
nie Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid.
We beginnen om 13.30 uur en ein-
digen om 17.00 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

TE KOOP:

ASPERGES
H. v.d. Beucken

Kreyel 1 Ospel
Tel. 0495-633437

Mob. 06-222 966 98

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice



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

WEEK
12

17 t/m 22 

maart

Appelvlaai: € 9,40 half € 5,20

Lentevlaai: € 12,75 half € 7,35

Puddingbroodje: € 1,25 p/st

Vikorn brood: € 2,20

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

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

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

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

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

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

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

Gemeente  Leudal , Gemeente  Nederweer t  en  Gemeente  Weert
werken samen aan een  bet rokken samenlev ing

Heeft u deze folder gemist
of niet ontvangen?
Ga naar www.nederweert.nl om deze te lezenGa naar www.nederweert.nl om deze te lezen

Groeien als tegenslag op je levenspad komt
Ieder van ons heeft zijn ups en zijn 
downs. ‘’Ik heb geleerd die tegensla-
gen te zien als signalen om te groei-
en’’; Aldus Edgardo de Monte,  56 jaar 
en werkzaam in Weert als NLP master 
coach.  Dat grootse veranderingen in 
het leven op de loer liggen maken we 
allemaal wel eens mee, hoe daar mee 
om te gaan weet Edgardo als geen 
ander en heeft er zijn beroep  van ge-
maakt.  Hij begeleidt sinds een aantal 
jaren mensen naar hun echte Zijn en 
hun optimale functioneren. Om met 
zijn werk kennis te maken, geeft hij in 
de regio Weert en omstreken de ko-
mende tijd een aantal lezingen. 

De Monte kreeg achtereenvolgens 
te maken met een aantal confronte-
rende zaken die zijn leven de nodige 
inzichten gaven. In 2000 werd bij 
hem een hersentumor geconstateerd 
en hij vroeg  zichzelf af waarom hem 
dit moest overkomen. Tijdens een
meditatie zag hij dat de tumor opge-
kropte woede bleek die hij had ver-
zameld had als onbegrepen kind. Hij 
voelde zich vaak eenzaam, verdrietig 
en boos.  Behept met een groot ge-
voel voor zelfreflectie ging hij vervol-
gens bij zichzelf te rade, beleefde zijn 
gevoel weer, werkte aan zichzelf en 
besloot dat het tijd was er een punt 
achter te zetten. Hij besefte dat zijn 
ouders  destijds de beste keuzes heb-
ben  gemaakt uit liefde voor hem 
maar dat zij zich bedienden met be-
perkte mogelijkheden die ze op dat 
moment hadden. ‘’Toen ik dit zag kon 
ik hen alles vergeven.” 

In 2012 diende zich een nieuwe hef-
tige verandering aan.  Edgardo  werk-
te al 21 jaar bij  een van de grootste 

corporaties in Eindhoven en samen 
met een kwart van zijn afdeling kre-
gen zij ontslag.  Een nieuwe groeikans 
diende zich aan om voor zichzelf te 
beginnen. Edgardo had al in 2005 zijn 
coach-practioner in Veldhoven afge-
rond en daarna intern een team bege-
leid en werknemers gecoacht binnen
het bedrijf.  Praktijk Lifetree werd een 
feit. (www.lifetree.nu)  Symbolisch 
vernoemd  naar een levensboom die 
zijn wortels stevig in de aarde heeft 
staan waardoor zijn takken kunnen 
reiken tot ongekende hoogte. 

De lezingen die op diverse locaties 
worden verzorgd (zie www.lifetree.
nu) door Edgardo geven inzicht in 
de werkwijze van hem als coach en 
hebben het  thema: ”Waar wil je 
werkelijk voor gaan in je leven en je 
werk zonder dat hinderlijke emoties 
of angsten je blokkeren? Hoe kan je 
groeien naar wie je werkelijk bent? 
Edgardo gebruikt in zijn coaching 
traject  NLP, een verzameling tech-
nieken,  wat staat voor Natuurlijke 
Levens Processen.

Tijdens de presentatie geeft hij  uitleg 
over hoe zijn coachen, ofwel  gidsen, 
in je persoonlijke groei gaat. Hij laat 
je beleven en ervaren hoe je dit zelf 
dan doet.  Je kunt kennismaken met 
hem en zijn werk op een volgende 
lezing of een afspraak maken in zijn 
praktijk in Weert.  Je bent van harte 
welkom!

Zaterdag 22 maart om 20.00u bij
Praktijk in Balans, Gerrisstraat 2, 
Nederweert. € 5 entree, tevoren
aanmelden. edgardo@lifetree.nu/ 
06-37342354.

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Omwonenden veestallen gecontroleerd
In Limburg en Noord-Brabant 
werd vanaf maandag 10 maart be-
gonnen met een groot onderzoek
naar eventuele gezondheidsrisi-
co’s door de vee-industrie.

In Dinther (Brabant) werden maan-
dag de eerste inwoners getest. Ze 
staan bloed en neusslijm af en ze 
doen een longfunctietest. In to-
taal worden de komende tijd 3000 
Brabanders en Limburgers gecon-
troleerd. Ze vullen ook een vra-
genlijst in over hun gezondheid.
Verder worden op 60 plekken in 
beide provincies luchtmetingen ge-
daan om uit te zoeken welke ziek-
teverwekkers op het platteland
worden verspreid. Het onderzoek
is nodig omdat nog steeds veel on-
duidelijk is over het gevaar van 
veestallen voor de gezondheid.
De blaastest en het bloedonderzoek
moeten uitwijzen of mensen die in de 
buurt wonen besmet zijn met bacte-
riën uit de veehouderij. 

Het onderzoek is een vervolg op 
luchtmetingen en een analyse van 
huisartsgegevens die eerder in Bra-
bant en Limburg zijn uitgevoerd. 
Destijds werden op vijf plekken in 
de buurt van koeien, varkens en kip-
pen significant hogere concentraties 
bacteriën ontdekt. In de buurt van 
bedrijven met geiten en kippen werd 
vaker longontsteking geconstateerd.

Fysiek onderzocht
Voor het eerst worden mensen nu 
fysiek onderzocht. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), het Institute for Risk Assess-
ment Sciences IRAS van de Universi-
teit Utrecht, het NIVEL (Nederlands 
Instituut voor onderzoek van de ge-
zondheidszorg) en Wageningen UR. 
De kosten (2,5 miljoen euro) worden 
betaald door de ministeries van Volks-
gezondheid en Economische Zaken.
De resultaten worden in 2016 ver-
wacht.

Op zoek naar de blauwborst in De Peel 

Buitencentrum De Pelen zet vo-
gels in de kijker 

Staatsbosbeheer houdt elke 
maand een vogelexcursie in Nati-
onaal Park De Groote Peel waarbij
we op zoek gaan naar een aantal 
typische Peelvogels. Op zondag
23 maart is dit de blauwborst. De 
excursie staat onder begeleiding 
van boswachter Piet Zegers en 
start om 9.00 uur bij Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospel. Deelname kost € 5,- 
per persoon en opgave kan telefo-
nisch:  0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl.

Vogels kijken is elk seizoen anders
Het leuke van vogels kijken is dat elk 
seizoen iets anders biedt. Het ene 
moment geniet je van een vlucht gak-
kende ganzen, een paar weken later
sta je ademloos te kijken en te luiste-
ren naar overvliegende kraanvogels. 
Toch blijft voor veel vogelaars het 
voorjaar de mooiste tijd om vogels 
te spotten. Langzaam druppelen de 
waarnemingen binnen, tjiftjaf, fitis, 
roodborsttapuit en blauwborst. Het 
is elke keer spannend wanneer de 
eerste waarnemingen gemeld wor-
den en elke keer is het een voorbode 
van de naderende lente.

Nationaal Park De Groote Peel is een 
belangrijk gebied voor vogels. Er zijn 

ongeveer 270 soorten waargenomen, 
waarvan 90 soorten broedvogels. Tij-
dens de vroege vogelwandelingen in 
maart en april gaan we op zoek naar 
een karakteristieke broedvogel van 
de Peel: de blauwborst. De winter 
brengt dit prachtig gekleurde zang-
vogeltje door in zuidelijke streken, 
vanaf half maart keert hij weer terug 
in de Peel. Behalve de blauwborst 
richten we de kijker natuurlijk ook op 
de andere vogelsoorten die ons pad 
kruisen. Het is altijd verrassend wat je 
tegenkomt!

Nog meer vogels in de kijker: mei 
- juni: de dodaars, juli - augustus: de 
nachtzwaluw, september- oktober: de 
zilverreiger en november - december: 
de klapekster. Voor een compleet over-
zicht kijk op: www.buitencentra.nl 

Alles voor en over vogels in Bui-
tencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen is het start-
punt voor natuurbeleving in Natio-
naal Park De Groote Peel. Behalve 
activiteiten biedt het Buitencentrum 
een breed assortiment aan natuur-
boeken, Streekproducten en souve-
nirs. Voor de vogelliefhebber zijn er 
verschillende vogelgidsen en nestkas-
ten, onder andere voor roodborstjes, 
koolmezen en zelfs mussenflats ver-
krijgbaar. Ook voor verrekijkers bent 
u bij het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer aan het juiste adres. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Gezamenlijke Collecte 
Ospel 2014

In 2012 is er op initiatief van de dorps-
raad Ospel in Ospel en Ospeldijk  ge-
start met een gezamenlijke collecte 
Ospel/Ospeldijk. Dit wil zeggen dat 
de landelijke goede doelen niet af-
zonderlijk, maar in één keer langs de 
deur komen om te collecteren. Scheelt 
u voordeurbezoeken en minder uren
inzet  van de vrijwillige collectanten. 
Deze manier van collecteren werd ook 
vorig jaar positief beoordeeld. Van-
daar dat ook dit jaar de gezamenlijke 
gebundelde collecte Ospel/Ospeldijk 
weer zal plaats vinden. 

Gezamenlijke Collecte 2014 op 
maandag 7 en dinsdag 8 april. 

In week 14 (31 maart t/m 4 april) ont-
vangt ieder huishouden een brief. In 
de brief staan de namen van 12 goede 
doelen met verdere uitleg. Kort sa-
mengevat: U kunt bij ieder goed doel 
aangeven hoeveel geld u wilt done-
ren aan dat doel. Onderaan de brief 
vult u het totaal bedrag in. Dit bedrag 
doet u met de lijst in de envelop die 
de collectant vervolgens op 7 en/of 8
april 2014 bij u komt ophalen. 

De goede doelen van dit jaar zijn: 
- KWF Kankerbestrijding
- EHBO Nederweert
- Hartstichting
- Vastenaktie
- Nierstichting
- Reumafonds
- Hersenstichting
- Alzheimer
- Longfonds
- Brandwondenstichting
- Fonds Verstandelijk Gehandicapten
- Jantje Beton

Modeshow Pleunis mode 12 maart 2014

Vorige week waren wij te gast bij
de Modeshows van Pleunis Mode 
in Nederweert. Hier werd met een 
bijzonder wervelende show de 
nieuwe mode voor het voorjaar 
en de zomer getoond. Mode voor 
alle leeftijden en in de maten 36 
tot en met 46. 

Voorjaar 2014 levert een mengeling 
van sport couture en een romanti-
sche, zachte stroming op. Een mooie 
lifestylemix die fijne, draagbare col-
lecties oplevert. Dunne, zachte, com-
fortabele stoffen en heldere kleu-
rencombinaties kenmerken de mode. 
Een beeld dat duidelijk de nieuwge-
vonden positiviteit weerspiegelt. 

Sport couture & comfortabele 
streetwear 
Dunne, glanzende stoffen en flexibe-
le materialen leveren prettig draag-
bare active en streetwear collecties 
op waarin ook een beetje humor niet 
wordt geschuwd. Ook in de haute 
couture wordt dit jaar veel geëxperi-
menteerd met sportieve elementen. 
De opkomst van soepel vallende, elas-
tische stoffen, maar ook aansluitende 
stretchmaterialen hebben de ont-
werpers tot opvallende maar vooral 
draagbare creaties geïnspireerd. 

De hoofdlijn is dat de mode vrolijker 
wordt. Mensen zijn het doemdenken

beu en hebben genoeg van de crisis. 
Kleur is erg belangrijk, er worden 
onverwachte kleurencombinaties ge-
bruikt. 

Kant, ruches en transparante lagen
De zachte tegenhanger van de sport 
couture is een trend die we bij Pleu-
nis Mode ook zagen. Deze trend is 
romantisch met kant, ruches en pas-
telkleuren. Daarnaast treedt trans-
parant op de voorgrond. We zagen 
lichte stoffen en kant, zorgend voor 
veel doorkijk. En ook net structuren 
zorgen voor een opvallend effect. Er
is aandacht voor verfijning en details. 

Nog steeds speelt de sjaal een grote 
rol in de nieuwe mode en als we dan 
geen sjaal zagen was het wel een op-
vallende halsketting.

Tijdens de show bij Pleunis Mode 
kwamen we op leuke combinatie-
ideeën en we kregen volop inspiratie.

