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Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Sjuul en Thomas Camp:

“Mevr Fransen, zei dat ik mooie 
leeuwentanden had.
Toen ik mijn mond opende beet ik 
in haar vinger!!!!!
Dit was mijn allereerste ervaring 
met de tandarts.”

Groetjes Sjuul Camp

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.

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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 ".

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

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

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo

binnen- en
buitendeuren

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

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

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

(High Flyer 430 €	295,-)	

Kom ook
naar onze
showroom!

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

Het is allemaal zo vanzelfspre-
kend, het verse vlees bij de sla-
ger, de verse groenten in de su-
permarkt, een ovenvers brood bij 
de bakker. Al die zaken waarvan 
u en uw gezin dagelijks genieten.
En zo hoort het ook. Soms is het 
goed er even bij stil te staan dat u
daarvan kunt genieten, dankzij al 
die andere gezinnen in Limburg. 
Gezinnen die elke dag met veel 
passie zorgen voor die typisch 
Limburgse asperge in het voor-
jaar, de hamlap op de barbecue, 
het ijsje na, de stoofschotel na
een lange herfstwandeling en de 
stamppot op een winterdag. Deze 
serie gaat over dat gezin… Het 
boerengezin.

Rodekool. Een typisch winters ge-
recht voor op de keukentafel, lek-
ker met appel en een natuurlijke 
bron van vitamine C. Maar boven-
al een product rijk aan passie van 
de ondernemer. “Al 35 jaar zijn 
we zeven dagen in de week aan 
het werk. En nog geen dag spijt 
gehad van het boer zijn. We leve-
ren een goed en eerlijk product 
waarvan wij en andere mensen 
kunnen genieten”, aldus Toos Ko-
nings uit Nederweert-Eind.

Samen met haar man Henk runt
Toos een tuinbouwbedrijf en boer-
derijwinkel aan de Noordervaart in 
Nederweert-Eind. De varkenstak heb-
ben ze een jaar geleden afgestoten. 
Met pijn in het hart. “We hadden 
prachtig mooie fokgelten, de passie 
van Henk. Uitbreiden en investeren
was noodzakelijk om het bedrijf rich-
ting de toekomst rendabel te hou-
den. Bij gebrek aan opvolging was er 
maar één vervolgstap mogelijk: stop-
pen”, licht Toos toe. 

Boerenleven
Toos is van boerenafkomst, haar ou-
ders hadden een gemengd bedrijf. 
Ondanks de passie van haar ouders 
voor het boerenleven, wist zij het ze-
ker: Ik trouw niet met een boer. Dat is 
gelukt. Ze trouwde met Henk Konings 
uit Weert. En die was inderdaad geen 
boer, maar wel iemand met een enor-
me passie voor de agrarische sector. 
Toen de moeder van Toos op vroege 
leeftijd weduwe werd, hebben Toos 
en Henk het bedrijf overgenomen. 
Een keuze waarvan ze achteraf nooit 
spijt hebben gehad. “Boeren is een
manier van leven. Een manier die ons 
past als een jas.”

Toos en Henk startten in 1975 het 
tuinbouwbedrijf onder meer met
tuinbonen, savooiekool, witte kool 
en rode- en bloemkool. Inmiddels
hebben ze 12 hectare met kool, bie-

Rodekool bereid met appel en passie

ten en maïs en 3 hectare asperges. 
“Nog steeds geniet ik van de ma-
nier waarop een plantje zich vanuit 
de grond ontwikkelt. Zo ontzettend 
mooi”, zegt Toos. Sinds september 
1997 verkopen ze zelf geteelde én 
groenten en fruit van andere telers 
uit de buurt. Verder worden schar-
releieren, aardbeien, boerenzuivel en
kaas, boerderij-ijs en andere streek-
producten verkocht.

Presenteerblaadje
Klanten zien producten vaak kant en 
klaar in de schappen liggen. Dat daar 
een heel proces aan vooraf gaat, we-
ten ze vaak niet. Dat hoeft ook niet, zo 
vindt Toos. Als ze echter de kans krijgt, 
dan vertelt Toos er trots over. In drukke 
perioden maken Henk en Toos al voor 
dag en dauw bestellingen klaar, zodat 
klanten ’s middags snel geholpen wor-
den. Rodekool is een eenjarig gewas, 
wat betekent dat in april de zaadjes de 
grond ingaan en rond oktober worden
geoogst. “Rodekool komt dus niet uit 
een potje, pakje of diepvries. Het is 
een product dat Henk, ik en veel ande-
re ondernemers met de best mogelijke 
zorg en een flinke dosis passie uit de 
grond halen.” 

Geluksmomenten
Toos is een duizendpoot. Zo is ze on-
derneemster, verzorgt ze via onder
meer Facebook de pr voor de boer-
derijwinkel en is ze ook nog sociaal 
werkster en kokkin. “Als ik in de win-
kel sta, dan ben ik een luisterend oor 
voor de klanten. Ze delen de meest 

uiteenlopende verhalen met mij. Ver-
drietige gebeurtenissen, maar ook de 
geluksmomenten. Daarnaast geef ik 
tips en advies over het bereiden van 
de groenten. Eenmaal uit de grond 
en in de pan, is volgens Toos rode 
kool met appel een ontzettend lek-
kere combinatie. 
Maar boven alles zijn Toos en Henk 
ook de ouders van Jeroen en Linda en 
de opa en oma van Lars, Jens en Suuz. 
“Onze kinderen zijn ons dierbaar en 
we schieten hen te hulp waar nodig.
Of het nu gaat om de bouw van een 
huis of de opvang van onze kleinkin-
deren. Ook dit is onze passie.”

Kirsten Pustjens

Recept Rodekool met appeltjes
Benodigdheden:
500 gram gesneden rodekool
3 stuks goudreinet appels
2 laurier blaadjes
scheut azijn

Zet de rodekool op met wat water. 
Voeg dan de azijn en de laurierblaad-
jes toe. Aan de kook brengen en dan 
zachtjes laten garen, ongeveer 40 
minuten. Schil de appels en doe ze in 
kleine stukjes erbij en laat dit zachtjes 
koken. Schep het goed onder elkaar 
en doe er naar behoefte wat suiker 
bij. Smaakt erg lekker met een ge-
haktbal of een stuk braadworst en 
een lekkere aardappel.

Eet smakelijk, Toos

Foto: Rob Oostwegel

Op zondagmiddag 30 maart 2014 zal 
in Nederweert een nieuw evenement 
gaan plaatsvinden onder de naam 
Wauw Pin Deal. Iedereen maakt 
tegenwoordig wel eens gebruik van 
aantrekkelijke kortingen of fantasti-
sche koopjes via WowDeal. Het nieu-
we evenement is hierop gebaseerd 
met aantrekkelijke koopjes door mid-
del van een veiling.

U kunt tijdens de veiling bieden op 
diverse producten en diensten, welke 
beschikbaar zijn gesteld door Neder-
weerter ondernemers.

Hoe werkt de veiling
Bij binnenkomst ontvangt u een lijst 
met alle producten en diensten welke 
geveild zullen worden. Op deze lijst 
staan o.a. kappersbonnen en ijsbon-
nen ter waarde van € 10,00. De bon-

Wauw Pin Deal nieuw in Nederweert
nen worden per opbod geveild, en de 
hoogste bieder gaat met de waarde-
bon van € 10,00 naar huis en betaalt 
hiervoor bijvoorbeeld maar € 4,50.
Wauw! Dat is mooi geld verdienen.

Jeugdveiling
Niet alleen producten en goederen
voor volwassenen worden geveild, 
maar er is ook een blok gepland waar 

producten voor de jeugd geveild 
worden en waarop ook uitsluitend de 
jeugd t/m 14 jaar mag bieden.

Entertainment
Tussen het veilen door is er een uitge-
breid programma met diverse optredens.

De Wauw Pin Deal zal gehouden wor-
den op zondagmiddag 30 maart 2014 
van 14:00-19:00 uur in Zaal de Schans 
St. Rochusstraat 9 in Nederweert.
De entree is gratis
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Schoolstraat 26 - Meijel - T 077-4661704 - www.woninginrichtingverstappen.nlSchoolstraat 26 - Meijel - T 077-4661704 - www.woninginrichtingverstappen.nlSchoolstraat 26 - Meijel - T 077-4661704 - www.woninginrichtingverstappen.nl

Kampsteeg 11 Meijel 
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m za. 9.30 - 17.00 uur

Wij zijn weer open vanaf maandag 24 maart.

Wij bieden u o.a.

Groot assortiment  vaste planten  zoals lavendel, 
hortensia’s en floxen

Diverse groenteplanten. 

Vele soorten grassen.

Fleurige voorjaarsbloeiers.

Aanbieding: 

13 cm pot lavendel van  € 1.50 Voor € 1,-
Stenen terrazzo potten 2 halen - 1 betalen.

Nergens goedkoper.

Meijel

Kantoorartikelen - Kantoormachines - KantoorinrichtingKantoorartikelen - Kantoormachines - Kantoorinrichting

Mét de persoonlijke aandacht zoals u deze mag verwachten!

Ook online: vandaag besteld, morgen in huis!

www.kantoorenthuis.nl

Wòr Méél Gröts Òp is

De kaartverkoop voor ‘’Wòr Méél Gröts Òp Is’’ is begonnen! Dit muziekspek-
takel vindt dit jaar plaats op vrijdag 11 april (zitplaatsen) en zaterdag 12 
april (staanplaatsen). Begeleid door Harmonie Eendracht zullen rasartiesten 
en jong talent uit Meijel het podium betreden en hits van toen en nu ten 
gehore brengen.

De kaarten zijn te koop bij d’n Binger en bij Café Zaal De Zwaan en kosten 
€ 15,- per stuk. Kom je met een grote groep op zaterdag? Dan is het extra 
voordelig! Bij de aanschaf vanaf 6 kaarten voor de zaterdagavond, krijg je 
een kaartje gratis. Ook aan de jeugd onder de 18 wordt gedacht: wanneer je 
je kaartje bij de entree laat zien in combinatie met je identiteitsbewijs krijg 
je 3 consumptiebonnen gratis!

Jong en oud, iedereen is van harte uitgenodigd om dit muziekfeest mee te 
beleven. Noteer 11 en/of 12 april in je agenda en trommel wat vrienden en 
familie op om een gezellige muzikale avond van eigen bodem te beleven. 
Haal nu je kaarten bij d’n Binger of Café Zaal De Zwaan!

Meer info: www.harmoniemeijel.nl

Toneelvereniging COM 
speelt in 2014 

“HARVEY”

Toneelvereniging C.O.M. (Culture Ontspanning Meijel) speelt voor u HARVEY, 
een komedie door Mary Chase. De regie is in handen van Johan Korten. 
Op een avond waar nogal wat alcohol aan te pas is gekomen heeft “Har-
vey” zich kenbaar gemaakt aan Charles A. de Bonvivant. Sindsdien zijn ze 
vrienden en woont “Harvey” bij Charles in huis. Dit is zeer tegen de zin 
van Charles zuster Fiona in, die ook bij hem inwoont. De grootste zorg voor 
Fiona is een geschikte echtgenoot voor haar dochter Myrthe Marij te vinden. 
Maar hoe kun je nu kandidaten ontvangen als zij daar de oom van Myrthe 
Marij ontmoeten die hen dadelijk voorstelt aan “Harvey”???? Ten einde raad 
besluit Fiona haar broer in een zenuwinrichting te laten opnemen. Maar dat 
loopt wel eventjes anders af dan ze had gedacht...!! 

Data: 29, 30 maart, 4 en 5 april om 20.00 uur. Op 6 april om 15.00. 
Locatie d’n Binger.
Kaartverkoop, reserveringen en dinerarrangementen: 
Kijk op www.toneel-meijel.nl

De voorjaarscollectie is binnen!
Damesschoenen van 

Gabor - Wolky - SPM - Durea 
Mustang - S Oliver

Herenschoenen van 
Floris van Bommel - Australian 

Yellow Cab - Mephisto - Nike



28 maart 2014
YOUTH VALLEY

30 JAAR

Aanbieding
t/m 29 maart

Abrikozenvlaai € 8,95

Mango-abrikoos € 13,95

Pak knapkoek € 2,95

Pizza € 1,25

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

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

ZIEKENVERVOER

WEEK
13

24 t/m 29 

maart

Kruimelvlaai: € 9,40 half € 5,20

Abrikozenvlaai met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35

Harde wener vruchtenvlaaitjes: € 1,49 p/st

Rekelwit: € 1,99

DIVERSE	  JUBILEUM
ACTIES!!!

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

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, van 8.30 – 16.30 uur

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)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
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

SKO

Mijn vriendin Priscilla
heeft een insectenvilla
maar zij heeft daarmee wel problemen
want haar bijen vliegen tot Bohemen
en zij komen niet terug
zou iemand ze daar gevangen nemen?

Toen zij laatst in haar villa ging kijken
zou zij er bijna onder bezwijken
zij begon meteen vreselijk te kuchen
want de villa zat vol met muggen
maar meteen wist zij tot haar verbijstering
muggen maken zeker geen honing
toen  begon het in haar hoofd te branden
dit was het einde van haar handel !

Peter Massee
www.schrijverskringospel.nl

Kiezers
bedankt!

Het bestuur en de kandidaat-
raadsleden van de VVD willen 

graag iedereen die op 19 maart 
op ons gestemd heeft 

hartelijk bedanken!

www.vvd-nederweert.nl

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

Zondag 30 maart  /  Maandag 31 maart
Dinsdag 1 april

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

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

0495-631671 
www.willshairstyling.nl                 

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

Spectaculaire stunt!

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

... gratis knippen ...

BIJ AANKOOP VAN EEN 
ZONNEBRIL
MAAKT U KANS OP EEN 
TIJDSCHRIFTENBON TIJDSCHRIFTENBON
T.W.V.€ 50,-
ACTIE LOOPT TOT EN MET 15 MEI 2014

VRAAG IN DE WINKEL NAAR DE VOORWAARDEN

De nieuwe collectie 
zonnebrillen is binnen!