Pleunis Mode brengt mode van de 
merken Aventures des Toiles, Sao 
Paulo, Donna Dura, Ariana, Taifun, 
Dolce Vita,  Monari, Via Appia, Brax, 
Betty Barclay, Gil Bret, Zerres, Marie 
Méro, Joseph Ribkoff,  Pause Café, 
Edition by Gerry Weber, Gerry Weber, 
FrankWalder, Lebek, Sommermann, 
Damo, Isabell, Concept K. en vele an-
dere. 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 27 maart open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 26 maart12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

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

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)



Beste Pinmaekers, 
Pinmaekerinnekus 

en alle anger 
vastelaovendjveerders.

Ich wil uch allemaol herstikke 
bedanke vör ut geweldjige 

vastelaovendjseizoen 2013-2014.

Mien adjudante, oos vriendinne 
en ich hebbe ongeluifelik genote en 

vae geniete nog edere daag.

Leef minse, gae hetj os ein top seizoen gegaeve,  
waat  zonger uch noeëts waas geluktj.

vastelaovendjveerders,
Gae Fieëst-dje met os mei-j, en woortj ’t neet meug 
vae ginge door tot ‘s mêrges vreug !

Aod prins Rob I 
Adjudante Peet, Sjimmie en Nick
Van VV de Pinmaekers Ni-jwieërt 

Stichting Nederweert Collecteert
Graag presenteren we de Stichting 
Nederweert Collecteert (SNC) aan u. 
Zodat u weet voor welke goede doe-
len de Stichting zich inzet.

Stichting Nederweert Collecteert is 
ontstaan uit de vertegenwoordigers 
van de goede doelen die in Neder-
weert al vele jaren collecteren. Deze 
mensen zochten naar een oplossing 
om de grote toeloop (ergernis) aan 
de deur te verminderen én te-
vens voor het teruglopend aantal 
collectanten. Uit deze groep goede 
doelen ontstond na onderzoek een
bestuur, bestaande uit 5 personen 
met ondersteuning van de coördina-
toren van de 18 aangesloten goede 
doelen. Maar wie zijn deze 18 goede 
doelen eigenlijk? In de komende we-
ken willen we de goede doelen graag 
aan u voorstellen.

Informatie of vragen?  Henny Kroe-
zen 0495-632155

Alzheimer
1 op de 5 mensen krijgt dementie. 
Alzheimer Nederland werkt aan een
betere toekomst voor mensen met 
dementie en hun omgeving. Het is 
onze missie om dementie te voorko-
men of te genezen. Het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek is
dé manier om de strijd tegen demen-
tie te winnen. We werken aan ver-
betering van levenskwaliteit, geven 
voorlichting, belangenbehartiging en 
bieden mogelijkheden voor hulp en 
lotgenotencontact.

Longfonds
Het Longfonds investeert veel in
wetenschappelijk onderzoek. Want 
gezonde longen zijn van levensbe-
lang. Onze dromen? Kapotte longen 
repareren, een vaccin tegen astma 
en een betere behandeling voor ern-
stige longziekten. Voor dit onderzoek
is veel geld nodig. U kunt ons daarbij 
helpen, steun ons. Waarom? 
- 1 op de 4 sterfgevallen komt door 

een longziekte.
- voor 1 miljoen mensen in ademnood.

Ango
Ango (Algemene Nederlandse Ge-
handicapten Organisatie) is een lan-
delijke vereniging voor mensen met
een handicap of chronische ziekte 
met een afdeling in Midden Limburg. 
Wij hopen op een mooie collecte-op-
brengst, zodat Ango in de toekomst 
mensen met een functiebeperking
kan blijven ondersteunen met soci-
aal-juridisch advies en financiële ver-
goedingen voor de aanschaf van bijv. 
vervoermiddelen, woningaanpas-
singen en hulpmiddelen. Meer info 
www.ango.nl

Maag Lever Darm Stichting
De Maag Lever Darm Stichting is een 
onafhankelijke stichting die al ruim 30 
jaar werkt aan een betere toekomst 
voor mensen met maag-, darm-, en 
leverproblemen. Het is onze missie 
om maag-, darm- en leverziekten te 
voorkomen, te bestrijden en de kwali-
teit van leven van patiënten te verbe-
teren. MLDS  is  facilitator van weten-
schappelijk onderzoek, voorlichter en
kennisbron.

Amnesty International
Amnesty International strijdt voor 
naleving van de mensenrechten. Die 
waarborgen vrijheid, gelijkheid en 
rechtvaardigheid voor mensen waar
ook ter wereld. Amnesty doet onder-
zoek, voert actie en steunt mensen-
rechtenverdedigers. De organisatie 
is niet gebonden aan een politieke 
overtuiging, godsdienst of economi-
sche belangengroep en laat zich niet 
leiden door de publieke opinie. Het 
enige dat telt is dat de mensenrech-
ten niet worden geschonden.

Hartstichting
De Hartstichting strijdt tegen hart- en 
vaatziekten. Het aantal sterfgevallen 
en patiënten moet omlaag. Hiertoe 
investeert de Hartstichting in weten-
schappelijk onderzoek, voorlichting
en patiëntenzorg. Ongeveer 50% van 
het geld gaat naar onderzoek. U kunt 
ons daarbij helpen, steun ons. www.
hartstichting.nl

OpenOpenOpen
Inschrijffeesten

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

€ 49,95 per persoon, All-in.
Inclusief; Alle dranken, Dinerbu�etten, Grandioze dessertbu�etten,

Live entertainment, Allround muziekrepertoire
(Reserveren kan zowel telefonisch als via onze website)

Someren-Eind  T (0493) 491381  Zie: www.plattevonder.nl

Zaterdag 05 april Zaterdag 17 mei

SEVENTIES PARTY

EEN LEEFBAAR
BUITENGEBIED

MET RUIMTE OM
TE ONDERNEMEN

REALISTISCH
EN

DAADKRACHTIG

Laat uw konijn vaccineren!
Myxomatose en Viraal Hemorragisch 
syndroom (VHS)  zijn twee ernstige 
ziektes, die de dood van uw dier tot 
gevolg kunnen hebben.  Alle konij-
nen kunnen besmet raken ongeacht 
ras, leeftijd of huisvesting. 
Myxomatose wordt overgebracht 
door stekende insecten (zoals mug-
gen en vlooien), terwijl VHS over-
gedragen kan worden door contact 
met wilde konijnen en ook via groene 
planten, hooi, kledij of schoeisel.  Een 
binnenkonijn loopt dus evengoed ri-
sico op infectie!

Vanwege het hoge sterftepercentage 
van VHS en myxomatose en het ge-
brek aan een succesvolle behandeling 
is preventie enorm belangrijk

Bij DAP Lintjeshof worden sinds janu-
ari 2012 de konijnen gevaccineerd met 
een nieuw en innovatief vaccin dat 12 
maanden bescherming biedt tegen
zowel myxomatose als VHS met één 
enkele inenting. U hoeft dus nog maar 
één keer per jaar langs te komen, en 
het is niet meer nodig te wachten op 
de konijnen-entdagen. Als u bijvoor-
beeld een nieuw konijn aanschaft 
kunt u het meteen beschermen door 
het te laten enten met dit vaccin. 

De konijneneigenaren die bij ons in 
het bestand staan ingeschreven ont-
vangen vanzelf een oproep voor het
maken van een vaccinatieafspraak. 
Staat u nog niet ingeschreven bij ons, 
dan kunt u ons bellen of mailen via in-
fogezelschapsdieren@lintjeshof.com.
Het blijft raadzaam om de vaccinatie 
zoals vroeger in het voorjaar te laten 

doen. Zeker omdat door de afgelopen
zachte winter er nu al muggen zijn!

Tijdens de vaccinatieafspraak krijgt 
uw konijn zoals gebruikelijk een alge-
mene gezondheidscontrole en knip-
pen we indien nodig de nagels tegen 
gereduceerd tarief. Indien gewenst 
geven we graag informatie over de 
juiste voeding, castratie of sterilisatie 
en behandelen we uw overige vragen. 

Omdat de meeste eigenaren het toch 
prettiger vinden om met hun konijn in 
de wachtkamer met alleen andere ko-
nijntjes te zitten, organiseren we wel 
nog steeds een konijnenspreekuur. 
Dit zal plaatsvinden op de woensdag 
26 maart, van 16u tot 17u30. U kunt 
hiervoor telefonisch een afspraak 
maken bij een van onze assistentes op 
het nummer 0495/461 222.

In het voorjaar besteden we ook ex-
tra aandacht aan de preventie van 
madenziekte. Voor uitgebreide in-
formatie over de ziekte en tips om 
madenziekte te voorkomen, bezoek
onze website lintjeshof.com

Team Lintjeshof

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Laurierstraat 21, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1983, opp. perceel ca. 141 m2 inhoud woning 300 m3.
Begane grond: hal met laminaatvloer, meterkast (4 groepen/ 
aardlekschakelaar) en toiletruimte voorzien van wandcloset en 
fontein; doorzonwoonkamer met laminaatvloer en trapkast; 
dichte keuken met laminaatvloer en keukenopstand voorzien van 
afzuigkap; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
douchecabine, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats AWB 
HR combi cv-ketel (2003), mechanische ventilatie-unit; bergzolder 
met bergruimte in dakschuinten en dakraam.
Algemeen: volledig geïsoleerd; kunststof kozijnen met HR++ 
glas (2009/2010), voortuin en grotendeels beklinkerde achtertuin 
voorzien van achterom, borders, vrijstaande tuinberging, erfaf-
scheiding (hout/ steen).

Vraagprijs € 132.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 31 maart 2014.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

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!!!!!!!

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!!!!

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

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

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. 

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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



Vorige week donderdag werd de eeu-
wenoude waterput voor de St. Lamber-
tuskerk in Nederweert gevonden. Het 
kostte een paar uurtjes graven, maar 
toen kwam het historische bouwwerk 
dan toch tevoorschijn. Velen brachten 
het afgelopen weekend een bezoekje 
aan de Kerkstraat om dit unieke mo-
nument te bezichtigen. Het was even 
weer het ontmoetingspunt van lang 
geleden toen hier altijd inwoners bij  
elkaar kwamen om een praatje te 
maken.

De burgemeester begon op deze zon-
nige en bijzondere dag met een kort 
welkomstwoord aan alle aanwezige 
inwoners. Een speciaal dankwoord was 
er ook voor de heer Ruud Koppens, 
eigenaar van ETF Machinefabriek in 
Nederweert. Hij vierde afgelopen jaar 
zijn 40-jarig jubileum als ondernemer. 
Ter gelegenheid hiervan wil hij een 
duurzaam geschenk aan de gemeente 
aanbieden, een cadeau voor iedereen. 
Hij heeft daarom aangeboden om de 
kosten van het opsporen en zichtbaar 
maken van de put te financieren.

Zoektocht
Om 10.45 uur namen burgemeester 
Evers, wethouder Mackus en de heer 
Ruud Koppens de schop ter hand om 
mee te helpen tijdens de zoektocht. 

Nederweert behoort tot de negen ge-
meenten van Nederland die er financieel 
gezien het beste voor staan. Dat blijkt 
uit een onderzoek van accountants- en 
adviesbureau Deloitte, in opdracht van 
het tijdschrift Elsevier.
 
Met het oog op de komende gemeen-
teraadsverkiezingen heeft Deloitte de 
financiële huishouding van alle 403 
gemeenten onder de loep genomen en 
de resultaten vorige week naar buiten 
gebracht.

Verslechterd 
Belangrijkste conclusie: de financiële 
positie van gemeenten is in de afgelo-
pen jaren over de hele linie genomen 
verslechterd, met name als gevolg van 
(forse) verliezen op grondexploitaties. 
Uitzonderingen zijn er ook. Aan de hand 
van een duurzaam beleid wisten diverse 
gemeenten de dans te ontspringen - ne-
gen gemeenten staan er zelfs zeer goed 
voor en morgen zich het beste jongetje 
van de klas noemen.

Analyseren financiële verslagen
In opdracht van Elsevier analyseerde 
Deloitte de financiële verslagen (vanaf 
2009) van de 403 gemeenten. Meer dan 
tien financiële factoren zijn onderzocht, 
waaronder eigen vermogen, nettoschuld, 
woonlasten en grondinvesteringen.

Ook was dit het officiële startsein 
voor de herinrichting van de Kerk-
straat. Een mooi gegeven is dat 
precies op dit tijdstip een betonnen 
plaat werd geraakt. Aan het begin 
van de middag werd duidelijk dat zich 
hieronder inderdaad de put bevindt.
 
De feiten
De bovenkant van de put ligt op een 
diepte van bijna twee meter, heeft 
een doorsnede van twee meter en de 
verwachting is dat de put ongeveer 
acht meter diep is. De ronding is dui-
delijk zichtbaar. Zoals verwacht, werd 
de put gevonden met een betonnen 
plaat die rond 1965 door de toenma-
lige aannemer bij de aanleg van het 
eerste stamriool is aangebracht. Het 
metselwerk van de put ziet er nog 
goed uit, behoudens een paar kleine 
beschadigingen aan de bovenste 
lagen. De graafwerkzaamheden wer-
den verricht door aannemersbedrijf 
Bloem en de heer Alfons Bruekers van 
de Stichting Geschiedschrijving Ne-
derweert begeleidde de zoektocht. Er 
is ook nog gezocht naar een tweede 
waterput, iets verderop, maar deze is 
niet gevonden. 