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

MANTELZORGSALON 

Maandagavond 31 maart 19.00 
tot 21.30 uur. 

Deze avond  zal er onder leiding van 
Annie Kessels een creatieve commu-
nicatie workshop verzorgd worden. 
Aan de hand van een thema gaan jul-
lie creatief aan de slag.

Laat u verrassen en kom 31 maart 
naar de mantelzorgsalon van 19.00 
tot 21.30 uur In de Pinnenhof te Ne-
derweert.

Tevens is er gelegenheid een praatje 
te maken onder het genot van een 
kopje koffie/thee en iets lekkers.

Opgave kan tot vrijdag 28 maart 2014.

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

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

SLOGGI AKTIE
28 maart t/m 10 april

2+1 GRATIS
voor dames en heren

zolang de voorraad strekt

Schrijf aan je eigen leven

In april nieuwe cursussen

Zin om te schrijven over je eigen 
leven? Dan ben je bij schrijfdo-
cente Esther van der Werf aan het 
goede adres. Dinsdagochtend 1 
april start in Roermond weer haar 
cursus ‘Portret van je leven’. In-
schrijven is vanaf nu mogelijk. 

Esther reikt oefeningen aan om in je 
herinnering te duiken en de dingen 
die je ontdekt op te schrijven. Je komt 
uit bij punten in je leven, die misschien 
vergeten leken. Schrijfervaring is niet 
nodig.  In deze cursus gaat het niet 
om spelling of grammatica, maar om 
het plezier van het herinneren en die 
herinneringen vervolgens in woor-
den vast te leggen. Elke tekst die je 
schrijft, is een fragment dat bijdraagt 
aan het mozaïek van jouw leven. 

Cursus ‘In mij, ben jij’
Ben je in rouw om het verlies van een 
dierbare geliefde? Schrijven in de cur-
sus ‘In mij, ben jij’ helpt je woorden 

te geven aan je gemis. Je schrijft over 
dat wat je raakt, wat je mist. Over wie 
je je wilt herinneren, over wie of wat 
je in liefde met je meedraagt. Het is 
een cursus voor iedereen die op een 
rouwpad zit, op welke plek dan ook, 
en daarvan in het schrijven iets kwijt 
of juist vangen wil. De eerste cursu-
sochtend is donderdagmorgen 10 
april in Roermond. 

Schrijf-Lounge ‘Zo zie je’ 
Elke maand heb je bij Esther de ge-
legenheid tot schrijven in een losse 
bijeenkomst. Elke keer weer andere 
oefeningen op het gebied van crea-
tief schrijven. Schrijfervaring is niet 
nodig. Ze verrast je met inspirerende 
opdrachten die je op verschillende 
schrijfpaden brengen. De eerstvol-
gende Schrijf-Lounge is op dinsdag-
avond 1 april. Verdere data vind je op 
zozieje.nl
Meer informatie over de cursussen 
vind je op www.zozieje.nl Aanmel-
den voor alle cursussen kan via: es-
ther@zozieje.nl.

Het was heerlijk kind zijn in de jaren zeventig 
Foto: Esther van der Werf/zozieje.nl

‘VRIJ’ van Het Limburgs Landschap

Het Limburgs Landschap organi-
seert ook dit jaar weer een foto-
wedstrijd in samenwerking met 
Drukkerij Schrijen-Lippertz en 
Dagblad De Limburger | Limburgs 
Dagblad. Dit jaar is gekozen voor 
het thema ‘VRIJ’ . De fotograaf is 
dus vrij om zijn eigen interpreta-
tie te geven aan de natuurgebie-
den van Het Limburgs Landschap. 
‘VRIJ’ wat betreft onderwerp of 
compositie. Oproep is dus om Het 
Limburgs Landschap te verrassen 
met uw unieke foto. Er is een se-
rie aantrekkelijke prijzen te win-
nen met een hoofdprijs van 500 
euro. 

Stichting het Limburgs Landschap be-
heert in Limburg ruim 8.400 hectare 
even aantrekkelijke als waardevolle 
natuurgebieden. Landschap is meer 
dan natuur alleen, Het Limburgs 
Landschap beschermt ook het cultu-
rele erfgoed als boerderijen, molens 
en kastelen en ook die kunnen prima 
worden gebruikt als onderwerp in de 
fotowedstrijd ‘VRIJ’. 

‘VRIJ’
De Limburgse natuur is er om van te 
genieten. Het Zuid-Limburgse heu-
velland, frisse kronkelende beekjes, 
bloemrijke graslandjes, gevarieerde 
bossen of de weidsheid van een hei-
delandschap, tal van onderwerpen 
die vragen om gefotografeerd te 

worden. De afgelopen jaren werden 
grote aantallen mooie landschappen 
ingestuurd. Vaak bevestigden die het 
beeld van wat we met zijn allen mooi 
vinden. Natuurlijk kunnen fraai ge-
fotografeerde landschappen worden 
ingestuurd, maar Het Limburgs Land-
schap is vooral ook op zoek naar ver-
rassende invalshoeken van het land-
schap met haar flora en fauna en haar 
monumenten. U bent dus ‘VRIJ’ in 
uw keuze. Laat het landschap uw in-
spiratiebron zijn en leg het Limburgse 
landschap vast met een foto die de 
sfeer van Limburg uitademt en die 
ook anderen stimuleert om zelf naar 
buiten te gaan, om te ontdekken en 
zo te genieten.

Insturen 
Wees dus vooral creatief en ‘VRIJ’
[maar blijf wel op de wandel- en 
fietspaden] en verras de jury en het 
publiek met uw blik op Het Limburgs 
Landschap. Per fotograaf kunnen 
maximaal 10 foto’s worden ingezon-
den via www.fotowedstrijdlimburgs-
landschap.nl, insturen kan tot uiter-
lijk 1 oktober aanstaande en de foto’s 
dienen gemaakt te zijn in één van de 
70 natuurgebieden van Stichting het 
Limburgs Landschap [www.limburgs-
landschap/nl/gebieden]. 
Uiteindelijk zal een deskundige jury 
in combinatie met het publiek bepa-
len wie de hoofdprijs van euro 500 in 
de wacht gaat slepen.

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Beste toneelliefhebbers,
Toneelvereniging  Mengelmoes
uit Nederweert-Eind heeft het af-
gelopen weekend  en het weekend 
daarvoor met veel plezier de humo-
ristische dialectvoorstelling Paniek 
um unne Pyjama op de planken 
gebracht. De bezoekers hebben met 
volle teugen van deze ietwat pikante 
pyjama party genoten!!

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 mo-
ment dat hij de roze pyjama onder 
ogen krijgt, begint de ellende. Zijn 
schoonmoeder beschuldigt hem van 
vreemdgaan. En tot overmaat van 
ramp komt Joost in de macht van 
twee gemene chanteurs. Wie kan 
hem helpen?? Een ding is zeker, de 
roze 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?

Heeft u onze voorstelling nog niet 
gezien? Dan heeft u komend week-
end de laatste kans om een heerlijk 
avondje te lachen, gieren en brullen 
met: Paniek um unne Pyjama!

Tevens willen wij naast onze regis-
seur Peter Schroijen, iedereen bedan-
ken die het mogelijk gemaakt heeft 
om Paniek um unne Pyjama op de 
planken te brengen.

Tot ziens op: 
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

Toneelvereniging Mengelmoes

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

FIETSEN
Open zondag 30 maart 13.00 - 17.00 uur

Reparatieservice

Nederweert, Ospel (dijk)

Nederweert-Eind

Gratis opgehaald en

thuisgebracht!

Batavus Diva plus
Van € 669.-

Voor € 549.-*

Gazelle Freestyler
24”meisjes 3v
Van € 389

Voor € 289*

Gazelle omafiets
Zwart 26”  
Van € 389

Voor € 289 *

Batavus intermezzo
Heren/dames 7versn.
Van € 799

Voor € 499*

Gazelle e-bike
Orange 
eccellent
Van € 2349.-

Voor € 1949.-
*

Mamafiets Avancer

€ 629
Excl. Stoeltjes

Stoeltjes 
vanaf € 44,95

* Bij inlevering van een rijdbare fiets! 
Ongeacht leeftijd!

Fiets onderhoudsbeurt
(inclusief poetsen, ophalen én thuisbrengen!)

Dichte kettingkast     Open kettingkast  Electrische fiets
Van 49 euro: Van 59 euro: Van 59 euro:

29.95     39.95     39.95

….daar mag je méér van verwachten!

Postelstraat 36 Someren tel. 0493-494610

Sinds 1994!

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.

VRIJWILLIGERS IN DE SPOTLIGHT
Onlangs is een grote groep vrijwil-
ligers in het zonnetje gezet, namelijk 
de vrijwilligers die om de veertien 
dagen het onderhoud verzorgen 
van het kerkhof bij de kerk in Neder-
weert. Om de vrijwilligers te bedan-
ken voor hun goede werk zijn zij ver-
rast met een oorkonde en heerlijke 
vlaai! Vrijwilligers, bedankt voor jul-
lie onvoorwaardelijke inzet! 

VRIJWILLIGER GEZOCHT
Een vrijwilliger die een 6-jarig jon-
getje in Nederweert elke week een 
uurtje helpt met de Nederlandse taal 
zoekt een vervanger, hij geeft u een 
kijkje in zijn vrijwilligerswerk: 
“Vandaag was hij wat rustiger echter 
opvallend: rekenen lukt beter maar 
het tellen van vingers is moeilijk. Hij 
begrijpt het systeem van vijf vingers 
aan een hand, maar hij moet steeds 
weer tellen. Zo ook bij twee vingers 
aan beide handen. Hij roept maar 
wat...steeds opnieuw tellen om tot 
vier te tellen. Spreken, als het lang-
zaam gaat, lijkt beter te gaan. Het 
woord “alstublieft” ging na veel 
herhalen goed. De woorden “per 
ongeluk” kreeg hij nauwelijks goed 
uitgesproken. Hij herhaalde steeds 
dat zijn vader het uitsprak zoals hij 
deed. Ook de lettercombinatie NG in 
woorden zijn moeilijk voor hem. Zelf 
vertellen een fractie verbeterd. To-
tale indruk, gaat vooruit. Wisselspel: 
doorgaan op elkaars verhaal vindt hij 
erg leuk, gaat ook goed! Het woordje 
“prop” kende hij niet en maakte ik 

tastbaar door een vel papier tot een 
prop te knijpen. Hij was verrast. De 
juf vroeg me met hem te oefenen op 
de begrippen in/op/voor/achter/naast.
Dit deden we door hem de prop IN 
mijn tas te laten gooien. Hij moest 
dan op de stoel gaan staan. De vol-
gende keer naast of achter de stoel. 
Voor hem een spectaculair spelletje 
waar hij steeds weer naar vraagt. Dit 
doen we dan ook vaak maar steeds 
iets moeilijker. Hij snapt steeds beter 
wat er dan bedoeld wordt.” 

Zo kan ik nog veel vrolijke verhalen 
vertellen over mijn uurtje hulp in de 
week aan een buitenlands jongetje 
van 6 jaar. Hij heeft moeite met de 
Nederlandse taal. De school van de 
knaap geeft alle hulp door mij een 
rustige ruimte te geven. Met de com-
puter bij de hand, maar ook met mijn 
eigen verhalenboek over kabouters, 
kijkt hij wekelijks uit naar mijn komst. 
Het uurtje gezellig Nederlands klet-
sen is dan ook snel voorbij.

Maar.....door omstandigheden ben 
ik helaas genoodzaakt dit uurtje aan 
iemand anders over te dragen. Bent u 
degene die mij gaat vervangen? Het 
jongetje en ik, en natuurlijk ook zijn 
moeder, zouden het heel erg fijn vin-
den als er iemand zou willen komen 
helpen. Heeft u interesse of wilt u 
meer informatie? Neem dan contact 
op met Vorkmeer Nederweert via 
tel. 0495-688247. Alvast bedankt, na-
mens vrijwilliger Paul Batenburg.

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. 

Project ‘kom in de klas’!
Leerlingen doen mee met vier 
speciale lesmiddagen op MAVO 
in het GROEN! CITAVERDE College 
Nederweert.

MAVO in het GROEN,  CITAVERDE 
College Nederweert zet de deuren 
open voor de groep 8 leerlingen van 
het basisonderwijs.  Deze leerlingen 
zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan het project ‘Kom in de Klas’, kort-
weg KIK.

KIK is een leerprogramma van CITA-
VERDE College waarin basisschool-
leerlingen, alvast kennis maken met 
het voortgezet onderwijs. Ze ervaren 
de lessenpraktijk en de dagelijkse 
gang van zaken op de locatie. Daar-
naast stimuleert dit project de samen-
werking tussen het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs in de regio Ne-
derweert en Weert. 

De locatie Nederweert heeft op vier 
donderdagmiddagen: 27 februari, 13
maart, 20 maart en 27 maart een in-
teressant programma samengesteld 
voor de deelnemers. Onder leiding 
van bekwame vakdocenten worden 
speciale lessen gegeven in groepjes 
van 20 leerlingen. De lessen hebben 

deels te maken met duurzaamheid. 
Bedoeling is dat de basisschoolleer-
lingen zowel theoretisch als praktisch 
bezig zullen zijn. 

De 82 leerlingen hebben tot nu toe 
met veel plezier de lessen bezocht 
en de leuke resultaten mee naar huis 
genomen. Het team van de MAVO in 
het GROEN! hopen een groot aantal 
van deze enthousiaste leerlingen in 
het volgende schooljaar terug te zien 
in klas 1, als leerling van deze mooie 
school.

We nodigen ouders en leerlingen op 
dinsdag 25 en woensdag 26 maart 
2014, van 19.00 - 21.00 uur uit om 
zich aan te melden voor MAVO in het 
GROEN Nederweert. 

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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 27 maart tot en met 5 april 2014 

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) – Annie Rade-
makers-Dirckx en familie.