Kerkstraat
Nadat de schop weer uit de grond 
was, sprak ook wethouder Mackus 

Keuzes maken noodzakelijk
Uit de doorlichting komen een aantal 
schrijnende trends naar voren. Zo blijkt 
dat gemiddeld genomen het eigen ver-
mogen (reserves) van de gemeenten is af-
genomen. Tegelijkertijd zijn de schulden 
van de gemeenten over het algemeen 
toegenomen. Bij elkaar opgeteld levert 
het geen rooskleurig beeld op. Sterker 
nog, met het oog op de naderende de-
centralisaties waarschuwt Deloitte zelfs 
voor een verdere verslechtering van de 
financiële positie. Het devies: duidelijke 
keuzes maken voor de toekomst op het 
gebied van jeugd, werk en zorg.

Koplopers
Toch hoeven niet alle gemeenten zich 
zorgen te maken. Tegen de stroom in 
staan negen gemeenten er zelfs zeer 
goed voor, aldus de onderzoekers. Het 
gaat om Asten, Beesel, Ermelo, Huizen, 

een kort woordje waarin hij de plan-
ning van de herinrichtingswerkzaam-
heden voor de Kerkstraat toelichtte. 
Ook gaf hij aan verheugd te zijn met 
de provinciale subsidie van ruim 1,5 
miljoen euro voor het centrum en 
deelde hij mee dat een werkgroep  
binnenkort start met een evaluatie in  
verband met de keuze van de rijrich-
ting en parkeercapaciteit in de Kerk-
straat en Brugstraat. 

Informeren
Het afgelopen weekend kon iedereen 
de waterput komen bezichtigen. We 
gaan nu bekijken op welke manier 
we deze in het straatbeeld kunnen 
vereeuwigen. Uiteraard houden we u 
op de hoogte van het vervolg. Onder 
Werk in uitvoering op onze website 
vindt u de precieze planning van de 
herinrichting, alle tekeningen, presen-
taties en verslagen. De tekeningen van 
de omleidingroutes kunnen gemak-
kelijk geprint en meegegeven worden 
aan klanten of leveranciers. Daarnaast 
kunt u zich op de website aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief, zodat u 
automatisch de laatste informatie over 
het project in uw maibox ontvangt.

Op onze website kunt u terecht voor 
een foto-impressie van de zoektocht.

Leusden, Maasgouw, Nederweert, Putten 
en Scherpenzeel. Zij hebben geen schuld, 
veel reserve en lage lasten.

Wonen op zandgrond
Burgemeester Evers is uiteraard heel 
trots op deze mooie cijfers. Vorige week 
legde hij in een interview met Radio 1 uit 
dat Nederweert altijd al positieve cijfers 
heeft laten zien. Hij is nu zeven jaar bur-
gemeester, maar ook vóór zijn tijd ging 
het al goed. ”Nederweertenaren wonen 
op zandgrond. Het zijn mensen die altijd 
hard hebben moeten werken om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Ze zijn 
sober, hardwerkend, eenvoudig en ze 
hebben een motto: gewoon doen.”

Het interview is te beluisteren via de  
weblog van de burgemeester. Het vol-
ledige rapport vindt u op onze website 
en via elsevier.nl.

Oude tijden herleven... 
Metselwerk gevonden put nog in goede staat, herinrichting officieel gestart

Nederweert in top 9 van financieel gezondste gemeenten!

GemeenteContact
Donderdag 20 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. 

Na de verkiezingen

Gisteren, 19 maart, vonden de ge-
meenteraadsverkiezingen plaats. Uw 
stemmen zijn geteld! Op onze speciale 
verkiezingspagina’s op onze website 
kunt u alle uitslagen bekijken.

Definitieve einduitslag
Op vrijdag 21 maart vindt er om 10.00 
uur een openbare zitting op het hoofd-
stembureau in het gemeentehuis plaats 
waarin de einduitslag van de verkiezing 
bekend wordt gemaakt. Dan wordt 
ook het proces-verbaal opgemaakt met 
de definitieve einduitslag. U kunt het 
proces-verbaal vanaf vrijdag 11.00 uur 
inzien bij het team Inwoners.

Geloofsbrieven
En wat zijn nu de vervolgstappen voor 
de huidige en toekomstige raadsleden? 
Op dinsdag 25 maart komt de raad in 
de huidige samenstelling bij elkaar om 
de geloofsbrieven van de toekomstige 
raadsleden te onderzoeken. 

Afscheid, beëdiging
Ook zal dan afscheid worden genomen 
van de vertrekkende raadsleden. In de 
zitting hierna, op donderdag 27 maart, 
worden de nieuwe raadsleden beëdigd. 
Beide vergaderingen beginnen om 
19.00 uur in de raadzaal. 

Meer informatie
In het Gemeente Contact van volgende 
week en de week erna komen we uiter-
aard uitgebreider terug op de verkie-
zingsdag en de nieuwe samenstelling 
van de gemeenteraad. 

Op de website...
 Wie exposeert er de komende 

weken op de Kunstmuur? 

www.nederweert.nl

V.l.n.r.: Wethouder Mackus, burgemeester Evers en de heer Koppens even in gesprek met de toeschouwers tijdens de zoektocht naar de put.  (Foto: gemeente Nederweert) 

1,5 miljoen euro voor centrumplan

Werkgroep evalueert verkeerssituatie

Gedeputeerde Staten van Limburg heb-
ben op dinsdag 11 maart besloten om 
een subsidie van ruim 1,5 miljoen euro 
te verstrekken voor de herontwikkeling 
van de locatie Wijen Woonwereld en 
Emté aan de Burgemeester Hobusstraat. 
Het college van B&W is uiteraard zeer 
verheugd met deze beschikking. 

In 2009 is het Masterplan Nederweert-
Budschop vastgesteld. Eén van de 
doelstellingen in dit plan is een verdere 
concentratie van de winkelvoorzienin-
gen door de herontwikkeling van de 
locatie Wijen Woonwereld en Emté 
aan de Burgemeester Hobusstraat. Een 
ontwikkeling die uitgaat van sloop van 
deze panden en nieuwbouw van winkels 
en woningen. 

Haalbaarheid onderzocht
Afgelopen jaar heeft de gemeente 
samen met de ontwikkelcombinatie 
Meulen-Rialto uit Weert/Den Bosch de 
haalbaarheid van de herontwikkeling 

Eind vorig jaar hebben de ondernemers 
uit de Kerkstraat en de Brugstraat een 
petitie aangeboden aan wethouder 
Mackus.

Hierin verzoeken zij om de huidige rij-
richting van het verkeer in deze straten 
om te draaien en de parkeerplaatsen in 
de Kerkstraat te handhaven. 

Afvaardiging gemeenteraad
Nu is er een werkgroep is samengesteld 
om na te gaan in welke mate de hui-
dige ontwikkelingen voldoen aan de 
uitgangspunten die zijn opgesteld. De 
werkgroep bestaat uit een afvaardiging 
van de gemeenteraad, omdat deze de 
kaders en uitgangspunten voor de ver-
keersplannen heeft vastgesteld. Met een 
objectieve evaluatie zal het verband in 
beeld worden gebracht tussen de keuze 
van de rijrichting, de parkeercapaciteit 
en de economische effecten hiervan op 
de ondernemingen in de Kerkstraat en 
Brugstraat. Ook worden de mogelijke 

onderzocht. Daarbij is met grondeigena-
ren en een aantal toekomstige afne-
mers op hoofdlijnen overeenstemming 
bereikt. Omdat het om een ontwikkeling 
met een exploitatietekort gaat, is de 
provincie verzocht om een bijdrage te 
leveren.

Subsidie
Het gaat om een subsidie op grond van 
het Subsidiekader Stimulering Bouw 
en transitie Limburgse Woningmarkt 
2013-2015. Met de financiële bijdrage 
is de haalbaarheid van de ontwikkeling 
een forse stap dichterbij gekomen. De 
gemeenteraad zal naar verwachting 
op dinsdag 22 april een besluit nemen 
over het herontwikkelingsplan en de 
gemeentelijke bijdrage die daarvoor 
nodig is. 

In aanloop naar de raadsvergadering 
leest u in het Gemeente Contact en op 
de website meer over het nieuwe cen-
trumplan.

gevolgen voor andere belanghebbenden 
op het gebied van bereikbaarheid, leef-
baarheid en verkeersveiligheid bepaald.

Meerdere overleggen
Inmiddels heeft al overleg plaatsgevon-
den met ondernemers uit de Kerkstraat 
en het Centrummanagement. Binnen-
kort volgen gesprekken met o.a. on-
dernemers uit de Brugstraat, de horeca, 
aanwonenden en het gehandicapten- en 
seniorenplatform. Op basis van de evalu-
atie brengt het college van B&W advies 
uit aan de gemeenteraad over het al dan 
niet aanpassen van de huidige verkeers-
situatie.

De oude waterput, gevonden in zandgrond waarop hardwerkende Nederweertenaren leven. En mede daarom 
hoeven we niet in de put te zitten over ons financiële huishoudboekje.  (Foto: gemeente Nederweert) 



Onderhoud, Verkoop Nieuw en Gebruikt

Race-, ATB-, Elektrische-, Kinder- en Stadsfietsen

Montgomerystraat 10
6031 JE Nederweert

Tel: 06-55832387
Mail: rijwielservice.robschreurs@gmail.com Reparaties op afspraak

▲ Pannendaken

▲ Platte daken

▲ Lood- en Zinkwerk

▲ Schoorsteenrenovatie

Mat Koppen Dakwerken
Eind 61 6034 SM  Nederweert-Eind Tel. 0495 - 626 673 Mob. 06 - 50290664 

E-mail info@matkoppendakwerken.nl www.matkoppendakwerken.nl

Interieurs op maat 
Baldessenweg 4 Nederweert

Email: info@roost-interieurbouw.nl
tel: 06-22687320 of 0495-634552

www. roost-interieurbouw.nl

Roost Meubel- en Interieurbouw

HKC BV
Industrieterrein “De Schor”
Groesweg 24
5993 NN Maasbree-NL
Tel. +31 77 465 3753
Fax +31 77 465 3478
e-mail: info@hkc.nl

  








Hulsenweg 1
6031 SP  Nederweert
telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

kapsalon

oog voor detail

Curl & Color
kapsalonkapsalon

Curl & ColorCurl & Color Tot ziens bij 

kapsalon
Curl & Color
St. Rochusstraat 32 Tel. 626922

Dames-, heren- en kinder-
spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Kapelaniestraat 1, Nederweert - Tel. (0495) 460 441 - t.o. de kerk

CARAVANS & CAMPERS

Hulsenweg 8, 6031 SP Nederweert
Tel. 0495 - 725900, Fax 0495 - 725901
www.raemacaravans.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Compleet aanbod
• Caravans • Campers • Accessoires • Verhuur camper
• Reparatie • Onderhoud • APK • Schade (inclusief afwerking met de verzekering)

Hobby en Sterckeman caravans,
LMC, Sun Living en Hobby campers
Verder hebben wij een ruim aanbod van occasions.

Even voorstellen...
Mijn naam is Rens de Waal, ik woon in Nederweert-Eind en ben 19 jaar. 
Ik ga al drie jaar in Weert naar het ROC Gilde op de locatie Drakesteyn.
De eerste twee jaar heb ik de opleiding ‘detailhandel’ gevolgd en 
daar heb ik mijn diploma voor behaald. Sinds dit schooljaar volg 
ik de opleiding ‘commercieel’ en dat bevalt mij heel erg goed. 
Deze opleiding duurt 3,5 jaar en bestaat uit theorie en praktijk. 
Bij deze opleiding hoort ook een jaarlijkse stage die je bij verschillende
bedrijven dient te volgen. 

Stage bij Drukkerij van Deursen
Voor dit leerjaar heb ik er voor gekozen om bij Drukkerij van Deursen 
bv stage te lopen. Mijn keuze is hierop gevallen, omdat ik met name 
nieuwsgierig was naar hoe het Weekblad voor Nederweert en ander 
drukwerk tot stand komt. Vooral het commerciële gedeelte sprak mij 
daarbij aan. Ik heb contact opgenomen met Sander Stultjens die de com-
municatieadviseur van dit bedrijf is. Sander heeft mijn verzoek om stage 
te lopen bij van Deursen neergelegd en zij stonden er positief tegenover. 
Op 20 januari 2014 ben is aan mijn stage begonnen.

Werkwijze
Ik loop mee met Sander en moet daarnaast stage-opdrachten maken.
Het is o.a. mijn taak om bedrijven te adviseren over advertenties en 
drukwerk. We bespreken bijvoorbeeld een advertentie met een klant 
voor eenmalige of meerdere plaatsingen. Vervolgens zorgen we voor
een passend ontwerp. Na akkoord van de klant kunnen de advertenties 
en redactionele artikelen op de pagina’s worden ingedeeld. Daarna wor-
den er drukplaten vervaardigd, waarna alles gedrukt kan worden. Een 
paar dagen later ligt het weekblad bij u in de brievenbus. 

Digitaal
Naast drukwerk en advertentieverkoop voor het Weekblad voor Neder-
weert verricht Drukkerij van Deursen ook de advertentieverkoop voor 
de bedrijvenwijzer van de populaire website www.weertdegekste.nl. 
Deze site bevat sinds kort een online bedrijvenwijzer waarop alle be-
drijven uit de regio Weert een vermelding kunnen plaatsen. Daarnaast 
is er een samenwerking met Nederweert24 en is het mogelijk om via 
Drukkerij van Deursen een advertentie op www.nederweert24.nl te 
plaatsen. 