ZONDAG 30 MAART
Vierde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels) –
H.Doopsel; Chris Ketelaars Tichelveld 63

MAANDAG  31 MAART
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 1 APRIL
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 2 APRIL
Gedachtenis van H. Franciscus van Paola, 
kluizenaar.
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 3 APRIL
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 4 APRIL
Gedachtenis van H.-Isidorus  eerste vrijdag 
van de maand.
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H.Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 5 APRIL
Gedachtenis van H.-Vincentius Ferrer, pries-
ter - vooravond van de vijfde zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (koor dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – Jaardienst Piet 
Gommers tevens voor verjaardag, Maria van 
Deursen vanwege vejaardag, Maria Cou-
mans-van Nieuwenhoven vanwege verjaar-
dag, Mia Haenen-Teeuwen.

Overleden
Op 19 maart was de uitvaart voor Jo Lin-
ders, hij overleed in de leeftijd van 72 jaar 
en woonde de laatste jaren in zorgcentrum 
St. Joseph.
Op 21 maart was de uitvaart voor Pie Jans-
sen, hij overleed in de leeftijd van 83 jaar en 
woonde eveneens in zorgcentrum St.Joseph.
Mogen zij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 30 maart
10.00 uur H. Mis  - Voor overleden familie 
Moonen-Frencken.

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

29 maart t/m 5 april 2014

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

ZATERDAG 5 april: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, voor Graad Vaes voor de ver-
jaardag.

LEZERS:  zaterdag 29 maart Nelly Stienen.

MISDIENAARS; zaterdag 29 maart, Lois 
Beerens en Tim Teunissen.

“Je kunt pas goed voor de anderen zijn als je 
ook goed met jezelf kunt omgaan.”

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 29 maart  - 5 april. 

Zaterdag 29 maart, viering halfvasten, 
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) jrd 
Harrie Vossen en zoon Henk. 
Zondag 30 maart, 4e zondag van de 
40-dagentijd, Halfvasten, 10.00 (Samen-
zang) Toos Koppen-Greijmans (verjaardag), 
Frits Pellemans en overleden familie, Fien 
Rietjens-Stultiens em Jan Rietjens. 
Dinsdag 1 april, 19.00 voor de zieken. 
Donderdag 3 april, voor eigen intenties.
Vrijdag 4 april, 1e vrijdag van de maand: 
Ziekencommunie.
Zaterdag 5 april, 19.00 (Samenzang) Ton
de Wit (verjaardag). 
ACOLIETEN: za. 29 maart 19.00: Richard
Köster, Koen Coumans; zo. 30 maart 10.00: 
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 5
april 19.00: Harry Geerlings, Kathy Geer-
lings. 
HALFVASTEN: De 4e zondag van de Vas-
tentijd is zondag Laetare: verheugt u! De 
vastentijd is half voorbij, we mogen blij zijn 
dat het Paasfeest nadert. Pasen, het kerke-
lijk feest in de lente, die we zo vroeg moch-
ten genieten dit jaar. Het zijn ook de laatste 
voorbereidende weken naar Pasen. Kom het 
meevieren.

Pastoor A. Koumans. 

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 30 maart  2014 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor  de familie Knapen-De Waal

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

Overleden: 
Op 9 maart 2014 is de heer Harrie Pleunis 
overleden.
De uitvaart heeft plaatsgevonden op zater-
dag 15 maart in de St. Rochuskerk, Budschop 
Nederweert. Dat hij moge ruste in vrede.

Jeugdkoor De Kwikkwekkertjes
Op donderdag 27 maart 2014 starten we 
met de repetitie voor 12 april, Palmpasen, 
dan zingen we de gezinsmis. Alle kinderen 
lopen dan met de palmpasenstokken in op-
tocht door de kerk. Wil je ook meedoen, 
kom dan met ons meezingen. De repetitie 
is van 18.30 tot 19.15 uur in de kerk in Bud-
schop
Op donderdag 3 april gaan we om 18.00 
uur palmpasenstokken maken voor de 
mis op palmzondag in Budschop. De kinde-
ren die hier aan mee willen doen kunnen om 
19.15 uur opgehaald worden. Alle kinderen 
mogen dan met de repetitie meezingen als 
ze dat willen. Ook kinderen van de Lamber-
tusparochie zijn van harte welkom. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Als je wilt mag 
je extra versiering meebrengen, dit hoeft 
niet. Alles is aanwezig om een mooie stok te 
maken. Dus: vind je zingen leuk? Kom dan 
een keer meedoen tijdens een repetitie van 
het koor op donderdag 27 maart / 3 april /
10 april 2014 van 18.30–19.15 uur in de kerk 
van Budschop.  Alle kinderen zijn van harte 
welkom. Gewoon doen!
Tot donderdag!!!

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 29 mrt. 2014 – 5 apr. 2014

4de Zondag van de Vasten

Zondagmorgen 30 mrt. 9.30 uur:

Als jrgt. voor Johannes Hermans en Alde-
gonda Driesser, Mathijs Mortelmans, Anna 
Vossen en Sjeng Mortelmans (Canticum No-
vum)

Mededelingen:
• Op de woensdagavonden 26 maart, 2 en	

9 april worden er bezinningsavonden ge-
houden op de voorbereiding naar Pasen 
in de credozaal, Biesstraat 2a te Heythuy-
sen. De avonden beginnen om 19.30 uur 
tot 21.00 uur;

•	 Op donderdag 10 april excursie naar Rot-
terdam tentoonstelling de Tweede We-
reldoorlog in 100 voorwerpen. 
Opgave kan schriftelijk of persoonlijk 
op parochiebureau H. Nicolaasparochie
Heythuysen, Biesstraat 2a Heythuysen tij-
dens kantooruren op dinsdag en donder-
dag van 9.00 uur tot 12.30 uur. De kosten 
bedragen € 20,00 die men contant moet 
voldoen. Opstapplaats om 8.45 uur bij 
zaal Wetemans tegenover de H. Barbara-
kerk te Leveroy. 

2 7 M A A R T 2 0 1 4

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Trouw kaarten? 
Drukkerij van Deursen bv 

 Pannenweg 231 Nederweert

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

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

Het kienen is toegankelijk voor iedereen.
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 30,-- .

Het  bestuur.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156 mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

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

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

Natuursteen Limburg

LKV Ospel
Beste leden,

Maandag 31 maart en dinsdag 1 april  Kerk 
poetsen. Wij vragen jullie vriendelijk om met 
zoveel mogelijk personen te komen (al is het 
maar een paar uurtjes) Ook is gevraagd of 
we het koper willen poetsen.
Graag even aanmelden bij Nellie  Tel. 633817
8 April Paasstuk maken. Nellie maakt een 
voorbeeld en dat is 25 maart (salade avond) 
te bewonderen Opgave tot 4 april bij Nellie. 
vriendelijke groet, het bestuur.

In memoriam

Afgelopen week overleed Thieu Greijmans, erelid en voormalig 
voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Woningvereni-
ging Nederweert. Thieu heeft zich tussen 1982 en 2009 ingezet voor 
de woningvereniging.  In die ruim 27 jaar heeft hij daardoor mede aan 
het roer gestaan van de verschillende veranderingen, die in die jaren 
hebben plaatsgevonden in onze vereniging. 

We kennen Thieu als de man, die binnen de Raad van Commissarissen 
en de ledenvergadering altijd ervoor zorgde dat de puntjes op de i 
werden gezet. 
Met name op het gebied van �nanciën en statuten was Thieu het kri-
tische, wakende oog, ook binnen de Algemene Ledenvergadering, die 
hij tot voor kort trouw bleef bezoeken. 
Zijn positief kritische houding zullen we dan ook gaan missen, evenals 
zijn betrokkenheid en belangstelling voor onze Woningvereniging.

Wij wensen Coos, de kinderen, kleinkinderen en de familie sterkte bij 
dit verlies.

Namens de Woningvereniging Nederweert

Corry Keulen Peter Geerts
Directeur-bestuurder Voorzitter Raad van Commissarissen

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

Haodj d’r mer oeëver op,
Ut es good zoeë!

Op 11 maart 2014 is omringd door haar naasten in de leeftijd 
van 82 jaar rustig van ons heengegaan mijn lieve vrouw, 

oos mam, trotse oma en super oma

Mia Janssen – Waegemans
echtgenote van

Neer Janssen

Neer Janssen

Ine en Frans
Lauran en Corina, Isa, Jordy, Stijn
Cindy en Tim, Demian, Francine, Britt

Eric en Edith
Tamara en Stan
René

Familie Waegemans
Familie Janssen

Mam is op 15 maart 2014 naar haar laatste rustplaats begeleid.

Correspondentieadres:  Beatrixstraat 39
6031 BB  Nederweert

Wij willen iedereen bedanken voor de steun in deze moeilijke tijd.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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

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

Te huur 

Appartement 
centrum Ospel 

2 slpkamers 
Per direct aanvaarbaar 

Hugo 0653550093

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 31 maart 11.00-12.30 uur
en 13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 1
april 13.00-15.30 uur luxe manicure*. 
Woensdag 2 april 09.30-14.15 uur 
gezichtsverzorging* / 10.00-13.00 
uur kookworkshop*. Donderdag 3
april 09.30-12.30 uur creatief atelier 
/ 10.00-12.30 uur hoofdmassage* /
13.30-15.45 uur ontspanningsmas-
sage*. Vrijdag 4 april 09.30-12.30 uur 
creatief atelier. Open inloop maan-
dag t/m donderdag van 09.00-16.00 
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
(* = op afspraak). Meer info: www.
toonhermanshuisweert.nl

Lezing door 
Dr. Joost Welten

Het dekenaat Weert nodigt al die-
genen uit die interesse hebben in de 
lezing van Dr. Joost Welten over de 
geschiedenis van het kerkelijk leven 
in ons dekenaat, met het accent op 
de late achttiende en de vroege ne-
gentiende eeuw.
Datum: Donderdag 10 april 2014 
van 19.30 uur - 22.00 uur.
Aansluitend is er nog een gezellig sa-
menzijn.

Deze lezing zal worden gehouden in 
het Kerkgebouw te Budschop (Neder-
weert).

Er is een beperkte beschikbaarheid 
van toegangskaarten.
Aanmelden kan tot 4 april via email-
adres: info@franciscushuisweert.nl,
Of telefonisch via Parochiecentrum 
Nederweert, telefoonnummer 0495-
625887.



Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 84

Hand en tand
Ongeveer 10 tot 15% van de mensen die geboren worden is linkshandig. Tegenwoordig 
wordt linkshandig zijn vooral geassocieerd met creativiteit. Dat was tot een jaar of 50 
jaar geleden wel anders. Linkshandigheid werd op de plaatselijke school gezien als een 
afwijking. Door de linkerhand op de rug te binden werden kinderen gedwongen rechts-
handig te leren schrijven. Men dacht dat alles wel goed zou komen met een ‘gehandi-
capte’ linkerhand…

Op het hoogtepunt van het Heilige Room-
se Leven liet pastoor Kerbosch in 1920 een 
groot beeld van Christus (een zogenaamd 
Heilig Hartbeeld) plaatsen. Het beeld werd 
vervaardigd in het atelier van Th. Peeters 
in Roermond en was gemaakt uit Savon-
nieresteen, een roomboterkleurige Franse 
zandsteensoort. De kosten van het beeld 
bedroegen 1600 gulden. Samen met de in-
richtingskosten van een parkje met zand-
stenen pilaren kwamen de totale kosten op 
2700 gulden. Voor deze prijs kon men in die 
tijd een woonhuis of kleine boerderij kopen. 
Vrijwel het gehele bedrag werd bijeen ge-
bracht door een huis-aan-huiscollecte. Het 
kerkbestuur hoefde zelf maar 200 gulden 
op tafel te leggen. “Het H. Hart moge de 
goede menschen van Nederweert zegenen”, 
schreef de pastoor verrukt in zijn dagboek. 
Het beeld werd geplaatst in de Kerkstraat, 
tussen de kerk en café “Siem” Peters. In 
de loop der jaren liet de tand des tijds zijn 
sporen na op het kwetsbare natuurstenen 
beeld. Tijdens de wekenlange beschietin-
gen van de Lambertustoren in de herfst van 
1944 liep het beeld beschadigingen op. Een 
buurman noteerde in zijn oorlogsdagboek op 
maandag 30 oktober 1944 dat de kroon en 
beide handen van het H. Hartbeeld werden 
afgeschoten. Timmerman Jean Bruekers uit 
de Kerkstraat voorzag het beeld na de bevrij-
ding tijdelijk van twee houten handen.

In 1957 werd het Heilig Hartbeeld verplaatst 
van de Kerkstraat naar de nieuwgebouwde 
St. Lambertusschool in de Schoolstraat. Te-
gelijkertijd liet het kerkbestuur de oorlogs-
beschadigingen definitief restaureren. Dat 
gebeurde in het atelier van beeldhouwer J. 
Lücker in Roermond. Daar werden de kroon 

en beide handen weer bijgemaakt. Over de 
kosten van de restauratie ontstond een ge-
schil. Pastoor Kessels betoogde dat Lücker 
bij de opdrachtverlening had gezegd “Vindt 
U 100 gulden teveel?”, waarop de pastoor 
geantwoord zou hebben “Neen, dat vind ik 
helemaal niet te veel”. Maar bij aflevering 
van het gerestaureerde beeld beweerde Lüc-
ker niet 100, maar 400 gulden gevraagd te 
hebben. Kessels probeerde te schikken en 
meende uit te rekenen dat het karwei nooit 
meer dan 250 gulden had mogen kosten, 
voor (zo meende de pastoor) “dit karwei 
waar geen kunstenaarstalenten maar alleen 
vaardigheidstalenten toe vereist waren”. Al 
moest de pastoor ook toegeven “te oordelen 
over iets waarover je geen verstand hebt”. 
In zijn bijna 100-jarige geschiedenis heeft het 
kunstwerk oorlogsschade en de tand des 
tijds overleefd. In 2012 was het beeld echter 
doelwit van baldadigheid en werd de linker-
hand van het Christusbeeld vernield. Ironisch 
genoeg wijst het beeld nu met zijn gehandi-
capte linkerarm naar hetzelfde schoolge-
bouw als waar vroeger de linkshandigheid 
met hand en tand bestreden werd. 