Wat heb ik tot nu toe geleerd?
Ik heb geleerd dat je altijd jezelf en eerlijk moet zijn tegen-
over klanten. Het is belangrijk om de afspraken die je maakt 
goed te noteren en naar wens uit te voeren. Het vertrou-
wen dat een klant in je heeft moet je hem of haar terug 
betalen door een goede dienst of een goed product te 
leveren. Je moet dit werk zo veel mogelijk uit handen van 
de klant nemen zodat de klant er weinig tot geen omkij-
ken naar heeft. Duidelijkheid naar klanten en collega’s toe 
is van essentieel belang in dit proces. 

Stageopdracht Weekblad voor Nederweert
Ik kreeg de opdracht om een eigen pagina voor
in het Weekblad voor Nederweert te maken. 
Een thema kiezen was voor mij niet zo moeilijk: 
voetbal! Het was mijn taak om zelf advertenties 
te verkopen en om zelf de redactie in te vullen. 
Het leek mij leuk om bekende personen van 
de lokale voetbalverenigingen te interviewen. 
Ook heb ik een voetbalpuzzel opgezet en ben 
ik rond gaan bellen voor prijzen. Ik ben trots op 
het eindresultaat en ben de adverteerders en ge-
interviewden zeer dankbaar dat ze hier aan mee 
wilden werken.

Tot slot wil ik Drukkerij van Deursen alvast bedan-
ken voor de ontzettend leuke en leerzame tijd!

Rens de Waal

WOORDZOEKER
Zoek de namen van twee voetbaltrainers door de letters die in de 
advertenties staan in de juiste volgorde te plaatsen. Van de letters uit 
de advertenties op de linkerpagina kun je één naam vormen en uit de 
letters op de rechtpagina zal eenv andere naam tevoorschijn komen.

Win leuke prijzen!

Mail beide trainersnamen onder vermelding van ‘’voetbalpagina’’ vóór
woendag 26 maart naar sander@drukkerijvandeursen.nl. Je maakt ver-
volgens kans op de volgende prijzen en de winnaars zullen in het week-
blad van week 14 en op onze Facebookpagina worden gepubliceerd. 
Succes!

2 x 2 kaarten voor de wedstijd Roda JC – AZ 
op zondag 6 april (twee per winnaar).

2 kaarten voor de wedstrijd VVV Venlo – FC Volendam 
op vrijdag 25 april.

2 kaarten voor de wedstrijd Fortuna Sittard – VVV Venlo 
op vrijdag 11 april.

2 Nike-voetballen en 15 waardebonnen t.w.v. € 15 euro per 
stuk (één per winnaar).

Wij bedanken Roda JC, VVV Venlo, Fortuna Sittard 
en Sportplaza Someren voor het beschikbaar stellen van deze prijzen.

Naam: Leon Beijes.
Leeftijd: Ik ben bijna 64 jaar.
Woonplaats: Nederweert.

Hoelang woon je al in dit dorp?
Ik woon ik al mijn hele leven in hetzelfde dorp. Ik ben geboren en getogen
in Budschop en woon nu samen met Fien op de Meidoornstraat in Neder-
weert. Mijn eerste vrouw Lenie is in 1995 overleden.

Wat voor werk heb je altijd gedaan? 
Ik heb altijd in de bouw gewerkt en heb 20 jaar lang goedlopende kroegen 
gehad in Weert en Nederweert. In Nederweert was ik de eigenaar van Café 
De Drie Cronen.

Sinds wanneer ben je lid van de club?
Ik ben sinds 1958 lid van Merefeldia.

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, hoe lang? 
Ik heb meer dan 20 jaar in het eerste elftal gespeeld en toen nog een 
paar jaar in de lagere elftallen. Door blessures werd ik gedwongen om 
op mijn 57e te stoppen. Ik vind het nog steeds jammer dat ik niet nog 
één jaar heb kunnen voetballen. Dan had ik namelijk 50 jaar lang voet-
bal gespeeld.

Welke functies heb je binnen deze vereniging vervuld?
Naast actief speler ben ik leider geweest en ben dat nu nog van het 
vijfde elftal. Ook heb ik vaak veel achter de bar van de kantine gestaan.

Talentvolle voetballers?
Momenteel vind ik Jack Voncken en Ruud Wulms de betere spelers in het 
eerste elftal. Vroeger hadden we een goed team met o.a. Leo van Bog-
get, Jan Linders en Adje Bruijnaers. In de huidige generatie blutst een 
bal wel eens een meter van de voet af bij een aanname. In onze tijd lag 
de bal stil op het voetje.

Ben je tevreden over de accommodatie? 
Ja, het ligt er allemaal al prima bij en ze zijn nu ook nog met een plan 
met het oog op de toekomst bezig. Als ze dit er doorheen kunnen krijgen 
ziet het er allemaal nog stukken beter uit.

Hoe zie je de toekomst van de club?
Heel positief! Zowel voor de korte als de lange termijn. Er is voldoende 
jeugd, een goed beleid en ook de trainer blijft volgend jaar. ‘’Dae mins 
heet dr unne gooije kiek op!’’
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Dijkerhof 1

6006 RH Weert

Tel. 0495-750505

HAEX BV

stukadoorsbedrijf

Walk 1
6093 GS  Heythuysen
Tel. 0475 - 44 05 77
Mob. 06 - 504 259 83

www.perfectnozzle.com

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

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

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

Maakt het voor u compleet!

Houtsberg 7
6034 ST Nederweert-Eind
Tel: 06-53538739

FRANS KLUS- EN
MONTAGEBEDRIJF  V.O.F.

gas - water - cv - elektra

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

78

Kuilstraat 1, 6035 AW Ospel
Tel. 0495-632546 - Fax. 0495-633379

www.autobedrijfspitters.nl

Autobedrijf H. SpittersAutobedrijf H. SpittersAutobedrijf H. Spitters

Eind 42 • 6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-63 44 07 / 06 - 29 06 25 70

Naam: Michel Zegveld, beter bekend als ‘’Mies vanne Vesser’’.
Leeftijd: Ik vier deze maand mijn 77e verjaardag.
Woonplaats: Nederweert-Eind.

Hoelang woon je al in dit dorp? 
Ik woon al mijn hele leven in Nederweert-Eind. Ik ben geboren op de Riet 
en waren daar met twaalven thuis. Nu woon ik al jarenlang met Lies op 
de Pastoor Brandstraat.

Wat voor werk heb je altijd gedaan? 
Ik heb altijd veel en hard in de bouw gewerkt.

Sinds wanneer ben je lid van de club?
Al vanaf de oprichting in 1959.

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, hoe lang?
Ik heb eigenlijk maar twee jaar echt gevoetbald en ben vervolgens 18 
jaar lang scheidsrechter geweest. Helaas moest ik stoppen omdat ik de 
door de KNVB opgestelde leeftijdsgrens had bereikt. Tegenwoordig mag 
je net zo lang fluiten als je maar wilt. Mijn broer Maan heeft tot zijn 70e 
gefloten.

Welke functies heb je binnen deze vereniging vervuld?
Ik heb in het begin samen met Sjeng Greijmans en Frans Vos in de elf-
talcommissie gezeten. In de eerste periode van de club was er nog geen 
trainer en wij bepaalden met deze commissie de opstelling van het team. 
Daarnaast ben ik actief voetballer en lid van de veteranen geweest. Ook 
heb ik verschillende klusjes op de club verricht.

Wat is de beste speler aller tijden in Eind?
Henk vanne Tup (Henk Stultjens) is de beste die we hier ooit hebben ge-
had. Hij was snel, kon goed koppen, had een perfecte timing, een goede 
techniek, spelinzicht en een goed schot. Al met al een echte allrounder. 

Ben je tevreden over de accommodatie?
Het ziet er allemaal goed uit bij Eindse Boys. Ik kan mij nog goed herin-
neren dat we in de jaren 80 één van de eerste met een tribune waren. We 
speelden wel eens in en tegen Volharding waar ze ook een tribune had-
den. Daar moest je een gulden meer betalen om op de tribune te kunnen 
zitten. Zo flauw zijn we in Eind gelukkig nooit geweest. 

Hoe zie je de toekomst van de club?
Ik vrees er voor dat we momenteel te veel punten achter staan om in 
deze klasse te kunnen blijven. Zet dat er maar niet in anders krijg ik een 
draai om mijn oren in Eind! Toch ben ik er van overtuigd dat we in de ko-
mende jaren stappen gaan maken. Ik volg de jeugd niet al te goed meer 
maar zie hier achter op het speelveldje voldoende talentjes lopen. ‘’Dae 
witte van Snijders wurtj unne echte!’’

Naam: Jan Caris.
Leeftijd: 64 jaar.
Woonplaats: Ospel.

Hoelang woon je al in dit dorp?
Zolang als ik leef woon ik al in Ospel. Daar woon ik samen met mijn vrouw 
Netty van de Voort op de Lochtstraat.

Wat voor werk heb je altijd gedaan?
Ik ben altijd hoofd financiën bij Woningvereniging Nederweert geweest.

Sinds wanneer ben je lid van de club? 
Ik ben al ruim 52 jaar lid van RKSVO. Tijdens de familiedag in mei 2012 
werd ik door het bestuur benoemd tot erelid. Hier wist ik niets vanaf en 
dit kwam dan ook als een grote verrassing waar ik natuurlijk erg trots op 
ben.

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, hoe lang? 
Ik ben al voetballend lid vanaf de oprichting. Daarvan heb ik 18 jaar 
in het eerste elftal gespeeld. Momenteel voetbal ik nog steeds in het 
veteranenelftal.

Welke functies heb je binnen deze vereniging vervuld?
Ik ben al ruim 46 jaar jeugdleider en heb vanaf 1973 in de jeugdcommis-
sie gezeten. Ook ben ik 23 jaar lang bestuurslid geweest en was ik 5 jaar 
vlagger van het eerste elftal. Momenteel houd ik ook nog de ledenad-
ministratie bij en ben ik actief bij de vuttersploeg en de activiteitencom-
missie.

Talentvolle voetballers? 
Jo Verstappen was tijdens het kampioensjaar in 1974 geweldig als speler/
trainer zijnde. Peter Frenken was vroeger een geweldige speler en Jan 
Verheijen was een fantastische doelman. Ook was ik altijd erg gechar-
meerd van Patrick de Wit. 

Ben je tevreden over de accommodatie? 
Zeer zeker! Het ziet er allemaal hartstikke goed uit.

Hoe zie je de toekomst van de club?
Deze ziet er mijn inziens zeer positief uit. We hebben een actief bestuur 
en een zeer actief jeugdkader. ‘’Det zitj dus wel good heej in Ospel!’’

Naam: Jacques Verlaek.
Leeftijd: 62 jaar.
Woonplaats: Leveroy.

Hoelang woon je al in dit dorp? 
Ik woon al vanaf 1952 in Leveroy. Eerst hebben we met familie Verlaek 
midden in het dorp gewoond en toen nog een tijdje op de Leiverse Hei. 
Nu woon ik al jaren samen met mijn vrouw Aldje op Rogge 9.

Wat voor werk heb je altijd gedaan? 
Ik ben altijd in de verzekeringsbranche werkzaam geweest. LLTB Heyt-
huysen e.o en de Rabobank Weert/Nederweert zijn met name mijn 
werkplekken geweest.

Sinds wanneer ben je lid van de club? 
Ik werd lid in 1963. Je kon vroeger nog niet meteen lid worden zoals dat 
tegenwoordig het geval is.

Heb je zelf gevoetbald? Zo ja, hoe lang? 
Ik heb gevoetbald in de periode 1963 t/m 1983. Vanaf mijn 16e t/m met 
28e heb ik in het eerste elftal gevoetbald. Omdat ik destijds al verschil-
lende bestuurlijke functies had ben ik lager gaan voetballen. Later heb ik 
ook nog bij de veteranen gespeeld.

Welke functies heb je binnen deze vereniging vervuld?
Ik ben jeugdvoorzitter en secretaris geweest. Ook was ik 8 jaar leider van 
het eerste elftal. Vanaf 1990 tot 2010 was ik voorzitter van de club en dat 
ben ik sinds 2013 weer opnieuw geworden. 

Talentvolle voetballers? 
Luc van de Winkel is een complete speler waar we nu nog veel plezier 
van beleven. Jac Brentjes was in de jaren 80/90 een zeer belangrijke 
schakel. Ook Ruud Teunissen was een geweldig talent. Helaas overleed 
hij op 18-jarige leeftijd aan een noodlottig ongeval.

Ben je tevreden over de accommodatie? 
We zijn in Leveroy zeer tevreden over de nieuwe accommodatie. We heb-
ben jaren terug bij de gemeente aangekaart dat we, gezien het leden-
aantal van destijds, geen 3 velden nodig hadden om te huren. Daarnaast 
konden Jong Nederland, de tennisvereniging en wij wel een nieuwe
locatie gebruiken. Dit alles werd pas mogelijk na medewerking van de 
gemeente en de verkoop van de oude voetbalvelden. Nu hebben we
met drie verenigingen een prachtig gebouw waar we de toekomst mee 
in kunnen gaan.

Hoe zie je de toekomst van de club? 
Qua organisatie zit het allemaal uitstekend in elkaar. We zijn een klein 
dorp en dus net zoals alle andere verenigingen afhankelijk van het le-
denaantal. Om onze toekomst te waarborgen gaan we met de KNVB een 
doorkijk naar de toekomst maken. Vanavond hebben we we weer een 
bestuursvergadering. We hebben een leuke groep met een goede mix
van jong en oud. ‘’Wae gaon ierst un paar eurkes vergadere en om tien 
oor zitte wae bie Café Oad Leivere!’’
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Op vastelaovendj dinsdag wordt in 
Nederweert tijdens de afscheidsce-
remonie van de vastelaovendj op het 
raadhuisplein een turf met zeven pin 
door middel van ballonnen opgelaten.
Dit jaar was op 4 maart de eer aan 
prins Rob I, jeugdprins Tim I en jeugd-
prinses Charlotte van VV de Pinmae-
kers om de turf op te laten.
Aan de turf is een bericht bevestigd 
voor de vinder, met het verzoek con-
tact op te nemen met de vorst van de 
Pinmaekers.

De Vinder
De vreugde was groot toen de vinder 
zich melde, vooral omdat de de turf 

Turf Pinmaekers gevonden in Ruurlo

voor de laatste keer is teruggevonden
in 2005.
De Turf van 2014 werd gevonden in 
het Gelderse Ruurlo, ongeveer 185 
km van Nederweert.

Traditie
Het is traditie dat VV de Pinmaekers 
een bezoek brengt aan de plaats 
waar de turf is gevonden.
Omdat Ruurlo niet beschikt over een 
Vastelaovendj vereniging is er inmid-
dels contact geweest met de plaatse-
lijke oranje vereniging voor een even-
tuele uitwisseling.
De Pinmaekers kunnen zich opmaken 
voor een reisje naar de Veluwe.

EVENWICHTIG
EN

BETROUWBAAR

GLASVEZEL
VOOR

IEDEREEN

25 jaar
Tuincentrum Bouten

Tuinplanten, bomen, heesters enz
diverse aanbiedingen

Aanbieding geldig tot 2 april

Openingstijden: 
Maandag gesloten • Di-vrij 9.00-12.00 uur en 13.00-18.00 uur • Zaterdag 9.00-16.00 uur

Koopjeshoek met 10%-70% korting

25% KORTING op alle vissen

Waatskamp 150 - 6035 BV Ospel
Tel. 0495-626821

Carla Dieteren als kandidaat-wethouder
Lijsttrekker Henk 
Cuijpers maakte op 
12 maart tijdens het 
lijsttrekkersdebat 
in Ospel bekend dat 
de lokale partij JAN 
de komende peri-
ode wil meeregeren

in het College
van B&W in 
Nederweert. 
Henk presen-
teerde huidig
fractievoor-
zitter Carla 
Dieteren als
de kandidaat-
w e t h o u d e r
namens JAN.

Henk Cuijpers betoogde tijdens het 
lijsttrekkersdebat dat de drie decen-
tralisaties die op de gemeente afko-
men om een zorgvuldige invulling 
vragen, op maat van Nederweert. 
Als lokale partij kan JAN het verschil
maken door samen met inwoners van 
onderop invulling te geven aan de 
nieuwe taken op het terrein van de 
WMO, de jeugdzorg en de participa-
tiewet. 
JAN kan de lokale invulling als geen 
ander borgen, omdat deze partij 
onafhankelijk is. JAN heeft geen 
binding met de landelijke partijen 
(waaronder CDA, PvdA en VVD) die 

het besluit over de decentralisaties 
van taken naar gemeenten hebben
genomen. Als het Haagse beleid 
niet uitvoerbaar is, zal JAN dit aan 
de kaak stellen en opkomen voor de 
Nederweerter belangen. Dit is voor 
de andere partijen lastiger, omdat zij 
deelgenomen hebben aan de besluit-
vorming over de nieuwe WMO, de 
jeugdzorg en de participatiewet.

JAN is bereid bestuursverantwoorde-
lijkheid te nemen en vooruitstrevend 
en vernieuwend met het sociale do-
mein aan de slag te gaan, met Carla 
Dieteren als kandidaat-wethouder.

Bereid om namens JAN verant-
woordelijkheid te nemen
Carla Dieteren is twaalf jaar gemeen-
teraadslid en fractievoorzitter van 
JAN en momenteel lijstduwer bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen. “Ik ben
bereid om namens JAN mijn verant-
woordelijkheid te nemen, om Neder-
weert voor te gaan in deze nieuwe 
ontwikkeling. Mijn expertise door ja-
renlange ervaring in de sociale sector, 
wil ik graag inzetten als wethouder 
van en voor Nederweert”.

Carla Dieteren is 48 jaar en woont in 
Nederweert-Eind. In het dagelijkse 
leven is zij clustermanager voor cul-
tuur, sport, welzijn en zorg bij de Pro-
vincie Limburg. 

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts

 EUR 50,-
Ook zeer voordelig voor 

kleine zelfstandigen.
www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Peel Ontdektocht Lentekriebels
bij Buitencentrum De Pelen

De lentekriebels zijn weer in de 
lucht en iedereen geniet van de 
eerste warme zonnestralen. Ook 
in de natuur kriebelt het en dat 
kun je ruiken, horen, voelen en
zien. Nieuwsgierig? Doe dan mee 
met de Peel Ontdektocht Lente-
kriebels op zondag 30 maart in 
Nationaal Park De Groote Peel. 
Er start een tocht om 11.00 en 
om 14.00 uur bij Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 in 
Ospel. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind, 
inclusief dierenpin. Opgave via: 
0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl.

Het wonder van nieuw leven
Het is een wonder en toch het ge-
beurt elk jaar opnieuw; het ontstaan 
van nieuw leven in de natuur. Je kunt 
het ruiken, horen, voelen en natuur-
lijk ook zien. Vanonder een dikke laag 
papperige bladeren piepen overal 
groene sprietjes omhoog. Bomen en
struiken staan als bij toverslag uitbun-
dig in bloei en in blad. Je vergeet al 
snel dat ze ooit kaal zijn geweest. Nu 
gaat dit ontluiken in de plantenwereld 
vrij geruisloos. Bij dieren en vooral bij 
vogels, is dat wel even anders. Vooral 
de mannetjes maken zich gigantisch 
druk. Zodra het begint te kriebelen 
gaan ze op zoek naar een geschikte 
partner. Vervolgens halen ze alles uit 
de kast om indruk te maken op het 
vrouwtje van hun keuze. Zijn er kapers 
op de kust, dan gaan ze natuurlijk hun 
rivalen te lijf. Als het dan eindelijk klikt 
en de match is gemaakt begint het 
echte werk; het maken van een nest. 
Hard werken zeg, die lentekriebels!

Tijdens de Peel Ontdektocht op zon-
dag 30 maart gaan we lekker naar 

We zijn bedroefd maar treuren niet.
Geestelijk ben je tot het einde bij ons gebleven 

een voorbeeld heb je ons meegegeven.
Warme en dankbare herinneringen blijven bestaan,

Jo, pap en opa je hebt het goed gedaan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft 
is toch nog onverwacht in Zorgcentrum St. Joseph van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, oos pap, schoonvader en trotse opa

Jo Linders
* 20 december 1941 † 16 maart 2014

Lid in de Orde van Oranje Nassau

echtgenoot van

Toos Hermans

Toos Linders – Hermans

Thea en Jan
Patrick en Elles, 
Joyce

Caroline en Peter
Kevin, 
Maikel en Chabeli

Ron en Elian
Remco, Amber

Silvia en Jack
Quinten, Sujata

Familie Linders
Familie Hermans

Burgemeester Spiertzplein 9
6031 ES  Nederweert

De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op woensdag 19 maart om 
10.30 uur in de St. Lambertuskerk, Kerkstraat te Nederweert.
Aansluitend zullen we Jo begeleiden naar de parochiebegraafplaats 
naast de kerk.
In plaats van bloemen vinden wij een gift voor Parkinson beter gepast.
Mandjes hiervoor zijn aanwezig op de condoleancetafel.

buiten op zoek naar al die lentekrie-
bels. Daarbij worden alle zintuigen 
geprikkeld. Peelgidsen van Staatsbos-
beheer zorgen voor de begeleiding 
van deze speelse gezinstocht. Samen 
gaan we luisteren naar de vogels en 
naar de sapstroom van de bomen. 
Met een schepnetje vangen en be-
kijken we waterdieren en natuurlijk 
gaan ook een kijkje nemen in al die 
nestkastjes in het vogeltjesbos. Hope-
lijk liggen er al eitjes in! De tocht is 
ongeveer 2 kilometer lang en duurt 
1,5 uur. Iedereen vanaf 4 jaar kan 
meedoen. De route is verhard, dus 
ook geschikt voor buggy’s en rolstoe-
len. Geniet van de Lente!

Van alles voor en over dieren
In de winkel van Buitencentrum De 
Pelen zijn verschillende soorten nest-
kasten verkrijgbaar. Zo kun je de die-
ren in je tuin helpen met een veilige 
broedplek. Wie meer wil weten over 
de natuur kan kiezen uit honderden 
boeken met informatie over dieren
en planten. Voor kinderen is er een
complete nieuwe serie over dieren
verkrijgbaar. Handig voor als je een 
spreekbeurt hebt op school! 

Het Buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospel is de toegangspoort 
tot Nationaal Park De Groote Peel. 
De Pelen is van april t/m oktober elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie, een compleet 
activiteitenoverzicht en een routebe-
schrijving: www.buitencentra.nl

Wat kriebelt daar in het struikgewas?

Foto Nederweert24

Vrijdag14 maart 2014 werd na een 
grondige verbouwing Behang en
Verfhuis Poell BV feestelijk heropend.
De opening werd verricht door Bur-
gemeester Evers.
Onder toeziend oog van Harry Poell, 
zijn moeder Mevrouw Poell, geno-
digde en alle medewerkers, werd de 
nieuwe ingang geopend.
De 90 jarige mevr. Poell had de eer 

Behang en Verfhuis Poell feestelijk heropend

om als eerste de vernieuwde winkel 
te betreden. 
Met deze nieuwe ingang speelt Poell
in op de gewijzigde verkeerssituatie 
in de Kerkstraat. 
Omdat parkeren aan de voorkant
van de winkel binnenkort niet meer 
mogelijk is werd gekozen voor een 
achteringang zodat klanten dichtbij 
kunnen parkeren.

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

www.meeuwis-meijel.nl

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

Grote collectie 
kinderschoenen

Jochie • Giga • Tedzz 
• Nike • Red Rags 
• Puma • Dvelab 

• Yellow Cab

23 maart koopzondag van 11.00 - 17.00 uur
                        Nieuwe voorjaarscollectie is binnen

Dames collectie 
van stoer tot casual!

Mooie collectie jeans 
van G-star Fornarina

Leren jacks van Transmission

Tops van Geisha • DEPT
• Fornarina • G-star

De PME shop in shop 
is weer klaar 

voor het voorjaar

Jeans • Non denim 
• zomerjassen • vesten
• blouses • long sleeves 

• polo’s • t-shirts

Trouwkaarten?? 

Geboortekaartjes?
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 overma-
ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 
e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 
Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-
derweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van
20 tot en met 29 maart 2014

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
familie Smeets-Verdonschot.

ZONDAG 23 MAART
Derde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – Zeswekendienst Toos Brue-
kers-Verstappen.

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

DINSDAG 25  MAART
Hoogfeest van de aankondiging van heer 
(Maria Boodschap)
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 26 MAART
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

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

VRIJDAG 28 MAART
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 29 MAART
Vooravond van de vierde zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) –

Misdienaar 
zaterdag 22 maart 18.00 uur; Britt Stienen.

Parochiebedevaart naar Kevelaer
Het is gebruikelijk dat we jaarlijks op paro-
chiebedevaart naar Kevelaer gaan. De paro-
chiebedevaart wordt gehouden op dinsdag 
6 mei. 
Uiteraard gaan we per bus naar Kevelaer 
toe. De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf 
de kerk in Keent. Om 9.00 uur worden de 
mensen van Nederweert opgehaald bij de 
Pinnenhof. In Kevelaer zullen we om 11.00 
uur samen de heilige Eucharistie vieren, het 
middageten samen gebruiken, en het lof bij-
wonen. Als het even mogelijk is zal er ook 
gelegenheid gegeven worden om samen de
kruisweg te bidden. Daarnaast kan men na-
tuurlijk de winkels met een bezoek vereren. 
Maar men kan zich natuurlijk ook terugtrek-
ken voor persoonlijk gebed.  Om 16.45 uur 
sluiten we de dag bedevaart af met het Lof, 
waarna we weer naar huis gaan. Rond 19.00 
uur verwachten wij weer thuis te zijn.
U kunt zich opgeven bij Pastoor Schuffelers, 
Schoolstraat 2, 6031 CW, telefoon 631317; 
Lies Roost, Rooseveltstraat 21, 6031 BR, te-
lefoon 633380; Parochiecentrum Lamber-
tuskerk, telefoon 625887; de heer Götzen, J. 
van Polanenstraat 18, 6006 ZR Weert, tele-
foon 530282 (namens het dekenaat).
De sluitingsdatum voor opgave is woensdag 
30 april, dit i.v.m. het regelen van het ver-
voer en het reserveren van het diner.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 23 maart
10.00 uur H. Mis  -Tot bijzondere intentie.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

NL96 RABO 0135 5077 15

22 t/m 29 maart 2014

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

ZATERDAG 29 maart: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Pierre Bongers.