Alfons Bruekers

Het “gehandicapte” Heilig Hartbeeld in het plant-
soen aan de Schoolstraat. Foto: A. Bruekers.

PvdA Nederweert 
dankt haar kiezers 

voor hun stem 
en voor hun 
vertrouwen

Uitverkochte zaterdag Bontje Oavendje
Muziek, dans, sketches en kurk-
droog vermaak: dat zijn de Bontje 
Oavendje in een notendop. En 
goed nieuws: de Bontje Oavendje 
kennen een bomvol programma 
dit jaar! Met maar liefst 13 op-
tredens zijn deze altijd gezellige 
avonden goed gevuld en staan ze 
garant voor twee avonden heer-
lijk vermaak. De Bontje Oavendje 
vinden plaats op vrijdag 28 en za-
terdag 29 maart vanaf 19:30 uur. 
De zaterdagavond voor de Bontje 
Oavendje is uitverkocht! Er zijn 
alleen nog kaarten voor de vrij-
dag beschikbaar via de hieronder 
vermelde voorverkoopadressen. 
Koop dus snel je kaartje, want er-
bij zijn is meemaken!

Nieuwe wijze van kaartverkoop
Nieuw is de wijze van kaartverkoop. 

Dat is er alleen maar gemakkelijker 
op geworden, want waar voorheen 
1 zondagochtend werd gepland, zijn 
er nu maar liefst 4 voorverkoopadres-
sen waar de kaarten al weken voor de 
Bontje Oavendje te koop zijn. Bij Bak-
kerij Küster, Café zaal Wetemans, in 
Pestoeërskoel en bij café Oad Leivere 
zijn de kaarten te koop en ze kosten 
€ 8,- per stuk. 
Daarnaast kunnen ze worden besteld 
via www.fanfareconcordialeveroy.nl, 
de site van Fanfare Concordia of te-
lefonisch bij Erwin Pellemans op tele-
foonnummer 06 1257 2229 (na 18.00 
uur). 

Kortom, mogelijkheden genoeg om 
aan kaarten te komen en te genieten 
van een mooie avond volksvermaak 
op vrijdag 28 maart in zaal Pestoeërs-
koel vanaf 19.30 uur. 

Eerste kievitsei Ospel

Eerste kievitsei Ospel, weidevo-
gelseizoen begonnen

Vorig jaar werd het eerste Limburgse 
kievitsei in Ospel gevonden. Dit jaar 
vond weidevogelbeschermer Cees 
van der Ham op zaterdag 8 maart het 
eerste Limburgse ei in Haler. Pas op 
12 maart werd het eerste ei in Ospel 
gevonden. De vinder was net als vorig 
jaar Peter Feijen. Met het markeren 
van dit eerste kievitsnest, op een ma-
isperceel aan de Kampersweg, is het 
weidevogelseizoen ook in Ospel en 
Nederweert begonnen. 

De komende weken zullen weer de 
bekende bamboestokken in het veld 
verschijnen op percelen waar wij, 
van de weidevogelwerkgroep Neder-
weert, kievitnesten vinden.

We proberen altijd zo snel mogelijk 
contact op te nemen met de eige-

naar/gebruiker van het perceel om te 
vragen of het mogelijk is de nesten te 
sparen. Vorig jaar hebben we zo 154 
kievitnesten kunnen markeren waar-
van er 88 uitgekomen zijn.

We zijn met 8 vrijwilligers actief maar 
uitbreiding van het vrijwilligersbe-
stand is altijd welkom. Heeft u inte-
resse, neem dan contact op met Wil-
lem Maris, 06-29121218, coördinator 
weidevogelwerkgroep Nederweert.

Communie-voorbereiding

Ter voorbereiding op de Eerste Hei-
lig Communie zijn de kinderen van 
groep 4 van basisschool De Kerneel 
naar de kaarsenmakerij Inka in Weert 

geweest. Na de uitleg mochten zij 
hun eigen kaars maken. Het was een 
erg leuke en leerzame ochtend.
Bedankt kaarsenmakerij Inka

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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

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)

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

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

TE KOOP:

ASPERGES
H. v.d. Beucken

Kreyel 1 Ospel
Tel. 0495-633437

Mob. 06-222 966 98

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38
Vraagprijs € 174.000,00

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

• 47,7% van de kiezers heeft  
 voor CDA gekozen. 
•	 3737	stemmen 
•	 8	zetels

Nederweert

CDA stemmers bedankt! 

Kom luisteren, 
kijken en ervaren

Borstkankervereniging

Op dinsdag 8 april a.s. organiseert 
het B-actief netwerk Weert van 
Borstkankervereniging Neder-
land een informatieve ochtend 
over borstprothesen, lingerie, 
badmode, lichaams- en voetver-
zorging en massage bij kanker. 
Aanvang 9:30 uur en duurt tot 
12:00 uur, in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. 

Alle geïnteresseerden zijn wel-
kom, ook vrienden en familie-
leden. Toegang is gratis. Graag 
vooraf aanmelden bij Henny 
Brandwijk, e-mail: wgb.brand-
wijk@gmail.com of 0495 - 54 83 09.
 
De deelnemende bedrijven geven 
een korte presentatie en na de pauze 
is er gelegenheid om de stands te be-
zoeken voor meer productinformatie 
of voor het ervaren van een korte be-
handeling. 

Wij zijn door naar de 
Finale!

Woensdag 19 maart jongstleden 
stonden onze Bengele-kanjers er 
weer! Voor een groot publiek, lieten 
onze BSO kids, ons genieten van hun 
talenten, tijdens de Halve Finale van 
de grote Regionale talentenjacht van 
Kinderopvang Humanitas: “BSO’s Got 
Talent”. Buitenschoolse Opvang de 
Bengele was goed vertegenwoor-
digd. Thorben vertolkte als kunste-
naar een prachtig vers in de catego-
rie: Variété/ Theater. Onze meiden 
Veerle, Sanne & Roxy gaven een spet-
terende dans show weg, in de cate-
gorie: Dans/Zang/Muziek. En in de 
categorie Sport/Acrobatiek, spatte 
het enthousiasme ervan af bij Loyd 
& Stan met hun Free Running/Break-
dance act, onder begeleiding van Ian 
& Yord op hun Djembé…. Ieder op 
zijn geheel eigen, unieke wijze…
Wat geweldig om je zo te kunnen- en 
mogen presenteren! Tijn had zijn plek 
binnen de regio jury en Tessa ‘schoot’ 
prachtige kiekjes van het evenement. 
Hoe groot was onze vreugde, dat we 
niet met 1, maar zelfs met 2 winnaars 
terug keerden naar Nederweert. He-
lemaal geweldig….dat beloofd een 
feestje! Wat zijn wij als Pedagogisch 
Medewerkers en BSO kinderen trots, 
dat we met z’n allen samen, zo’n 
grote talentenshow met- en voor 
elkaar hebben georganiseerd. Thor-
ben, Veerle-Sanne-Roxy: Zet hem op 
tijdens de grote Finale op 16 april a.s.
Jullie zijn met recht onze Bengele-
Toppers!

Team BSO de Bengele, Kinderopvang 
Humanitas

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

Afgelopen zondag werd bij Sporti-
vaLife een spinningmarathon gehou-
den voor Team Michelle. Team Mi-
chelle doet op 5 juni 2014 voor de 2e 
keer mee aan de Alpe d’HuZes en hier 
is sponsorgeld voor nodig. Om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen en aan-
dacht te vragen voor deze actie orga-
niseerde Team Michelle samen met 
SportivaLife Nederweert een spin-
ningmarathon. Er werden 32 fietsen 

in beweging gehouden door fanatie-
kelingen en mensen die de actie een 
warm hart toedragen.
Ook de vier Prinsen van de vastela-
ovendj verenigingen uit Nederweert 
hebben hun steentje bijgedragen. 
Om 13:00 uur stapten ze onder bege-
leiding van  “Oze Hoempa” op de fiets. 
De opbrengst van de spiningmarathon 
mag er zijn. Er werd een mooi bedrag 
van € 2150,00 bij elkaar gefietst 

Spinningmarathon groot succes
Foto nederweert24



Namens alle kandidaten

Dank voor uw stem!

Voor het inzaaien van 
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS 
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

Tel. 0493-84 40 69
Tel. 06-208 48 443

Open week bij SportivaLife
maandag 7 t/m zondag 13 april 2014

Bij SportivaLife werkt men momen-
teel hard aan een vernieuwd en 
kwalitatief verbeterd gezondheids-
centrum. De totale uitstraling is de 
afgelopen tijd veranderd en de ma-
nier van begeleiden aangepast. Dit 
allemaal om ervoor te zorgen dat de 
kwaliteit van trainen voor de cluble-
den van SportivaLife  gewaarborgd 
wordt.  Deze aanpak heeft ervoor ge-
zorgd dat Topsport Limburg ervoor 
heeft gekozen om SportivaLife te be-
noemen tot “Official Supplier”. 

Topsporters zijn hierdoor verzekerd 
van kwalitatief goede begeleiding. 
Het team van SportivaLife is hier trots 
op. Ze willen de trainingskennis ook 
graag overbrengen op de “normale 
sporter”. Wil jij je conditie verbete-
ren? Of wil je afvallen? Dan ben je bij 
SportivaLife aan het juiste adres.

Van maandag 7 t/m zondag 13 april 
kun je gratis kennismaken met Spor-
tivaLife tijdens de OPEN WEEK, er zijn 
tal van activiteiten voor jong en oud.

Lezing Voeding & Training
Op donderdag 10 april is er een lezing 
over voeding & training door master 
trainer Roel Bors, motivatiecoach Ivo 

Jeuninck & voedingsdeskundige Ma-
rieke van Weert.  Ze geven een uitleg 
van het unieke trainingssysteem wat 
men gebruikt bij SportivaLife om een 
individu te begeleiden richting een 
persoonlijke doelstelling. 
Marieke de voedingsdeskundige zal 
de koppeling maken richting voe-
ding in het dagelijks leven. Training 
& Voeding staan namelijk direct met 
elkaar in verbinding om te komen tot 
een gezonde leefstijl.  Opgeven is ge-
wenst via nederweert@sportivalife.nl 
of bel 0495-460600.

Naast deze lezing zijn er deze week 
meer activiteiten.
Bekijk het complete programma op 
www.sportivalife.nl

Actie Open Week
Als je tijdens deze open week een 
jaarabonnement afsluit dan ontvang 
je een totale korting van ruim 90 
euro!  Je betaalt geen inschrijfgeld, 
ontvangt een gratis sportpakket 
t.w.v. € 29,50 en je ontvangt 1 maand 
gratis sporten.

Vrijblijvend kennismaken tijdens de 
OPEN WEEK.
Geef jezelf op voor een rondlei-
ding tijdens de open week via 0495-
460600.

Openluchtmuseum Eynderhoof

Dinsdag 1 april opent Openlucht-
museum Eynderhoof voor het pu-
bliek haar poorten.
Op dinsdag 1 april gaat Openlucht-
museum Eynderhoof in Nederweert 
Eind weer open. De gidsen van ons 
museum zullen u deze dag bijpraten 
over de op stapel staande activitei-
ten van het museum in het nieuwe 
seizoen. Wat is er nieuw en wat staat 
er allemaal te gebeuren in 2014. U 
kunt deze dag een gezinskaart  2014 
aanschaffen. De kaart kost € 27,50 
en kunt u met het gezin een heel 
seizoen van 1 april tot en met 31 ok-
tober 2014 het museum bezoeken.  
Ook de folder met een overzicht van 
alle activiteiten ligt dan klaar. Wij 
zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur.
U vindt het museum aan het Milder-
spaat 1 te Nederweert-Eind

Woensdag 2 april. Kinderbakdag 
in Openluchtmuseum Eynderhoof. 
Ieder kind wordt verkleed als kleine 
bakker. Met de bakkersmuts op en 
een schortje voor, gaan ze aan de slag 
met de deegrol. Ze maken dan zelf 
verzonnen gebakjes onder deskun-
dige leiding van de bakkersvrouwen 
van Eynderhoof. Er zijn deze middag 
kindergidsen aanwezig die de maal-
derij bezoeken en waar jullie meel 
mogen malen. In de keuken van Lie-
berte Gon wordt verteld hoe Oma 
en Opa vroeger het eten bereidden.  
Verder is er genoeg gelegenheid over 
om te spelen in het speelbos of op de 
wasplaats. Denk wel aan de € 1.- ex-
tra bij de entree voor het bakken. Je 
mag zonder opgave komen bakken, 
tussen 13.00 en 16.00.

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

Jantje Beton
Jantje Beton staat voor kinderen en 
vrije tijd en vindt het heel belangrijk 
dat kinderen buiten spelen. Hiermee 
doen ze allerlei indrukken en erva-
ringen op die essentieel zijn voor 
hun ontwikkeling. De opbrengst is 
bestemd voor speelplezier van kinde-
ren in Nederland. De ene helft wordt 
landelijk en de andere helft wordt 
lokaal (bij scouting) besteed. www.
jantjebeton.nl

Nierstichting
Een nierziekte kun je al van het begin 
van je leven treffen. Een belangrijke 
ambitie van de Nierstichting is het 
aantal transplantaties de komende 
jaren met 25% te verhogen. Zodat 
meer mensen in leven blijven en zij de 
vrijheid en energie hebben om ook 
écht te kunnen blijven leven. Denk er 
eenmaal per jaar aan bij de collecte.

Dierenbescherming
De opbrengst van de collecte is be-
stemd voor de opvang en verzorging 
van verwaarloosde, mishandelde en 
op straat gezette dieren in de regio 
Limburg.

MS Fonds
Multiple Sclerose is een ziekte die te 
maken heeft met het centrale zenuw-
stelsel. Het is geen spierziekte. Door 
MS raakt het centraal zenuwstelsel, 
wat bestaat uit de hersenen en het 
ruggenmerg, beschadigd en het be-
schermlaagje van zenuwuitlopers 
(myeline) wordt aangetast. Hierdoor 
kunnen verlammingsverschijnselen 
ontstaan. De wetenschap heeft als 
doel het evenwicht tussen lichaam en 
geest te herstellen. Zodat de kwali-
teit van leven beter wordt.