LEZERS: zaterdag 22 maart Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 29 maart Nelly Stienen.

MISDIENAARS; zaterdag 22 maart Tom 
van Horik, zaterdag 29 maart, Lois Beerens 
en Tim Teunissen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 22 maart zijn jullie weer hartelijk 
welkom in de sacristie.

“Ieder mens heeft in zich iets groots, iets 
moois en iets waardevols.”

GOEDEN DOELEN COLLECTE
De goeden doelen collecte heeft in Eind 
onderstaande bedragen opgehaald voor de
diverse goeden doelen. Hartelijk dank aan 
collecten en aan schenkers.

2014

Amnesty International 187,10
Jantje Beton 254,10
Reumafonds 352,60
EHBO 303,30
Vastenaktie 334,10
Nederl.Hartst. 632,90
Astma fonds 388,10
Pr.Bernhard cultuurfonds 230,60
Nat. epilepsiefonds 283,60
Kankerbestrijding KWF 786,61
Pr Beatrix fonds 328,70
Nierstichting 345,40
Fonds Verst.Gehandicapten 238,00
Brandwondenstichting 250,20
Alzheimer 443,38

Totale opbrengst 5358,69

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

NL97 RABO 0135 5068 24
of  NL39 INGB 0001 8364 98.

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 
Rabobank: NL97 RABO 0135 5068 24 van de 
St. Rochusparochie Budschop of op ING: NL39 
INGB 0001 8364 98. 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 telefoonnummer en de 
opgave van de misintentie met de gewenste 
datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad. Telefoonnummer 
Parochiecentrum St. Rochus: 631760.
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 23 maart  2014 H. Mis om 11.00 
uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor  Theu van de Waarenburg we-
gens zijn sterfdag en voor kleinzoon Ri-
chard.
Jaardienst voor Piet Vossen
Jaardienst voor ouders  P. van Nieuwenho-
ven-Pepels en voor zoon Pierre van Nieu-
wenhoven.

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

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 22 – 29 maart.

Zaterdag 22 maart, 19.00 (Jongerenkoor
Friends with voices) Mia Reijnders-Gabriels, 
Thieu Vaes en Lies Douven, Thieu en Gon 
Migchels-van Hoef en dochters Nellie, Truus 
en Martha, ghm ouders Camp-Hangx en 
zoon Matheu, ghm Frens Veugen, ghm Pe-
ter Johannes Meevis, Anna Maria Soers en 
overleden familie, ghm ouders Westerveen-
Hermans, ghm Frans Op ’t Root en overle-
den familie, ghm Maria Gertruda Smeets en 
Fransciscus Smeets, ghm Toon Hermans en 
Anna Wijen.

Zondag 23 maart, 3e zondag van de 
40-dagentijd, 10.00 (Samenzang) voor het 
welzijn van de parochie. 
Dinsdag 25 maart, Hoogfeest van de 
Aankondiging van de Heer (Maria Bood-
schap), 18.40 bidden van het rozenhoedje
voor de vervolgde christenen; 19.00. ter ere 
van Maria. 
Donderdag 27 maart, voor eigen inten-
ties.
Zaterdag 29 maart, Halfvasten, 19.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) jrd Harrie 
Vossen en zoon Henk.
ACOLIETEN: za. 22 maart 19.00 : Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 23 maart 
10.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van Rooij-
en; za. 29 maart 19.00 : Richard Köster, Koen 
Coumans. 
DOOPSELS: Door het sacrament van het H. 
Doopsel zijn Jelle Bijlmakers, Anselberg5 en 
Dex Frencken, Meester Nouwenstraat 2, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopelingen en ouders van harte ge-
luk en een goede toekomst.
MARIA BOODSCHAP: Op 25 maart vieren 
we Maria Boodschap, de dag dat de geboor-
te van het kind Jezus werd aangekondigd. 
Ik nodig u uit deze Maria feestdag mee te 
komen vieren. 
VASTENAKTIE: De Vastenaktie verloopt 
weer via de Gezamenlijke Collecte Ospel/
Ospeldijk. U kunt daar in de week van 7
april dus een bijdrage voor de Vastenaktie 
invullen. Maar u kunt ook via rekening NL73
RABO 01403 005 11 of via de bussen in de 
kerk een bijdrage geven. 
Dit jaar is de opbrengst weer voor een pro-
ject van pater Pieter Cuijpers. Hij heeft als 
doel een leerprogramma voor ouders van 
straatkinderen in Manilla. Ouders leren hun 
kinderen te begeleiden en ondersteunen
bij hun scholing en educatie. In Ospel heb-
ben de kinderen straks een splinternieuwe 
school, in Manilla zorgt onze Pieter Cuijpers 
er voor dat straatkinderen onderwijs kun-
nen volgen. Uw steun is erg nodig en wel-
kom.
ORGELFONDS: De restauratie van het kerk-
orgel is voltooid!!! Het orgel kan weer in 
gebruikt genomen worden en u zult onge-
twijfeld constateren dat de klank aanzien-
lijk verbeterd is. Hulde aan de technici van 
Verschueren Orgelbouw en de eigen vrijwil-
ligers, die ook de kerkbanken weer hebben 
teruggeplaatst.
Het karwei is geklaard! En dan zal ook de 
afrekening moeten volgen. Vele parochia-
nen steunen het Orgelfonds, maar we zijn 
er nog niet ! De stand per 12 februari was
€ 7.602,80, ontvangen werden bijdragen van 
€ 1x1.000,-/1x300,-/1x250,-/1x105,-/7x100,-
/75,-/4x50,-/ 30,-/2x25,-/2x20,-/3x10,-.
Aan “flessengeld” weer € 155,35 en van de 
Vlikkestaekers in feeststemming € 111,11, 
totaal € 1.2.759,46, waarmee de stand per 
12 maart op € 10.362,26 is gekomen. 
Het Orgelcomité dankt u van harte en gif-
ten blijven welkom, want hoe was het ook 
weer?? Er moest € 20.000,- worden ver-
worven, naast de € 15.000,- van het kerk-
bestuur.  Het fonds is dus net over de helft. 
Met het parochiejubileum in het vooruit-
zicht blijft het Orgelcomité optimistisch. U
kunt steunen via NL73 RABO 0140 3005 11 
o.v.v. “restauratie orgel”, op de pastorie of 
collectebus in de kerk.
En …. kom u overtuigen van de schone klank 
van het gerestaureerde orgel!

Pastoor A. Koumans. 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

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

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

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 22 mrt. 2014 – 29 mrt. 2014

3de Zondag van de Vasten

Zondagmorgen 23 mrt. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Johannes Hermans en Anna 
Sillekens, Nelis Coenen en tevens voor Leo 
Coenen, Als jrd. voor Pastoor Nijhof, An 
Houben-Theunissen en tevens voor Jac Hou-
ben, Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen, overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs, Als hgm. voor Grietje Verstap-
pen (Canticum Novum)

Mededeling:
•	 Overleden in de leeftijd van 86 jaar Anna

Nies-Geurts moge zij rusten in vrede.

LKV afd. Nederweert
Hallo dames,
Op 1 april (geen grap) is er bloemschikken. 
Opgeven tot 24 maart bij Bets van Mierlo. 
Bij opgave hoort u de eigen bijdrage, wat er 
gemaakt  wordt en wat u mee moet bren-
gen.
Op 15 april is onze Paasviering. Hiervan ont-
vangt u nog een briefje. Er wordt een eigen 
bijdrage gevraagd, en de buurtleidster komt 
hiervoor nog bij u langs.
Het provinciale uitstapje naar Breda en de 
klompenmaker op 7 mei. Opgeven voor 1
april  onder vermelding van naam en het 
bedrag in een enveloppe bij Marga Geesing 
in de bus.
Het bestuur.

Zijactief
St. Martha Ospel

Beste leden Zijactief St Martha Ospel,
Onze volgende thema-avond is op donder-
dag 27 Maart om 20.00 uur in de Haazehoof.

Thema van deze avond is, de Stichting 
Wils-Kracht.

De stichting Wils-Kracht is een zelfhulpnet-
werk voor mensen, in het bijzonder vrou-
wen.

Het doel is om mensen een richting te ge-
ven waarin ze zichzelf en anderen leren res-
pecteren zodat ze na alles wat ze hebben 
meegemaakt weer een actief sociaal leven 
kunnen leiden.

2 0 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.

Dankbetuiging

Een hand… een woord…. een gebaar
doen je zo goed

als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Velen hebben met mij meegeleefd, 
voor en na het overlijden van

Toos Bruekers - Verstappen
Hartelijk dank daarvoor. 

Een speciaal woord van dank aan huisarts van de Laar 
en de medewerkers van het St. Jans Gasthuis te Weert 

voor de goede zorgen 

Nederweert, maart 2014
Jo Bruekers

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 23 maart 
om 9.30 uur in de St. Lambertus kerk te Nederweert.

Bijna vanaf het begin zijn de zusjes Konings 
lid van de Venezuela werkgroep.

De groep 25 jaar geleden opgericht door 
Mariet en Angelien met een project aange-
dragen door pater Konings in Venezuela, en 
ze zijn trots dat de naam nog steeds gelinkt 
in aan hun broer  Tinus Konings 1935-2002.

Ieder op hun eigen wijze en met hun eigen 
talenten zetten zij zich in voor de Venezuela 
werkgroep.

Annie is ook de stuwende kracht achter, 
Stichting adoptiefonds,van haar broer Tinus 
Konings Pater Salvatoriaan  jaren werkzaam
geweest tot aan zijn overlijden in  Venezuela 
Merida.

In nauwe samenwerking met Pater Leenders 
en Pater Stijn krijgen zij een verzoek of ze 
nog kinderen kunnen en mogen plaatsen
in het adoptiefonds zodat de kinderen een
opleiding kunnen volgen en ook het gezin 
van het adoptiekind wordt ondersteund zo-
dat deze kansarme kinderen een toekomst 
krijgen. 

Annie haar huis en dat van haar zussen, was 
ook altijd tijdens Tinus zijn welverdiende 
vakantie de thuisbasis, waar hij +/- 6 weken 

lang te gast was. Ook zijn mede reisgenoten 
en vrienden konden rekenen op een warm 
welkom in Ospel en zich daar thuis voelen. 
Nooit heeft iemand vergeefs een beroep ge-
daan bij de zusjes Konings, 

Haar zussen Mia en Leen en ook Toos (ge-
storven in 2004) zijn vanaf de oprichting al 
actief lid bij de Venezuela groep, Ondanks 
persoonlijke droevige gebeurtenissen het 
overlijden van hun echtgenoten, hun broer 
Tinus en hun zus Toos kan de Venezuela 
werkgroep altijd op ze rekenen. Ze bakte 
honderden vlaaien en wafels in de afgelo-
pen 25 jaar. Hun inzet is bijzonder, de ver-
bondenheid met elkaar en voor hun broer 
Tinus daar deden ze het voor en doen ze het 
voor.

Wij de Venezuela werkgroep vindt met het 
25 jarig Jubileum dat de zusjes “Konings” de 
ere titel “Vrouw van het Jaar 2014“ zeker
verdienen.
Annie Slenders- Konings
Mia Bongers- Konings
Leen de Win-Konings 
Postuum Toos Hoeben Konings

Met vriendelijke groet
Toos verkooijen 0495-641170

25 jaar Venezuela werkgroep

Bedevaart Banneux
Wilt u graag een keer een dag naar Banneux 
gaan?
En dan met pastoors en parochianen uit uw 
eigen dekenaat Thorn?
Cluster Emmaüs: Ell, Hunsel, Ittervoort,
Neeritter, Thorn, Wessem, Haler-Uffelse, 
Cluster Kana: Buggenum, Haelen, Horn, 
Nunhem, Heibloem, Neer, Roggel.
Cluster Tabor: Baexem, Grathem, Heythuy-
sen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Dat kan op donderdag 5 juni  2014.
* Kosten: € 20,- per persoon. Bij aanmelden 
contant betalen. Daarmee is de bus betaald, 
maar verder is niets inbegrepen. In Banneux 
zijn voldoende eetgelegenheden, waar u
voor een redelijke prijs terecht kunt. Uiter-
aard bent u ook vrij om zelf brood enz. mee 
te nemen.
* Heenreis vanaf 8.00 uur, afhankelijk van 
de opstapplaats. De opstapplaatsen hoort u
later, want die kunnen pas – in overleg met 
de chauffeur(s) – bekeken worden, nadat 
de aanmeldingen bekend zijn.
* Terugreis: Vertrek vanuit Banneux om ca. 
17.00 uur.
Aanmelden vóór 1 mei kan op onder-
staande adressen:

Parochies Cluster EMMAUS (die in de ge-
meente Leudal liggen)
Ell: H. Heijkers, Breederkamp 5. Hunsel: W. 
Meuwissen, Varenstraat 11. Ittervoort: J. 
Theunissen-Schoofs, Violenstraat 22. Neerit-
ter: Parochiebureau: Op den Heuvel 25 (do. 
van 9.30 – 11.00 uur). Haler-Uffelse: P. Mee-
vissen, Pinxtenstraat 11
Parochies Cluster KANA
Buggenum: Parochiecentrum, Berikstraat 
11b, Buggenum (di. 9.30 – 11.30 uur). Hae-
len: Parochiecentrum, Kerkplein 12, Haelen 
(di. en do van 9.30 – 11.30 uur). Horn: Paro-
chiecentrum, Raadhuisplein 7, Horn, (di., do. 
en vrijdag 10.00 – 12.00 uur). Nunhem: fam. 
Adams, Kerkstraat 14, Nunhem. Heibloem 
en Roggel: Parochiesecretariaat, past. Rut-
tenhofje 6 A, Roggel. (ma., di. en do. 9.00 –
11.30 uur en wo. van 9.00 – 14.00 uur). Neer: 
Parochiehuis, Kerkplein 4 te Neer. (wo. van 
10.00 – 12.00 uur)
Parochies Cluster TABOR
Heythuysen, Baexem, Grathem, Leveroy en 
Kelpen-Oler: Een centraal punt, nl.
Parochiebureau van Heythuysen, Biesstraat 
2a (di. en do. van 9.00 – 11.00 uur)

Foto’s: Jan Meeuws.
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TUINSCHERMEN
180 x 180 cm.
Recht of toogmodel.