Brandwonden stichting
De Nederlandse Brandwonden Stich-
ting helpt mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook later 
in de dagelijkse strijd tegen littekens. 
Wij financieren wetenschappelijk on-
derzoek, ondersteunen artsen en ver-
pleegkundigen, zetten campagnes in 
om brandwonden te voorkomen en 
helpen slachtoffers sterker en weer-
baarder te worden.

Fonds verstandelijke gehandicapten
Fonds Verstandelijk Gehandicapten 
wil bereiken dat onze samenleving 
mensen met een verstandelijke han-
dicap niet alleen beoordeelt op hun 
beperking. Wij steunen projecten die 
het mogelijk maken om hun talen-
ten en kwaliteiten te ontwikkelen. 
Ook mensen met een verstandelijke 
beperking willen niets liever dan er-
bij horen, naar school gaan, sporten, 
koken of de trein nemen. Dagelijkse 
dingen die voor de meeste mensen 
vanzelfsprekend zijn.

Wandelen met de GPS
workshop 10 april bij Bibliocenter 

Wandelen met GPS (global positio-
ning system) is een andere manier 
van wandelen. In plaats van wan-
delen met een kaart of genum-
merde paaltjes loopt u met een 
informatiesysteem. Bij de intro-
ductie workshop door Rob Biesters 
van GPS Walking komt u erachter 
of GPS-wandelen iets voor u is.  
Donderdag 10 april van 14.00 tot 
16.00 uur bij bibliotheek Weert, 
Wilhelminasingel 250. De toegang 
is € 7,50 voor leden, € 12,50 voor 
niet-leden. Aanmelden via www.
bibliocenter.nl 

Rob Biesters gaat tijdens deze intro-
ductieworkshop in op de voor- en 
nadelen van een outdoor GPS. Wat 
zijn de kosten en mogelijkheden van 
de meest gangbare modellen? Hoe 
werkt de GPS en waar zijn routes op 
internet te vinden?  Biesters geeft uit-
leg over het programma MapSource/
Basecamp van Garmin, hoe zet je een 

wandeling uit en hoe zet je een wan-
deling van de eigen computer over 
naar een GPS. Hij gaat ook kort met u 
naar buiten, zodat u ervaart hoe het 
navigeren met een outdoor GPS in 
zijn werk gaat. 

De meest gangbare GPS-modellen 
zijn tijdens de workshop beschikbaar. 
U krijgt een goed beeld van de ver-
schillende modellen. Grote kans dat 
u laaiend enthousiast wordt voor GPS 
en voortaan wandelt zonder kaart of 
genummerde paaltjes.

Kijk ook op www.gpswalking.nl.

Mee doen aan de PeelRand Classic?
Een andere manier om met uw 
(klassieke) auto op stap te gaan.

Had u al lang eens aan een klassieker 
rally willen deelnemen, maar weet u 
niet hoe u een dergelijke rally tot een 
goed einde brengt? Dan biedt de or-
ganisatie van de PeelRand Classic u de 
mogelijkheid om eens vrijblijvend te 
proberen of dat iets is voor u. Op zon-
dag 30 maart 2014 wordt een oefen-
dag georganiseerd. ’s Morgens is er 
een presentatie waarin alle aspecten 
van de rit aan de orde komen. 

Na een kleine lunch is de start waarin 
u de opgedane kennis kunt uitprobe-
ren. Onderweg zullen de uitzetter en 
controleur van de rit aanwezig zijn om 
u met raad en daad bij te staan. Na af-
loop volgt een uitvoerige uitleg van de 
route en is er de mogelijkheid om al 
uw vragen te  stellen. De aanvang van 
de instructiemorgen is om 10:00 uur in 
café/zaal Schuttershoeve in Altweer-
terheide. De kosten bedragen € 12,50 
dit is inclusief lunch en deelname aan 
de rit die ’s middags om 13:30 uur van 
daar uit start. U hoeft niet perse met 
een klassieker aan de start te komen. 
U kunt overigens ook aan de PeelRand 
Classic die op 27 april van start gaat 
met een standaard auto deelnemen. 
Voor meer informatie zie: www.horne-
rijders.nl , www.peelrandclassic.nl. De 
organisatie is in handen van de auto-
sportclubs  Gaef um Gaas uit Venlo en 
de Van Hornerijders uit Weert.

U kunt zich opgeven voor de instruc-
tiemorgen en de rit opgeven door 
op de webpagina van www.horne-
rijders.nl het formulier in te vullen of 
telefonisch contact op te nemen met 
organisatie oefenrit PeelRand Classic, 
tel: 0495 - 538237 (op werkdagen tus-
sen 19:00 en 21:00 uur).

Ritgegevens
Naam van de rit Oefenrit PeelRand 
Classic 2014.
Aard van de rit kaartlezen. diverse 
systemen
Datum 30 maart 2014.
Starbureau café -zaal Schutters-
hoeve, hoek Grotesteeg 10 -Heren-
vennenweg te Altweerterheide.
Geopend van 13.00-13.30 uur.
Uitslag direct na einde rit in café-
zaal Schuttershoeve.
Start en finish staan op de wed-
strijdkaart vermeld.
Uitzetters A. Funhoff en H. Mertens.
Lengte van de rit voor de A-klasse 
(sport) ca 90 km. Gemiddelde snel-
heid A-klasse 34 km/uur.
Lengte van de rit voor de B-klasse 
(tour) ca 75 km. Gemiddelde snelheid 
B-klasse 28 km/uur.
Max. Tijdsoverschrijding 30 minuten.
Regelement PeelRand Classic 2014
Inschrijfgeld rit € 7,50 per auto
Deelname instructiemorgen €12,50 
(hiervoor ontvangt U een kop soep 
met een broodje).
Start instructiemorgen 10.00 uur

Uitvaartverzorging
Strijbos

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is 
gratis bij ons verkrijgbaar.

Lammetjeskijkdag bij Familie Eilers

Op zondag  30 maart 2014
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u 
met uw kinderen onze lammetjes ko-
men bekijken.

Dit doen we al jaren voor de peuters 
en kleuters van de basisscholen.  Om-
dat er veel ouders en opa’s en oma’s 
ook graag een keer wilden komen 
kijken houden wij nu voor de tweede 
keer een lammetjeskijkdag voor ie-
dereen.

Jong en oud, klein of groot, iedereen 
is welkom.

Voor koffie/fris en beschuit met muis-
jes wordt gezorgd.

Er is ook een kleurwedstrijd voor de 
kinderen met leuke prijsjes. Je kunt 
de kleurplaat downloaden via www.
marteilers.nl
Tot kijk Mart en Toos Eilers Kreijel 16 
Nederweert.

Media-opvoeding van kinderen 0-6 jaar
Hoe geef je kinderen van 0 tot 6 
jaar een goede mediaopvoeding? 
Welke rol spelen media in de op-
voeding van jonge kinderen? 
Clarie Pieters, doelgroepspecia-
list voorschools bij Bibliocenter, 
geeft een workshop “Media-op-
voeding van jonge kinderen van 
nul tot zes jaar” speciaal voor 
ouders en pedagogische mede-
werkers. De workshops worden 
gegeven in de bibliotheek van 
Nederweert en Maasbracht.  

Op 8 april bij Bibliocenter Neder-
weert, Kapelaniestraat 8
10 april Bibliocenter Maasbracht, 
Europlein 7.
Beide workshops zijn van 20.00 tot 
22.00 uur. Deelname voor biblio-
theekleden € 7,50 voor niet-leden 
€ 12,50. Aanmelden en informatie 
via www.bibliocenter.nl of in de bi-
bliotheek.  

Media zijn niet meer weg te denken 
uit het gezin. Baby’s, kleuters, peu-
ters en dreumessen swipen door kin-
derapps op tablets en smartphones. 
Geboeid door felle kleuren en vrolijke 

geluiden, kijken de ukkies aandachtig 
naar YouTube-filmpjes, spelletjes en 
televisie.

Omgaan met media is iets dat kinde-
ren moeten leren. Net zoals ze an-
dere vaardigheden leren. Op welke 
leeftijd kun je daar het beste mee 
starten? Hoe maak je de keuze voor 
goede, educatieve apps en websites 
voor je ukkie? Wat zijn de effecten 
van media-opvoeding? De deelne-
mers aan de workshop gaan zelf aan 
de slag met apps. 

De workshop vindt plaats in het ka-
der van de Media Ukkie Dagen van 9 
tot 16 april. Kijk ook op www.media-
ukkies.nl 



Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 13, 29 en 30 maart  2014.

Zaterdag 29 maart.
Uitwedstrijden. 
Aeternitas - DS 19.45 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 30 maart.
Uitwedstrijden.
Achilles – HS-2 12.00 uur.
Fanatics – U18-1 12.00 uur.
Kimbria – U12-1 15.15 uur.
Thuiswedstrijden.
U12-2 - Springfield 12.30 uur.
MU18 - Rush 12.30 uur.
U20 – Tracks 14.30 uur.
U14-2 – U14-1 14.30 uur.
U16-1 – Rush 16.30 uur.
HS-1 – Lieshout 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

 

Programm Za. 29 maart. Junioren 
Eindse Boys A1 - Maarheeze A1 16.00 uur 
Eindse Boys B1 - Heythuysen B1 14.00 uur 
Eindse Boys C1 - Roggel C2G 13.30 uur 
Merefeldia C3 - Eindse Boys C2M 13.30 uur 
Panningen MC1 - Eindse Boys MC1 12.30 uur 
SV Budel D2 - Eindse Boys D1 11.00 uur 
EVV/Joost/RiosD3 - Eindse Boys D2 12.00 uur 
Laar E3 - Eindse Boys E1 10.00 uur 
MMC Weert E4 - Eindse Boys E2 10.45 uur 
Eindse Boys E3M - SV Budel E9M 09.15 uur 
Eindse Boys F1 - vvKessel F1 10.30 uur
Helden F6 - Eindse Boys F2 10.45 uur
Eindse Boys F3M - Alt’weertheide  F1 10.30 uur
Eindse Boys F4M - RKMSV F5G 10.30 uur

Programma Za. 29 maart Veteranen
Eindse Boys - Nunhem 17.00 uur

Programma Zo. 30 Maart. Senioren 
Eindse Boys 1 - Horn 1 14.30 uur
Eindse Boys 3 - Laar 6 10.30 uur
SVSH 3 - Eindse Boys 4 11.00 uur

Programma Di 1 april Junioren
SV Budel C3 - Eindse Boys C1 19.00 uur

Programma Wo. 2 april Junioren
Rood Wit’67/N D1 - Eindse Boys D1 19.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Horn 1:
Heijnen Decor Nederweert-Eind
Spelertje van de week: Jules Gerris
Donderdag 27maart. kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden 

Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

Zondag 16 maart jl stond de vierde mi-
nioren wedstrijd op het programma. De 
organisatie was in handen van ZPC de Rog, 
maar we zwommen in ons “thuis-bad” bij de 
Laco te Nederweert. Zou dit in ons voordeel 
kunnen werken? Het is een wedstrijd met 
langere afstanden: 100 en 200 meter moest 
er gezwommen worden. Enkele zwemmers 
willen graag een limiet zwemmen. 
Voor Femke de Wit en Maike Flinsenberg 
was het in ieder geval een superdag. Naast 
mooie resultaten wisten ze een limiet voor 
de LKA te pakken op de 200 meter school-
slag. Goed gedaan dames!                                                                                                                   
De wedstrijd verliep rustig en voorspoedig 
volgens Femke en Maike. Ook Rachelle Lui-
mes en Meike Charlier waren relaxed: niet 
zo heel veel deelnemers, een goed publiek 
en goede sfeer onderling. Het doel van 
Rachelle is het verbeteren van haar tijden, 
maar vooral een medaille winnen. Dat vindt 
ze het leukste. Meike gaat ook voor een PR,  
en om Ivy te verslaan: haar concurrente. 

Het leek erop dat we op tijd thuis zouden 
zijn om nog even te genieten van het mooie 
weer. Een computerstoring gooide echter 
roet in het eten. De prijsuitreiking liep veel 
vertraging op, maar uiteindelijk is alles goed 
gekomen en is iedereen tevreden naar huis 
gegaan.

UITSLAGEN:
Sander Aertssen  
100 meter vrije slag 1ste plaats: goud
100 meter rugslag 1ste plaats: goud
Meike Charlier 
200 meter schoolslag PR: 120 %
200 meter wisselslag PR: 102 %
Maike Flinsenberg  
200 meter schoolslag PR: 105 %, 
 3de plaats: brons
Dyonne Klomp  
100 meter schoolslag 3de plaats: brons
Rachelle Luimes  
100 meter schoolslag 1ste plaats: goud
50 meter vlinderslag 1ste plaats: goud
Ivar Snellen  
100 meter vrije slag 1ste plaats: goud
100 meter rugslag PR: 121%: goud
Joos Verhagen
100 meter vrije slag 2de plaats: zilver
100 meter rugslag 2de plaats: zilver
Bart de Wit  
100 meter vrije slag 1ste plaats: goud 
100 meter rugslag 1ste plaats: goud
Femke de Wit  
200 meter schoolslag 2de plaats: zilver
200 meter wisselslag 3de plaats: brons

Uitslagen Libre
Carambola 1 – Vlegelke 1  = 4 – 2.
DDD 1 – Vlegelke 2              = 4 – 2.
Vlegelke 3 – Oad Remunj  = 8 – 0.

In het derde speelde alle spelers  prima met 
uitzondering van Harrie Tullemans die speel-
de een prachtige partij met 4.06 gem.

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Tijdens de jaarvergadering van 14-3-2014 
werden Bér de Wit en Jo de Wit benoemd 
als Erelid voor hun vele verdiensten voor 
HBS Wilhelmina. Proficiat!!!!

Programma
5 april Rayonkampioenschap Aspiranten 

bij HBS Wilhelmina
12 april  Rayonkampioenschap individueel 

bij HBS Wilhelmina
19 april  Paaszaterdag zal weer het Ou-

der/kind toernooi gehouden 
worden. Aanvang 16.00 uur.