Fixet Leveroy 
Houtsberg 16  -  T

g 16  -  Tel. (0495) 65 14 50  -  fix
el. (0495) 65 14 50  -  fixet.leveroy@fixet.nl

TUINVERZORGING GIELEN

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

G R O E N

Hoveniersbedrijf Johan van der Asdonk
Exclusief geselecteerd door “De Tuinen van Appeltern”

“Een tuin moet een beleving bieden in het groen. 

Met de geur van bloemen en de textuur van blad 

creëer je een gevoel met verrassende effecten.” 

Een perfecte aansluiting van tuin en woning. Dat 

is het streven van hoveniersbedrijf Johan van der 

Asdonk. Die eenheid tussen binnen en buiten 

zorgt voor een ontspanningsgevoel van compleet 

woon- en leefgenot. 

3D tekeningen
Steeds meer is de tuin een verlengstuk van het huis. Uw wensen aangaande 
functie, stijl, sfeer, planten en materialen worden door onze tuinontwerper 
met u geïnventariseerd en vervolgens vertaald in een creatief en inspirerend 
2D tuinplan met 3D zichtlijnen. Onze 3D visualisaties geven u een nog betere 
impressie van uw toekomstige tuin. Dat alles levert voor u een tuin waarvan 
u het gehele jaar en vervolgens jaren zult genieten. 

Een vast aanspreekpunt. 
De wens van de klant vormt de leidraad van elk ontwerp, samen met de 
woning, de inrichting en de vorm van het perceel. Wij willen de lijnen van de 
woning laten aansluiten op de lijnen in de tuin. Dit is kenmerkend voor de 
aanpak van hoveniersbedrijf Johan van der Asdonk. Ook als iemand bijvoor-
beeld een aanbouw wenst, kunnen wij daarover meedenken om uiteindelijk 
tot een passende geheel met de tuin te komen. Bij hoveniersbedrijf Johan 
van der Asdonk heeft de klant altijd een vast aanspreekpunt, dat is wel zo 
makkelijk en duidelijk in een totaalconcept op maat.

Exclusief geselecteerd.
In 2009 is hoveniersbedrijf Johan van der Asdonk geselecteerd om deel te 
nemen aan een Hoveniersgroep welke door “De Tuinen van Appeltern” gese-
lecteerd zijn op hun creativiteit, passie en vakbekwaamheid. Dit alles onder 
de vlag “Exclusief Geselecteerd“ geeft u als opdrachtgever de nodige zeker-
heid en vertrouwen dat u in zee gaat met een partner welke uw wensen kan 
verwezenlijken. Van uit die hoek is sinds enige tijd extra aandacht voor “De 
vier basisvoorwaarden voor tuingeluk” daar in zijn de uitgangspunten dat 
tweederde van de tuin uit groen moet bestaan, de helft van dat groen boven 
de 90 cm moet uitkomen, de tuin privacy moet bieden en de tijd die een tuin 
voor onderhoud vraagt, mag niet meer zijn dan de tijd die de eigenaar daarin 
wil besteden .

Ontzorgen.
Tijdens de aanleg van uw tuin is het van groot belang dat alles in een keer 
professioneel/goed wordt uitgevoerd om de kwaliteit van de tuin te kunnen 
garanderen. Wij nemen derhalve gaarne de regie tijdens de uitvoering in 
onze handen om u als klant volledig te ontzorgen voor het buitengebeu-
ren. Alle facetten tijdens de aanleg van de tuin, beplantingen, bestratingen, 
bouwkundige elementen, verlichting, beregening, enz. kunnen door ons 
compleet verzorgd worden. Ook het onderhoud van uw tuin, hetgeen de tuin 
gezond en verzorgd houdt, verzorgen wij gaarne voor u. 
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TuinVariant Nederweert
Pannenweg 131 • 6031 RK Nederweert
Telefoon: 0495-541 044

TuinVariant, dé specialist 
in sierbestrating, 

voor zowel vakman 
als particulier.

Met drie vestigingen 
in Limburg is er altijd 

een TuinVariant 
bij u in de buurt.

TuinVariant kenmerkt zich 
door de volgende punten:
•	Scherpe	prijzen
•	Uitsluitend	A-kwaliteit	producten
•	Uitgebreid	assortiment	keramische	
	 buitentegels
•	Standaard	materiaal	kan	geretourneerd	

worden
•	Deskundig	advies
•	Eigen	transport, dus snelle flexibele

levering
•	Samenwerking	met	de beste	hoveniers	
	 en	straatmakers	uit de regio

TuinVariant	Wessem
Groeneweg 1 • 6019 RE Wessem
Telefoon: 0475-561 442

www.tuinvariant.eu

TuinVariant	Maastricht
Ankerkade 127a • 6222 NL Maastricht
Telefoon: 043- 458 4488

Naast het ontwerp en advies ook voor al uw aanleg, onderhoud 
of renovatieklussen van uw tuin en de levering van alle materialen.

Wij zijn vanuit de tuinen van Appeltern aangewezen als 
Tuingeluk Coach. Zie ook: www.appeltern.nl en www.tuingeluk.nl

Geniet nog tot 31 december 2014 van het verlaagde 6% BTW tarief!

Maak nu uw plannen om in de zomer van 2014 
weer te kunnen genieten van uw nieuwe tuin!

TuinVariant
al ruim 10 jaar een begrip in Limburg

TuinVariant is gespecialiseerd in het aanbieden 

van een uitgebreid assortiment van alle voor-

komende bestratingmaterialen, tuindecoraties, 

siergrind, tuinverlichting, waterpartijen, dakbe-

strating en alle aanverwante artikelen. 

De lente is voor velen het jaargetijde om de tuin op te knappen. Zodra het 
eerste lentezonnetje zich laat zien begint het bij velen te kriebelen. Een 
grondige schoonmaak is soms al voldoende, maar natuurlijk willen we ook 
allemaal wel eens wat anders. Iedereen heeft daar zo zijn eigen voorstel-
ling bij. De keuze bij TuinVariant is zo veelzijdig dat er voor iedereen wel 
een product naar keuze te vinden is. 

De tijd van een gewone stoeptegel op het terras ligt inmiddels ver achter 
ons. Het assortiment is anno 2014 enorm veelzijdig. De keramische tegel 
heeft definitief zijn plaatsje veroverd en is een absolute aanwinst voor de 
tuinbranche. Gemak dient de mens en het onderhoud van deze tegels is 
erg eenvoudig. 

Maar ook als u op zoek bent naar een gewone betonklinker, een natuur-
stenen tegel, een kleurechte betontegel of een gebakken klinker zult u bij 
TuinVariant slagen. TuinVariant is dealer van alle bekende merken zoals 
MBI, Michel Oprey & Beisterveld, RedSun, De Bylandt, Ebema, Schellevis, 
StoneBase, In-Lite en vele anderen

Het maken van de juiste keuze is niet altijd even gemakkelijk. Op de show-
terreinen van de vestigingen in Wessem, Nederweert en Maastricht krijgt 
u een indruk van het grote assortiment waardoor u inspiratie opdoet voor 
uw tuin. De deskundige en gemotiveerde medewerkers helpen u graag bij 
het maken van uw keuze. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt zullen zij u 
een vrijblijvende en op uw persoonlijke wensen afgestemde prijsopgave 
maken. 

Aangezien TuinVariant beschikt over ruime opslagcapaciteit en eigen trans-
port is een snelle levering gegarandeerd .TuinVariant staat garant voor een 
professionele service en een kwalitatief hoogwaardig product. Met drie 
vestigingen in Limburg is er altijd wel één bij u in de buurt.

Niet voor niets is TuinVariant al ruim 10 jaar hét adres voor zowel de parti-
culier als de professional!



“Busje komt zo of busje komt niet.” 

J.S.

PINKE

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Vriendschappelijke wedstrijd tegen 
Team Harrie Jacobs (D) 
Bij HBS Wilhelmina op 8-3-2014

HBS Wilhelmina
Tim Vaes (compound) 238
Ruud Westerveen 232
Fried op ‘t Root 224
Anke Vaes 219
Marlies Hekers 219
Harrie de Wit(Le) 217
Jo de Wit 209
Riny Vaes 203
Joseph Jonkers 194
Bér de Wit 194
Sjoerd Heijnen 186
Martien van Cranenbroek 186
Eric Winkelmolen 180

Team Harrie Jacobs
Monika 224
Klaus 223
Gert 219
Werner 198
Stephan 186
Veronica 182
Kay 180
Max 178
Christoph 164
Sandra 137
Peter 135
Oliver 133

Op het Bondskampioenschap te Middel-
beers op 9 maart, bereikte Johan de Wit de 
finaleronde met 285+284 =569 punten.
Hierna verloor hij met 6-2 en behaalde hij 
de 9e plaats.

Programma
Rond Pasen zal weer het Ouder/kind toer-
nooi gehouden worden.
Ouders die willen oefenen voor dit toernooi, 
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

Tennis Club Eynderveld

OPEN DAG
ZONDAG 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.

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Joppe 2 .  = 2 – 4.
Vlegelke 2 – Boekoel 3 . = 2 – 4.
Haazehof 3 – Vlegelke 3 = 4 – 4.

In het derde speelde Peter Poell prima met 
2.27 gem.

Programma Libre
Maandag  24 – 3
Allehand 3 – Vlegelke 3.
Dinsdag  25 – 3
Vlegelke 1 – Libertin 4.

Programma  Golf
Vrijdag 28 – 3
BVE 2 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – Rooij 2.
Vlegelke 3 – BCW 2.
De Kantien 1 – Vlegelke 4

Veel Succes LB.

Programma SV Leveroy

Zaterdag 22 maart
Altweerterheide B - Leveroy B     11.30
Merefeldia D2 - Leveroy D  12.15
Rood Wit 67 E2 - Leveroy E1  10.30
BEVO E2 - Leveroy E2  9.30
Kwiek Venlo F4 - Leveroy F    10.00

Zondag 23 maart
Leveroy 1 - Kessel 1 14.30
Leveroy 2 - Maasgouw 4  11.00
Maarheeze 4 - Leveroy 3     11.00
Cranendonck 6 - Leveroy 4 10.00
Leveroy Vr - Helden Vr 10.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 22 maart
Merefeldia A1 – Panningen A1 15:00
FC Oda A2G – Merefeldia A2 13:45/15:00
ST EVV/St Joost B1 – Merefeldia B1 13:30/15:00
Merefeldia B2 – Panningen B2 15:00
Merefeldia MB1 – Koningslust MB1 13:30
Merefeldia C1 – Panningen C1 13:30
Merefeldia C2 – Laar C4 13:30
Helden C3 – Merefeldia C3 12:00/13:00
Merefeldia D1G – ST EVV/St Joost D1 12:15
Merefeldia D2G – Leveroy D1G  12:15
Maarheeze D2 – Merefeldia D3G  11:30/12:30
DESM D3G – Merefeldia D4G 10:45/11:30
ST EVV/St Joost E1 – Merefeldia E1 08:00/09:00
Merefeldia E2 – Laar E3 11:00
Altweerterheide E1G – Merefeldia E3 09:00/10:00
Merefeldia E4 – MMC Weert E4 11:00
Merefeldia E5 – Roggel E3 10:00
MMC Weert E7 – Merefeldia E6 10:00/10:45
Merefeldia E7G – RKSVN E4 10:00
SVC 2000 F1 – Merefeldia F1  08:30/09:30
Merefeldia F2G – Roggel F1G  10:00
Merefeldia F3G – RKHVC F1 09:00
BEVO F2 – Merefeldia F4 10:15/11:15
Merefeldia F5 – MMC Weert F6 09:00
SV Budel F7M – Merefeldia F6 07:45/08:45
FC Cranendonck F2 – Merefeldia F7 08:30/09:30

Programma Veteranen
Zaterdag 22 maart
Nunhem – Merefeldia 16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 23 maart
Bruheze 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
SHH 2 – Merefeldia 2 10:30/12:00
Heythuysen 2 – Merefeldia 3 10:15/11:30
Merefeldia 4 – SVC 2000 5  11:00
Merefeldia 5 – Maarheeze 3  12:00
RKMSV 6 – Merefeldia 6  11:45/13:00
Merefeldia 7 – RKMSV 8 10:00
Merefeldia VR1 – ZSV VR1  12:00

Agenda
Vrijdag 21 maart
Voetbalquiz Aanvang 20:00 uur

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

1ste trekking Loterij schutterij 
St. Barbara Leveroy

prijs lotnummer
1ste 2481
2de 2425
3de 2493
4de 2294
5de 2352
6de 2349
7de 2509
8ste 2430
9de 2483
10de 2333
11de 2431
12de 2383
13de 2327
14de 2564
15de 2531

2de trekking loterij van 2014 
verricht door Dhr. Th. Timmermans.