                Ouders die willen oefenen voor 
dit toernooi, zijn op dinsdag en 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur 
van harte welkom.

                Graag opgave  in het clublokaal 
of e-mail: secretariaat@hbswil-
helmina.nl 

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

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 26 maart
Merefeldia F2G – SV Budel F4  18:30

Competitieprogramma Jeugd
Woensdag 26 maart
Merefeldia C1 – Reuver C1  19:00

Zaterdag 29 maart
Blerick A1 – Merefeldia A1  12:45/14:30
Merefeldia A2 – Helden A2  13:45/15:00
Merefeldia B1 – Panningen B1  15:00
Merefeldia B2 is vrij
Bieslo MB1 – Merefeldia MB1  12:45/14:00
Laar C1 – Merefeldia C1  14:00/15:15
Crescentia C1 – Merefeldia C2  12:00/13:00
Merefeldia C3 – Eindse Boys C2M  13:30
FC Oda D1 – Merefeldia D1G  10:30/11:30
RKVB D1G – Merefeldia D2G  10:30/11:30
Merefeldia D3G – HEBES D2  12:15
Merefeldia D4G – RKMSV D3G  12:15
Merefeldia E1 – SVC 2000 E1  11:00
Heythuysen E1 – Merefeldia E2  08:30/09:30
Merefeldia E3 – Haelen E2  11:00
RKMSV E3 – Merefeldia E4  08:30/09:30
FC Oda E6 – Merefeldia E5  08:45/09:30
Merefeldia E6 – Maarheeze E4  10:00
VV Kessel E5 – Merefeldia E7G  08:00/09:00
Merefeldia F1 – SV Budel F1  10:00
SHH F2 – Merefeldia F2G  07:30/08:30
RKMSV F3 – Merefeldia F3G  09:45/10:45
Merefeldia F4 – VV GKC F2  09:00
Egchel F2 – Merefeldia F5  09:00/10:00
Merefeldia F6 – DESM F3G  09:00
Merefeldia F7 – SV Budel F7M  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 29 maart
Merefeldia – VV Kessel  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 30 maart
Merefeldia 4 – EMS 3  11:00
RKMSV 3 – Merefeldia 5  10:45/12:00
SV Budel 8 – Merefeldia 6  08:45/10:00
DESM 6 – Merefeldia 7  08:30/09:30

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

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 29 maart
Leveroy B1 - Budel B3           14.30
Leveroy D1 - Roggel D2        12.00
Leveroy E1 - Panningen E2   11.00
Leveroy E2 - Heythuysen E2    9.00
Leveroy F1 - Blerick F5          10.00
 
Zondag 30 maart
RKAVC 1 - Leveroy 1           14.30
Cranendonck 6 - Leveroy 4            10.00
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

 

RKSVO Nieuws

Woensdag 26 maart:
Helden F2 - RKSVO F2 18.30
MVC’19 da.2 - RKSVO da.2 19.30
Ontwikkelings proces RKSVO 19.30

Donderdag 27 maart
Halve finale beker
SV Laar 2 - RKSVO 2   aanv.20.00 uur

Zaterdag 29 maart:
DESM A1 - RKSVO A1 14.30
Crescentia A1 - RKSVO A2 15.00
RKSVO B1 - Reuver B1 15.00
SV Budel B4 - RKSVO B2 12.45
Roggel C1 - RKSVO C1 14.30
RKSVO C2g - Brevendia C2 13.00
Bieslo C2M - RKSVO C3g 12.00
Brevendia D1 - RKSVO D1 12.00
RKSVO D2g - Maarheeze D2 12.30
RKSVO D3g - vrij
RKSVO E1 - MMC Weert E1 10.00
VV Kessel E2 - RKSVO E2 09.00  
RKSVO E3 - VV Kessel E4 10.00
MBC’19 E4M - RKSVO E4g 09.00
RKSVO F1 - Heythuysen F1g 10.00
SV Budel F2 - RKSVO F2 08.45
VV Kessel F3 - RKSVO F3g 11.15
RKSVO F4 - FC Oda F5 11.00
RKSVO F5g - RKSVO F6 09.00

Zondag 30 maart:
SV Laar 1 - vrij
Maarheeze 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - vrij
RKSVO 4 - vrij
Veritas 5 - RKSVO 5 10.00
RKSVO 6 - vrij
RKSVO 7 - vrij
RVU da.1 - RKSVO da. 11.30
RKSVO da.2 - vrij 

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

FysioFitnessNederweert op RTL 4
Medical Travel, zondag 30 maart ,tussen 12.30-13.00 uur.

Trots kunnen wij vermelden dat wij als enige praktijk in Nederland 
een samenwerkingsverband zijn aangegaan met  Bioness, 

leverancier van het NESS L300 Plus systeem. Het Ness L300 Plus 
systeem voor een sleepvoet is een revolutionair hulpmiddel, 

waarmee u sneller, stabieler, verder en met meer bewegingsvrijheid 
kunt lopen. Het kan u helpen uw mobiliteit en onafhankelijkheid 

terug te krijgen. M.b.v. geavanceerde technologie kunt u uw manier 
van lopen of uw mobiliteit verbeteren, die a.g.v. een CVA, 

Multiple Sclerose of een andere aandoening van het 
centrale zenuwstelsel beperkt is.                                                                                                

U kunt in onze praktijk terecht voor een deskundige loopanalyse, 
het uitproberen van een Ness L300 Plus systeem en looptraining 

bij neurologische aandoeningen.
Het resultaat van de  testverzorging van de Ness L300 Plus 
wordt altijd kortgesloten met uw behandelend specialist 

(neuroloog, revalidatie-arts).
Het systeem wordt nog niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

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

Ontdek de kracht van kruiden 

Kruidenworkshops bij Buitencen-
trum De Pelen 
 
In april t/m juni zijn er weer Krui-
denworkshops bij Buitencentrum 
De Pelen van Staatsbosbeheer. 
Herborist Diana Vossen laat zien 
hoe je planten en kruiden kunt 
gebruiken voor je innerlijke en 
uiterlijke verzorging. De deelne-
mers gaan ook zelf aan de slag 
met het maken van een product. 
Op dinsdag 8 en 22 april is het 
thema ‘kruiden voor de huid’. De 
workshops zijn op beide dagen 
van 13.30 tot 16.00 uur. Deelname 
is € 17,50 per persoon, inclusief 
koffie/thee en iets lekkers. Na-
tuurlijk mag het eindresultaat 
van de workshop mee naar huis. 
Opgave via: depelen@staatsbos-
beheer.nl of telefonisch: 0495 
– 641 497. Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.  
 
Modern kruidenvrouwtje
Iemand die veel weet over de toepas-
singen van kruiden is Diana Vossen 
uit Someren. Diana heeft een oplei-
ding gevolgd tot herborist. Een her-
borist informeert, adviseert en geeft 
educatie over de medicinale en cos-
metische toepassingen van kruiden. 
Diana maakt zelf onder andere tinc-
turen, zalfjes, natuurlijke cosmetica, 
thee, kruidenwijn en kruidenlikeur. 
Ze is een dus eigenlijk een modern 
kruidenvrouwtje. 
 
Gezonde huid begint met een ge-
zonde voeding
Diana heeft de afgelopen winter al 
een aantal Kruidenworkshops gege-
ven in het Buitencentrum. Voor het 

komende voorjaar zijn er weer nieuwe 
workshops met nieuwe thema’s ge-
pland. In april staan kruiden voor de 
huid op het programma. Daarbij gaat 
het niet alleen om smeerseltjes die je 
op je huid kunt smeren, maar ook om 
het gebruik van kruiden in je voeding. 
Wist u bijvoorbeeld dat peterselie een 
vocht afdrijvende werking heeft en 
dus ideaal is om wallen onder je ogen 
tegen te gaan? Of dat je door kaneel 
toe te voegen aan groene thee een 
supergezonde energie drank krijgt 
die je huid laat stralen? Een workshop 
begint met een PowerPoint over het 
onderwerp. Daarna gaan de deel-
nemers naar buiten voor uitleg over 
planten in de omgeving van het Bui-
tencentrum. Na een korte pauze met 
kruidenthee en iets lekkers gaan de 
deelnemers zelf aan de slag met het 
maken van een douchegel. 
 
Brandnetels tegen de jeuk?!
Het thema van de workshops op dins-
dag 6 en 20 mei en dinsdag 3 en 17 
juni is: Voorjaarskruiden. Welke krui-
den helpen je om fit te worden? Er 
komen bekende en minder bekende 
voorjaarskruiden aan bod. Brand-
netel is één van de vroegste planten 
die in het voorjaar verschijnen. De 
jonge topjes zitten boordevol mine-
ralen en vitaminen en zijn daardoor 
extra waardevol. Het grappige van 
brandnetel is dat een zalf van deze 
prikkelplant goed helpt bij jeuk na 
aanraking van …. brandnetel! Tij-
dens deze voorjaarsworkshops gaat u 
zelf aan de slag met het maken van 
een brandnetelzalf of een crème van 
goudsbloem (Calendula).  
 
Voor meer informatie over Diana als 
herborist: www.dekruidenmand.nl 
 

De week van het geld... 
Op vrijdag 14 maart kwam Budget 
Coach Danielle Knapen bij ons langs 
in de 3+ groep. 
We mochten allemaal geld in de 
spaarpot stoppen. We bekeken het 
papieren geld en de munten goed. 
(groot, klein, rond, rechthoek) Daar-
na tekenden we ons eigen geld voor 
in onze eigen geknutselde portemon-
nee. 
Het was een leerzame ochtend, we 
hebben een heleboel geld gespaard. 
Danielle bedankt!

Groeten de 3+ groep Kindercentrum 
HummelHoeve

PoetshulP
biedt zich aan 

Voor op vrijdagmiddag (± 3 uren) 

info: 06-16355585

Spreekuur voor gratis tuin-
advies Bibliocenter Weert

De tuin op de schop? Hoe maakt 
u van uw tuin een  leefbaar stukje 
natuur bij huis? Wilt u een plek 
om te ontspannen, inspiratie op 
te doen en creativiteit te ontwik-
kelen? Maak een date met tuin-
ontwerper en tuingeluk- coach® 
Iverna Zaalberg van ontwerpbu-
reau ‘Natuur bij Huis’. Zij geeft 
gratis advies over het ontwerp 
en de inrichting van uw tuin. Ze 
houdt spreekuur op afspraak bij 
Bibliocenter Weert op vrijdag 11 
april tussen 11.00 tot 17.00 uur bij 
de bibliotheek Weert, Wilhelmi-
nasingel 250.

Een goed tuinontwerp is maatwerk, 
past bij de tuineigenaar en de om-
geving, is duurzaam en bespaart 
geld. Het tuinadvies (maximaal 25 
minuten per aanmelding) levert geen 
kant-en-klaar tuinontwerp op, maar 
wel een eerste schets voor verdere 
uitwerking.
Doel van de Nationale Tuinontwerp-
dag is om mensen enthousiast te 
maken voor tuinarchitectuur en de 
meerwaarde van een goed doordacht 
tuinontwerp te leren kennen. 

Aanmelden
Stuur een e-mail naar info@natuur-
bijhuis.nl om een afspraak te maken 
voor het spreekuur. Omschrijf uw 
wensen en stuur eventueel een plat-
tegrond van uw tuin en/of foto’s 
mee. Na ontvangst van uw aanmel-
ding neemt Iverna contact met u op 
om een tijdstip af te spreken. Uw date 
is gratis. 

ToTale leegverkoop
TuinplanTenkwekerij
Groot assortiment vaste planten. 

Meer dan 150 soorten vanaf € 0,50.
15 soorten hosta’s € 1,50 per stuk.

Buxusbol en –piramide, heesters, bamboe enz.
Open: zaterdag van 9.00 – 17.00 uur, 

maandag t/m vrijdag op afspraak.

M. Peeters
Bloemerstraat 9, Nederweert • Tel. 0495-633643

Zie ook op marktplaats.
Spaans beginners

Spaans is de 3e meest gesproken taal 
ter wereld. Spaans is dan ook met 
recht een wereldtaal te noemen. 
Daarbij is het ook nog eens een heel 
mooie taal met veel aparte klanken. 
In de cursus Spaans voor beginners 
leer je op een prettige manier de 
Spaanse taal te lezen, te schrijven, te 
spreken en te verstaan.
Je leert alleen de belangrijkste gram-
maticale regels en bouwt snel een 
flinke woordenschat op. Met de 
spreekoefeningen leer je ook veel 
over de cultuur, het leven in Spanje, 
bijzondere Spaanse wetenswaardig-
heden en de Spaanse keuken.
Er wordt gewerkt met het boek Con 
Gusto 1
Aanvang: 24 april 2014; Cursusdag/
tijd: donderdagmiddag van 13.30-
15.30 uur; 9 lessen; €45, - excl. Tekst- 
en werkboek € 59,45 (meerdere ja-
ren te gebruiken). Docent: Leticia 
Beelen-Preciado. Stichting Cocon, 
Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.
(495)-626235; aanmelden via www. 
coconnederweert.nl of cursussen@
coconnederweert.nl 

Dringende oproep Cocon

Vanwege verbindingsproblemen zijn 
wij verschillende weken niet bereik-
baar geweest per telefoon en email. 
Hebt u ons in de periode van 14 ja-
nuari tot 8 maart 2014 een email ge-
stuurd of zich via de website hebben 
aangemeld, dan vragen wij u deze 
mail opnieuw te stu-ren. Sorry voor 
de overlast.
Email: cursussen@coconnederweert.nl
Tel. (0495-) 626235

GRATIS
vARkenSdRIjfmeST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger 
vraag naar de mogelijkgeden

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Y O G A

N

K

E

Wekelijkse yogalessen in
Ospel op woensdagavond.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

ncP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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
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VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

VAKKENNIS,
OUWBAARHEID 

VREDENHEID 
HOOG IN HET 

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL 
0620627642 | NEDERWEERT

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

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

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

U wilt eerlijk, deskundig en enthousiast 
geadviseerd worden bij uw:
■  nieuwe keuken
■  verbouwing
■  interieur
■ vragen over 

levensloopbestendig wonen

Neem vrijblijvend 
contact op met
Corry Franssen
0495 62 56 40
06 44 42 43 30

, deskundig en enthousiast 
den bij uw:

onen

Schoor 17  •  6031 SC Nederweert  •  info@kitchenhome.nl   •  www.kitchenhome.nl

Voor al uw 
verbouwingen 
en nieuwbouw.