1ste prijs € 50.00 lotnummer 2444 
2de prijs € 25.00 lotnummer 2497
3de prijs € 15.00 lotnummer 2328 
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2426,  2465,  2551,  2541,  2454 
en 2452.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2562, 2442, 
2506, 2493, 2304 en 2469.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op maandag 7 april in café-zaal 
Wetemans om 20.00 uur.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 12
22 en 23 maart  2014.

Zaterdag 22 maart.
Uitwedstrijden.
EBCG – U20 17.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 23 maart.
Uitwedstrijden.
Boemerang – U14-2 11.00 uur.
BSW – U14-1 14.00 uur.
Black Shots – HS-1 14.30 uur.
Dunatos – U12-2 15.00 uur.
Titans – DS 17.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U16-2 - Bumpers 10.30 uur.
U12-1 – BSW 10.30 uur.
U18-1 – Heeze 12.30 uur.
MU18 – Bladel 12.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

Na de enthousiaste reacties van de vorige 
keer, zal het whoznextteam van Reddings-
brigade Nederweert opnieuw een spette-
rende avond discozwemmen organiseren
voor alle kinderen uit Nederweert en om-
streken!
Ben jij tussen de 8 en de 15 jaar en heb 
je minstens zwemdiploma A? 
Kom dan op vrijdag 25 april met zoveel 
mogelijk vriendjes en vriendinnetjes 
discozwemmen in het Laco zwembad 
Merenveld! 

Van 20:30 tot 22:00 gaan de muziek en de 
discolampen in het bad aan, omkleden is 
mogelijk vanaf 20:15 uur. Aanmelden is niet 
nodig, maar wees er op tijd bij, want vol =
vol! Voor slechts €3,- mag je de hele avond 
zwemmen en krijg je tussendoor nog wat 
lekkers te eten en te drinken.

Deze activiteit is tevens de afsluiting van de 
nationale sportweek. Dus kom voor
een gezellige en sportieve avond disco-
zwemmen in Nederweert! 

Programm za. 22 maart. Junioren 
Koningslust A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur
SV Budel C3 - Eindse Boys C1 12.45 uur
Helden MC1 - Eindse Boys MC1 11.00 uur
Eindse Boys C2M - DESM C3 12.30 uur
Eindse Boys D1 - MMC Weert D2G 12.00 uur
Eindse Boys D2 - Brevendia D2G 11.00 uur
Eindse Boys E1 - RKVB E1G 09.15 uur
Eindse Boys E2 - RKSVO E3G 09.15 uur
Haelen E4M - Eindse Boys E3M 10.00 uur
Panningen F1 - Eindse Boys F1 10.30 uur
Eindse Boys F2 - BEVO F1 10.30 uur
SV Budel F5 - Eindse Boys F3M 08.45 uur
30 uur
Eindse Bioys 5 - RKMSV 7 10.00 uur

Programma 23 maart. Vrouwen
Mifano VR1 - Eindse Boys VR1 13.30 uur

Mededelingen
Roggel: De Mossenhook, Busstraat 1, 
6011RW, Roggel
Donderdag 20maart. kaarten aanvang 20.00 
uur
Supporters welkom bij de wedstrijden 

Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 22 Maart 
Nederweert, de Bengele
GF1 Merefeldia F1 – Hercules`81 F1 9.15u
DC1 Merefeldia C1- Vios C1 10.00u
DB1 Ospel/Merefeldia B1 – BSAC B1 10.00u
DS1 Ospel/Merefeldia 1 – Sittardia 1 19.00u
DS2 Ospel/Merefeldia 2 – Swift 2000 2 20.15u

Zondag 23 Maart
Heythuysen, Aoreven
DA1 Vios A1 – Ospel/Merefeldia A1 13.00u

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door: Leon Wijen Wonen en Slapen

RKSVO Nieuws

Woensdag 19 maart:
Kamp bijeenkomst F en E leiders 20.30

Vrijdag 21 maart:
Houwakker ambassy 19.30

Zaterdag 22 maart:
RKSVO A1 - SV Laar A2 15.00
RKSVO A2 - SV Budel A3 15.00
De Leeuw B1 - RKSVO B1 14.45
RKSVO B2 - vrij
RKSVO C1 - Maasgouw C1 14.00
RKMSV C2g - RKSVO C2g 13.00
RKSVO C3g - Haelen C3g 13.00
RKSVO D1 - FC Oda D1 12.00
VV GKC D2 - RKSVO D2g 11.45
MMC Weert D4 - RKSVO D3g 09.00
SVC’2000 E1 - RKSVO E1 10.30
RKSVO E2 - Grashoek E1g 10.00
Eindse Boys E2 - RKSVO E3 09.15
RKSVO E4g - FC Oda E5 10.00
Vesta F1 - RKSVO F1 10.00
RKSVO F2 - Swalmen F1 10.00
RKSVO F3g - Panningen F4 11.00
VV GKC F2 - RKSVO F4 09.30
DESM F3g - RKSVO F5g 09.00
RKSVO F6g - Grashoek F2 11.00

Zondag 23 maart:
SV Laar 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Ysselsteyn 2 11.30
RKSVN 2 - RKSVO 3 12.00
RKSVO 4 - Heythuysen 4 11.00
RKSVO 5 - FC Oda 4 12.00
RKSVO 6 - SV Budel 8 10.00
MMC Weert 8 - RKSVO 7 10.00
RKMSV da.1 - RKSVO da.1 12.00
BEVO da.1 - RKSVO da.2 11.00

Woensdag 26 maart:
Ontwikkelings proces RKSVO 19.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

NL. DOET: 
Op zaterdag 22 maart gaan de handjes weer 
uit de mouwen.
Vanaf 9.00 uur zijn vrijwilligers welkom bij 
de schiet accommodatie.
Dit jaar gaan we werken aan de buitenver-
lichting bij de parkeerplaats.

KAARTEN EN SCHIETEN:
Zaterdag 22 maart vind ook de laatste ont-
spanningavond van het winterseizoen plaats.
Vanaf 20.00 uur  kan er worden gekaart en/
of geschoten worden met de windbuks.
Bezoek deze avond, dan kunt u nog meedin-
gen voor  een of beide kampioenstitels.

INSTRUCTIEMIDDAG BOND E.M.M.
Op zondag 23 maart a.s. vindt er een in-
structiemiddag plaats voor alle schutterijen 
van de Bond E.M.M.. Deze zal worden ge-
houden bij schutterij St. Job Leuken.
Aanvang 14.00 uur in het clubgebouw van 
St, Job. Aan deze middag zullen diverse jury-
leden hun medewerking verlenen.

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 leu-

ken
25 mrt. Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.30 uur (Peter)
30 mrt. Ingang van de zomertijd
09 apr. Bestuursvergadering 20.00 uur –

Clubgebouw
20 apr. Opening schuttersseizoen

Vanaf zaterdag 5 april wordt gestart met de 
wekelijkse schietoefeningen. 
Aanvang 19.00 uur.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

SPLASH MEERKAMP zondag 9
maart in IJzeren Man in Weert

Karlijn Truijen zit een beetje  te  sta-
ren….

“ik zwem al heel m’n leven, vanaf on-
geveer 2004 bij de wedstrijdgroep. 
Ergens in 2005 zwom ik mijn eerste 
wedstrijd.”

De nu 17-jarige Karlijn heeft vandaag 
een gouden medaille al had ze niet 
helemaal haar dag. Naast haar druk-
ke sportieve en sociale leven , gaat ze 
komende zomer 3 weken naar Zuid-
Afrika voor een interculturele stage. 
Ook hier speelt  sport wel een rol 
voor Karlijn, en zal ze deelnemen in 
de groep sport&spel om activiteiten 
op te zetten aldaar.

“ik heb niet echte ambities binnen ‘t 
zwemmen, wel om m’n tijden te ver-
beteren, maar niet echt om iets te be-
reiken. Het is een hele leuke groep!

We gaan je volgen!

Zo komt er een eind aan een gezellige 
middag in een tropisch warm bad en 
de vakantie….

De uitslagen van de SPLASH –
meerkamp op zondag 9 maart. 
Gezwommen in zwembad de IJze-
ren Man. 

Meisjes, junioren 1:
3de plaats Julia van Rijt
Meisjes, junioren 2 en 3:
3de plaats Aylin Snellen
Meisjes, jeugd 1 en 2:
2de plaats Ayla Thiessen
Dames, Senioren 1 en 2:
1ste plaats Karlijn Truijen
Dames, senioren
1ste plaats loes Mennen
3de plaats Iris Bloemers
Jongens, junioren 3 en 4:
1ste plaats Tom Linsen
2de plaats Marijn van Doorne
3de plaats Jelmer van Hulsen
Jongens, jeugd 1 en 2:
1ste plaats Wouter Kamperman
Heren, senioren 1 en ouder:
1ste plaats Koen van der Wallen
Meisjes, minioren 2:
1ste plaats Scarlet  Princen
Jongens, minioren 2:
2de plaats Aron Snellen
Jongens, minioren 3:
1ste plaats Thijs Janssen
Meisjes, minioren 3:
2de plaats Rachelle Luimes
Meisjes, minioren 4:
2de plaats Imke van Rijt
Jongens, minioren 4:
1ste plaats Tom Charlier
Meisjes, minioren 5:
3de plaats Daphne Hermans
Jongens, minioren 5
1ste plaats Ivar Snellen
2de plaats Tristan Princen

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055

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

WEDSTRIJDSCHEMA

ZATERDAG 22 MAART
Sporthal de Bengele Nederweert
E. Ospel E1 - Manuel E2 9.00u.
B. Ospel/Merefeldia B1 - BSAC B1             10.00u.
DS1. Ospel/Merefeldia 1 - Sittardia 1 19.00u.
DS2. Ospel/Merefeldia 2 - Swift 2000 2 20.15u.
Sporthal Aoraven Heythuysen
D. Vios D2 - Ospel D1 11.55u.
Sporthal Piushof Panningen
C. SVVH C1 - Ospel C1 13.00u.

ZONDAG 23 MAART
Sporthal Aoraven Heythuysen
A. Vios A1 - Ospel/Merefeldia A1 13.00u.

WOENSDAG 26 MAART
Recreanten. Merefeldia - Ospel                 20.30u.

EEN AANTREKKELIJK
CENTRUM MET

TEVREDEN BEWONERS, 
BEZOEKERS EN 
ONDERNEMERS

Pinnentocht

Op zondag 1 juni 2014 organiseert de 
St. Kindervakantiewerk Nederweert 
voor de 27e maal de Pinnentocht.
Een wandeltocht waarbij u  kunt 
kiezen om 40, 25, 15, 10 of 7  km 
te lopen.

Deze wandeltocht loopt door de 
schitterende natuur van Limburg en 
Brabant, u komt  op plaatsen waar u
normaal niet zult komen.
Waaronder het Weerterbos, Hugter-
heide, Laarderheide, en de Achterse 
Banen. 
U komt langs het Grenskerkmonu-
ment en de uitkijktoren, met een 
beetje geluk ziet u de edelherten!!! 
Het gebied waar u wandelt is rijk aan 
natuurschoon, vogels, konijnen, ree-
en, herten  en vele soorten insecten.

Start en finish locatie is buurthuis 
Le Winne Boeket 6 Nederweert.
Starttijden zijn 40 en 25 km van 07.00 
tot 10.00 uur, de 15 km van 07.00 tot 
12.00 uur, en de  7 km van 08.00 tot 
13.00 uur.

Extra startplaats 10 en 25 km bij
wandel en fietscafe “Daatjeshoeve” 
Heugterbroekdijk 34 Nederweert.
Starttijden 
10 km tussen 08.00 en 12.00 uur
15 km tussen 08.00 en 10.00 uur

Deelname kost € 2,00 per persoon, 
kinderen t/m 12 jaar € 1,00.
Op de rustplaatsen kunt u tegen 
vriendelijke prijzen eet en drinkwa-
ren verkrijgen.
De opbrengst van de wandeltocht 
komt geheel ten goede aan het Kin-
dervakantiewerk in Nederweert.

Voor meer informatie kijk op 
www.kvwnederweert.nl of mail
bestuur@kvwnederweert.nl 
telefonisch  0495-633396.

Y O G A
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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

GRATIS
VARKENSDRIJFMEST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger 
vraag naar de mogelijkgeden

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890