STRATERIS 26
WWW.ROOSTBOUWSERVICE.NL

0495 626539 www.petervanhulsen.nl

Op zoek naar iets speciaals?

Wij bepalen samen met u het ontwerp,
kleur- en materiaalgebruik voor uw
droomkeuken, badkamer of interieur

binnen uw budget!

Neem contact met ons op voor een
vrijblijvend adviesgesprek.

Van keuken tot badkamer en van dressoir tot
boekenkast ..precies zoals u het wilt!

HULSEN
M A A T W E R K  K E U K E N S

E N  I N T E R I E U R S

VAN
PETER

ELECTRO  GAWALO  VERWARMING  SANITAIR

SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224

WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

Het succes van Schreven-Penders Timmerbedrijf is 
te danken aan de uitgangspunten die het bedrijf 
hanteert:
• Deskundige verwerking van duurzame materialen, 

vakmanschap en aandacht voor de wensen van 
de klant.

• Gemotiveerd en flexibel.
• Netheid en heldere offertes.
• Nakomen van afspraken.
• Goede prijs-kwaliteitverhouding.
Afspraken, incl. prijs, zetten wij op papier en daar 
houden wij ons aan. Aan die aanpak dankt het bedrijf 
een flinke lijst met tevreden klanten.

Compact en flexibel
Schreven-Penders werkt grotendeels voor particu-
lieren maar ook als onderaannemer voor bouwbe-
drijven. Wij verzorgen het complete timmerwerk bij 
projecten, nieuwbouwwoningen en verbouwingen. 
We kiezen er bewust voor om te werken met een 
kleine, compacte organisatie. Indien nodig maken 
wij gebruik van een paar ingehuurde betrouwbare
vakmensen waar we door de jaren heen goede 
ervaringen mee hebben opgedaan. Daardoor zijn we 
flexibel en in staat om op elke situatie adequaat te
reageren.

Particuliere markt
Zeker in deze tijd is de particuliere markt voor ons 
zeer belangrijk. Men moet dan denken aan woning-
renovaties zoals o.a.:
• Renovatie daken | dakkapellen | dakramen | gevel-

betimmeringen.
• Nieuwe kozijnen in hardhout (KOMOKEUR) of 

kunststof kozijnen incl. beglazing.
Of woninguitbreidingen met bijvoorbeeld terras-
overkappingen (Klassiek of moderne uitstraling) en 
buitenverblijven. Bij uitbreidingen wordt vaak een 
interne verbouwing gecombineerd.
Het prettige bij particulieren is het rechtstreeks con-
tact. Steeds vaker merken wij dat klanten graag één 
aanspreekpunt wensen voor het complete project.
Hier kunnen wij de klant dan ook optimaal van dienst 
zijn. Dat geeft altijd weer veel voldoening.

Schreven-Penders
Schreven-Penders Timmerbedrijf is opgericht in 2001. 
Wim Schreven is allround timmerman met ruim 30 
jaar ervaring. Binnen het bedrijf is hij verantwoor-
delijk voor de uitvoering op locatie. Tevens is Wim 
erkend leermeester. Dit betekent dat het bedrijf ook 
erkend is door Fundeon om het verantwoord opleiden 
van leerlingen in de praktijk. Valère Penders beschikt 
over ruim 20 jaar ervaring als allround timmerman. 
Valère is uw aanspreekpunt voor o.a. informatie, of-
fertes en werkvoorbereiding.

Schreven-Penders Timmerbedrijf is een mo-
dern allround timmerbedrijf waar vakkennis, 
betrouwbaarheid en klanttevredenheid hoog
in het vaandel staan. Met zowel zakelijke als 
particuliere klanten is Schreven-Penders 
Timmerbedrijf de ideale partner voor kleine 
en grote timmerwerken.

“Een opdracht begint voor ons altijd met goed luisteren en inleven wat de klant wil”

Schreven-Penders Timmerbedrijf
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Keukens en interieurs op maat!

2.0 architecten

Chris Steijvers Electro is een jong en dynamisch 
electrotechnisch installatiebedrijf. 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verzorgen van 
electrotechnische installaties bij nieuwbouw, 

renovatie en utiliteitsbouw. 
Wij verzorgen daarnaast uw inbraakbeveiliging, data- en 

telecommunicatie en ondersteunen u maximaal in uw keuze.

Nieuwbouw - Renovatie - Utiliteitsbouw 
Inbraakbeveiliging - Telecommunicatie

Uw leverancier voor zonnepanelen!

Bosserstraat 6B
6031 NS Nederweert
Tel. 06-13 46 67 86

info@steijverselectro.nl • www.steijverselectro.nl

Profiteer nu van het BTW-voordeel op zonnepanelen!

aura
Interieur & Meubelontwerp
Materiaaltoepassingen
Kleuradvies
Interieur styling
Personal shopping
2D / 3D realisaties

Laura Donkers
Kruisstraat 59
6034 RJ Nederweert
Tel: 06-10900956
www.interieurontwerplauradonkers.nl

je kennis
van klussen

wwwwww.fi.fi x xet.nlet.nl
Fixet Leveroy Houtsberg 16  -  Tel. (0495) 65 14 50  -  fixet.leveroy@fixet.nl

Bent u op zoek naar iemand die er voor zorgt dat 
uw wensen en ideeën op een professionele wijze in 
beeld worden gebracht dan is Interieur en Meubel-
ontwerp Laura Donkers de ideale partner om dát te
realiseren wat u eerder misschien voor onmogelijk 
hield. 

Interieurontwerp
Wilt u uw bestaande of nieuwe woning voorzien van 
een interieur dat volledig bij u past, maar weet u niet 
goed waar te beginnen? Laura Donkers is een profes-
sionele interieurontwerper vol met creatieve ideeën 
en praktische oplossingen voor alle vertrekken in uw 
huis. Of het nu een badkamer, keuken of woonkamer 

betreft, er wordt een interieurontwerp gemaakt wat 
uw wensen vertaald naar een visuele weergave. 

Kleuradvies
Met het laten maken van een kleurenplan wordt er 
een belangrijk stap gezet naar een sfeervol interi-
eur, volledig passend bij uw stijl en smaak. Als het 
om een bestaande ruimte of woning gaat wordt het 
kleuradvies, indien gewenst, op locatie gegeven.

Styling
Bij interieurstyling wordt uw persoonlijke smaak ver-
taald in een sfeervol interieur waarin u zich helemaal 
thuis zult voelen. Door middel van één of meerdere

gesprekken worden uw wensen, woonstijl en voor-
keuren voor kleuren en materiaalgebruik geïnventa-
riseerd, waarna aan de hand van een stijlimpressie of 
moodboard het interieur kan worden samengesteld 
en worden ingericht. Het kan hierbij gaan om vol-
ledige metamorfoses, maar ook om kleine aanpassin-
gen in een bestaand interieur.

2D/3D Visualisatie
Door middel van zowel 2D als 3D visualisatie krijgt 
u van te voren een goed beeld over hoe de werke-
lijkheid er uit kan gaan zien. Aan de hand van een 
professionele render wordt uw nieuwe interieur 
levensecht weergegeven en lijkt het alsof u zo uw
nieuwe vertrek binnen kunt stappen.

Meubelontwerp
Naast een interieurontwerp bestaat er ook een mo-
gelijkheid om uw meubilair volledig op maat te laten 
ontwerpen. Kasten, tafels, bureaus, alles kan naar 
wens worden vormgegeven en zo worden ontworpen 
dat het precies de uitstraling krijgt die bij u past. 

Interieur en Meubelontwerp Laura Donkers 
Kruisstraat 59, 6034 RJ Nederweert
Tel. 06-10900956
info@interieurontwerplauradonkers.nl
www.interieurontwerplauradonkers.nl
www.facebook.com/laurainterieurenmeubelontwerp

Een goed interieur levert je een mooie en fijne 

werk- of leefomgeving op. 

Waardevol advies, goede tips en oog voor 

detail zorgen er voor dat alles tot in de puntjes 

kan worden afgewerkt. 

Zowel voor de particuliere als de zakelijke markt.

Laura Donkers interieurontwerp
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GRATIS TEGELS

 NÚ BIJ AANKOOP 

GRATIS ATIS GR
 NÚ BIJ AANKOOP  NÚ BIJ AANKOOP  NÚ BIJ AANKOOP 

 VAN EEN BADKAMER*

Installatiebedrijf Wiel Coolen Peelsteeg 7a, Nederweert tel. 0495 - 631927 www.wielcoolen.nl Installatiebedrijf Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld 

Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

E EVELbEkLEdI

gebbelsweg 26

6035 Eaa ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

Nederweert | 0495-624607
www.adriaensbouwkunst.nl

       EXCLUSIEVE 
  ONTWERPEN
       DUURZAAM BOUWEN

Pannendaken-, schoorsteen renovatie, 
lood- en zinkwerk.

Dakkapellen en dakramen plaatsen.

Reulisweg 15, 6091 NZ  Leveroy
Tel.: 0495 - 651 500

Email: geertkoppen@hotmail.com

Koppen 
dakbedekkingen dakbedekkingen 
en totaalrenovatieen totaalrenovatie

We zijn in 30 jaar een allround bedrijf voor platte en 
pannendaken, meestal in renovatie. Wat is totaal 
(dak) renovatie eigenlijk. Bij een pannendak staan 
dan alleen beide gevels nog overeind, van daar-
uit wordt het dak weer volledig opgebouwd met 
spanten, houtwerk, eventueel isolatie, schoorstenen, 
dakpannen en bv dakkapellen, lood en zinkwerk.
Bij platte daken is dit anders en bouw je wederom 
op vanuit je balklaag naar een eventuele isolatie en 
daarna de dakbedekking.

Het dakteam van Koppen dakbedekkingen
Belangrijk bij Koppen dakbedekkingen is het 
dakteam. Dit heeft tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden intensief contact met de opdracht-

gever en indien er zich iets voordoet wordt steeds in 
overleg bepaald hoe dit opgelost gaat worden.
Nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd wordt er 
altijd nog eens geëvalueerd.
Immers overleg met je team is noodzakelijk. 

Medewerkers moeten ook weten, 
dat ze gewaardeerd worden.
Wij werken met  vaste medewerkers, ons team 
werkt, zowel letterlijk als figuurlijk op hoog  niveau. 
We werken meestal in de regio Weert-Roermond.
In de renovatie heeft ons dakteam een scholing 
gehad in koper solderen, bijzondere voegen en voeg-
technieken en monumentale HWA bakken maken van 
lood, zink en koper.

Verder is het bedrijf altijd bereid om lekkages op 
korte termijn te verhelpen.
Nieuw in ons programma is zolderisolatie aanbrengen 
en eventueel afwerken met beplating.

Geert Koppen is gecertificeerd 
onderhoudsinspecteur van platte daken.
We kunnen een rapportage maken van bevindingen 
om rekening te houden met onderhoudskosten van 
platte daken. Dit gebeurt al veel voor Verenigingen 
van Eigenaren en verzekeringsmaatschappijen.
Door de jarenlange ervaring is Geert Koppen een ex-
pert geworden in het opsporen van lekkages. Daarbij 
beschouwt hij het als een uitdaging om het lek te 
vinden, daar waar anderen er niet in zijn geslaagd.
Uitleg geven over offertes kan telefonisch, maar 
liever bij mensen thuis of op ons kantoor, zo is men 
vollediger op de hoogte van alles.  

Voor meer informatie kunt u ook op onze site terecht: 
www.Koppendakbedekkingen.nl

Koppen dakbedekkingen & totaalrenovatie is 
een dakdekkerbedrijf dat draait op meesten-
tijds de vraag van de particuliere klant.

Goede, vakkundige  medewerkers, daar gaat het om.

Koppen dakbedekkingen

glazen schuifwanden
carports | afdaken
serres | kassen
orangerieën
wintertuinen
overkappingen

VANDENDIJK N.V.

Weertersteenweg 451 
3640 Molenbeersel België 
info@vandendijk.be

Tel +32 (0)89-700 130
www.vandendijk.be



B O U W & I N T E R I E U R

Magnesiumstraat 21-A6, 6031 RV  Nederweert
Tel. 0495-625462 - Mobiel 06-46096511
www.broens-installatiebedrijf.nl

Zonnepanelen, na-isolatie 
en airconditioning

Zonnepanelen, na-isolatie 

Peelsteeg 7a • 6031 NN Nederweert • Tel. 0495-63 36 75
info@comfortketels.nl • www.comfortketels.nl

Huur nu uw cv-ketel
vanaf €25,- per maand

en krijg een luxe vuurkorf

Bel ons direct: 0495 - 63 36 75

Rijksweg-Zuid 18c
Tel. 0495 - 461461

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

Ketels
Radiatoren

Warmtepompen
Airco

Ventilatie
Zonne-energie

Peter Caris

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

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

HUBO Duijts • Kerkstraat 16 Nederweert • (0495) 626309
w w w . h u b o d u i j t s . n l

WWij leij levvereren op maaen op maat:t:

• R• Rolluikenolluiken

• Z• Zononwwereringing

• R• Raamdecaamdecororaatietie

• Hor• Horrrenen

• S• Schuifkchuifkastastenen

• I• Inloopknloopkastastenen

• Laminaa• Laminaatt

• Binnendeur• Binnendeurenen

• Buit• Buitendeurendeurenen

• • VVelux dakelux dakrramenamen

Heeft U bij bepaalde bedrijven ook het gevoel dat U
niet zo belangrijk bent? Wij zorgen als jong en dyna-
misch bedrijf dat u zich weer klant kan voelen. 
Broens installatiebedrijf  bestaat vanaf 2011. In dat 
zelfde jaar hebben wij de klanten van het toenmalige 
Kneepkens installatiebedrijf overgenomen zodat deze 
met hun bestaande en nieuwe installaties nog altijd 
bij een vertrouwd bedrijf terecht kunnen. Tevens wor-
den de badkamers die we nu nog aannemen onder 
de naam KneepkensSanitair gerealiseerd. 
Doordat we in deze financieel moeilijke tijd zijn ge-
start zijn we er van bewust dat we samen met U als 
klant aan de slag moeten om wens en mogelijkheden 
op elkaar af te stemmen.

Badkamerrenovatie.
Toe aan een nieuwe badkamer of nieuwbouw plan-
nen? Wij kunnen U begeleiden in uw wensen en mo-
gelijkheden tot aan de realisatie toe. Van sloopwerk 
tot oplevering. 

DDDuuurzame oplolossssiingen
Denkt U ook na over energie besparen of lagere
maandlasten? Ook wij bij Broens installatiebedrijf 
kunnen U adviseren over welke duurzame oplossing 
in uw bestaande of nieuwbouw woning tot zijn recht 
zou komen. Of het nu gaat over pv panelen, zonnepa-
nelen of warmtepomp. Wij stellen voor U een comple-
te reportage op waar investering, terugverdientijd en 
maandlasten tegen elkaar afgewogen worden.

PPaarrttnneer vr vaan Wn Wijs Bouuwweenn
U heeft een bouwkavel en bent van plan daar uw wo-
ning te gaan bouwen. U weet dat daar veel bij komt 
kijken, zoals: een ontwerp maken op basis van uw 
wensen en de regelgeving, een omgevingsvergun-
ning indienen; bouwen etc.. Wij nemen dat voor u uit 
handen en regelen alles. Van ontwerp tot oplevering. 
www.wijs-bouwen.nl

Tevens zijn wij ook uw aanspreekpunt voor alle 
overige werkzaamheden rondom uw nieuwbouw, 
verbouw en renovatie projecten. 

Broens installatiebedrijf 
Magnesiumstraat 21-a6
6031 RV Nederweert
Tel. 06-46096511 / 0495-625462
info@kneepkenssanitair.nl
www.Broens-installatiebedrijf.nl

Broens installatiebedrijf profileert zich als 

installatiebedrijf met net dat stapje extra 

voor de particuliere klant.

Uw kleine partner met grote mogelijkheden

Broens installatiebedrijf



Op woensdag 19 maart vonden de 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. De 
officiële einduitslag is inmiddels vastge-
steld. Op dinsdag 25 maart is afscheid 
genomen van de vertrekkende raadsle-
den en op donderdag 27 maart om 19.00 
uur worden de nieuwe volksvertegen-
woordigers beëdigd. Het begin van de 
raadsperiode 2014-2018 is daarmee een 
feit. 

Bijna 60% van de kiesgerechtigden, 
58,2% om precies te zijn, bracht zijn of 
haar stem uit op deze zonnige verkie-
zingsdag. Ook de Nederweerter jonge-
ren gingen naar de stembus. Zoals de 
jongste stemgerechtigden van Neder-
weert, Djarno van Horen en Ranon Caris, 
die op deze dag hun achttiende verjaar-
dag vierden. Zij brachten hun stem uit in 
het gemeentehuis waar burgemeester 
Evers hen persoonlijk feliciteerde met 
een kleine attentie. 

Tellen
Om 7.30 uur openden de tien stemlo-
kalen hun deuren en iets na 21.00 uur 
werd begonnen met het tellen van de 
stemmen. Vanaf 22.30 uur werden de 
uitslagen bekendgemaakt vanuit de 
raadzaal van het gemeentehuis. Aan het 
einde van de verkiezingsavond toonde 
de burgemeester zich tevreden over de 

Wat is een proeftuin, wat wordt bedoeld 
met Niet Vinken maar Vonken en op wel-
ke manier gaat de gemeente Nederweert 
om met het platteland? Het zijn vragen 
waarover op dinsdag 8 april wordt ge-
sproken tijdens een themaraad over het 
programma Buitengebied in Balans. 

Vitaal platteland
Het doel van het programma Buitenge-
bied in Balans is om het buitengebied in 
de gemeente Nederweert toekomstbe-
stendig te maken en te houden. On-
dernemers, inwoners en bezoekers van 
gemeente Nederweert werken samen 
aan een prettige woon-, werk- en leef-
omgeving. Door nieuwe manieren van 
denken, originele vormen van samenwer-
ken en een verfrissende kijk op regelge-
ving, is het de bedoeling dat er een vitaal 
platteland ontstaat waar iedereen op 
zijn of haar manier van kan profiteren 
en van kan leren. Buitengebied in Balans 
wordt ondersteund door de provincie 
Limburg en het gebiedsbureau Weert-
Nederweert-Leudal.

Breed van opzet
“De eerste themaraad na de gemeente-
raadsverkiezingen is bedoeld om nieuwe 
raadsleden te informeren over het 
programma”, aldus burgemeester Evers. 
“Maar natuurlijk is iedereen die interesse 
heeft of betrokken is bij het buitenge-
bied van harte welkom.” De themaraad 

manier waarop de partijen campagne 
hebben gevoerd. Ook was hij verheugd 
dat de verkiezingen goed en ordente-
lijk zijn verlopen. Hij bezocht de tien 
stembureaus gedurende de dag om zijn 
waardering uit te spreken naar alle vrij-
willigers die de stemlokalen bemanden. 
Ook over de opkomst was hij, gezien 
het landelijk gemiddelde, tevreden.

Uitslagen
Omdat er zich geen nieuwe partijen 
hadden aangemeld, kon er gestemd 
worden op de vier huidige partijen 
CDA, JAN, PvdA en VVD. De uitslag van 
het bureau in het gemeentehuis was als 
laatste bekend en dus bleef het tot het 
einde spannend. Toen bleek dat er een 
verschuiving in de zetelverdeling had 
plaatsgevonden. Het CDA is de grootste 
partij geworden met 8 zetels. Zij kreeg 
47,70% van de stemmen. JAN komt in 
de gemeenteraad met 5 zetels, 30,98% 
van de stemmen. 11,99% van de stem-
men ging naar de VVD die hiermee op 2 
zetels komt. PvdA komt eveneens met 2 
zetels in de raad; de partij kreeg 9,32% 
van de stemmen.

Op vrijdag 21 maart werd het proces-
verbaal met de definitieve einduitslag 
opgemaakt dat u in kunt zien bij het 
team Inwoners of op onze website.

vindt plaats in de raadzaal en begint om 
19.30 uur. 

Dialoog
Het programma Buitengebied in Balans 
komt voort uit de Dialoog Duurzaam 
Buitengebied, een samenwerking tussen 
agrariërs, de stichting Leefbaar Buitenge-
bied Nederweert en de gemeente.
Onder het motto ‘Hoe vindt u dat het 
buitengebied van Nederweert eruit moet 
zien en wat vindt u belangrijk als het 
gaat over het thema duurzaam buiten-
gebied?’ startten de drie partners medio 
2011 de dialoog over het buitengebied. 

Op de kaart
De dialoog leidde tot verschillende suc-
cessen. Zo werden er meerdere thema-
avonden gehouden. De grootste winst 
is dat het buitengebied nadrukkelijk op 
de kaart is gezet van alle betrokkenen 
en dat er met elkaar gesproken werd 
over de verschillende kansen. Niet tegen 
elkaar, maar met elkaar. Met het opstel-
len en vaststellen van het programma 
Buitengebied in Balans benadrukte de 
gemeenteraad het belang van een balans 
in het buitengebied. 

Voorloper
Over de rol van de gemeente Nederweert 
versus het buitengebied zegt wethou-
der Houtman het volgende: “Als het 
gaat om het buitengebied kiezen we er 

Gekozen raadsleden
Met de vaststelling van de definitieve 
einduitslag zijn ook de zeventien geko-
zen kandidaten voor 2014-2018 bekend. 
Let op: op het moment dat dit Gemeen-
te Contact gedrukt werd, was nog niet 
bekend of de gekozen raadsleden ook 
allemaal hun benoeming aanvaarden. Er 
kunnen dus nog verschuivingen plaats-
vinden. 

Voor het CDA zijn gekozen: Hubert 
Mackus (998 stemmen), Antoine Hekers 
(654 stemmen), Frans Kurstjens (286 
stemmen), Eric van der Putten (263 stem-
men), Charlot Koppen (233 stemmen), 
Jos Willekens (107 stemmen), Renate van 
Lierop-Kupers (159 stemmen) en Mark 
Hoeben (53 stemmen). Voor het JAN zijn 
gekozen: Henk Cuijpers (1036 stemmen), 
Carla Dieteren (251 stemmen), Mart 
Knapen (173 stemmen), Marcel Vossen 
(165 stemmen) en Peter van Lierop (78 
stemmen). Voor de VVD gekozen: Elly 
Scheepers-Dings (355 stemmen) en Mar-
tin Stroomer (35 stemmen). En tenslotte 
de PvdA: Maria Frenken-Ras (239 stem-
men) en Maan Vaas (60 stemmen).
 
De coalitieonderhandelingen zijn inmid-
dels in volle gang. Alle verkiezingsuitsla-
gen zien? Kijkt u dan op onze speciale 
pagina's op www.nederweert.nl.

bewust voor om een voorloper te zijn. 
We zijn een proeftuin voor een nieuwe 
aanpak. Ontwikkelingen worden nergens 
zo breed en samenhangend met diverse 
partijen benaderd als in Nederweert”. 

Interesse andere overheden
Buitengebied in Balans is een initiatief 
van de gemeente Nederweert en wordt 
ondersteund door de provincie Limburg 
en het gebiedsbureau Weert-Neder-
weert-Leudal. De nieuwe werkwijze wekt 
ook veel interesse van andere overheids-
instanties. “Het Ministerie van Economi-
sche Zaken heeft bijvoorbeeld aange-
geven een kijkje in de keuken te willen 
nemen”, aldus Petra Philips, gemeentelijk 
projectleider van Buitengebied in Balans. 

Programma
Het komend jaar staat er opnieuw veel 
te gebeuren in het kader van buiten-
gebied in balans. Tijdens de themaraad 
krijgen de raadsleden uitgelegd waarom 
er een majeur programma buitengebied 
is ingericht, wat het programma inhoudt 
en welke activiteiten er de komende tijd 
plaatsvinden. Er wordt ook uitgelegd 
wie bij de organisatie betrokken zijn en 
wat proeftuinen zijn. En verder komt 
het recent verschenen Keyport-rapport 
Agribusiness in Beeld en de positie van 
Nederweert hierin aan bod. Kortom, een 
boeiende bijeenkomst, zowel voor raads-
leden als de inwoners van Nederweert. 

Nederweert heeft gekozen! 
CDA 8 zetels, JAN 5 zetels, VVD 2 zetels en PvdA 2 zetels

"Bewust ervoor kiezen om voorloper te zijn"

GemeenteContact
Donderdag 27 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. 

Sociaal wijkteam 
 
De dorpsraad, diverse zorg- en welzijns-
organisaties en de gemeente Neder-
weert starten in Ospel met een sociaal 
wijkteam. 

Er gaat veel veranderen in de manier 
waarop we in Nederland werk, welzijn 
en zorg organiseren. We moeten met 
elkaar aan de slag. Want als samenleving 
zijn we veel sterker dan we misschien 
denken. 

Sociaal wijkteam 
De organisatie van een zgn. sociaal 
wijkteam is één van de mogelijkheden 
om dit voor elkaar te krijgen. Het team 
biedt zorg en ondersteuning dichtbij, 
op maat en uitgaand van de eigen 
mogelijkheden van inwoners. Samen 
wordt gekeken hoe de vraag het beste 
kan worden beantwoord: het wijkteam 
helpt de inwoner op weg om zelf een 
oplossing te vinden, door inschakeling 
van mensen uit de directe omgeving of 
andere vrijwilligers.

Proef in Ospel
In Ospel wordt nu gestart met dit proef-

Beste betaler

Nederweert scoort het hoogst van alle 
gemeenten als het gaat om het op tijd 
uitbetalen van rekeningen. Dit blijkt uit 
een onderzoek van Dun&Bradstreet, in 
opdracht van MKB-Nederland.

Het is de vierde keer dat dit onderzoek 
wordt uitgevoerd. Er zijn drie scorings-
categorieën: een top 100, die keurig 
op tijd betaalt; een middenmoot, waar 
nog wel wat te verbeteren valt en een 
achterhoede die ronduit slecht scoort. Uit 
het onderzoek is dus gebleken dat de ge-
meente Nederweert zeer goed scoort en 
op de eerste plaats in de top 100 staat. 
Verder concludeerde het bureau dat over 
het geheel genomen kleine gemeenten 
sneller betalen dan grote gemeenten. De 
burgemeester twitterde er het volgende 
over: “Soberheid en gewoon snel je reke-
ningen betalen, gaan hand in hand”.

Wilt u meer weten over de onderzoeks-
resultaten en de top 100 bekijken? 
Ga dan naar www.mkb.nl.

Op de website...
 Uw evenement in onze 

evenementenkalender?  

www.nederweert.nl

De verkiezingen zijn weer goed verlopen, met dank aan alle vrijwilligers die de stembureaus bemanden. (Foto: gemeente Nederweert)

Klus geklaard voor NLdoet!

Samen de handen uit de mouwen ste-
ken om iets voor een ander te beteke-
nen. In Nederweert gebeurt dat al heel 
veel, maar afgelopen weekend deden 
veel vrijwilligers daar nog een schepje 
bovenop.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart ston-
den namelijk in het teken van NLdoet, 
de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland.

Klussen
Op de website van NLdoet hadden 
verschillende verenigingen en organi-
saties in de gemeente Nederweert een 
klus aangemeld en konden inwoners 
zich inschrijven om mee te helpen. 
Het waren drukke dagen, maar er is 
veel bereikt. Zo is er volop geklust in 
gemeenschapshuizen en bij zorgboer-
derijen. Ook werden bij verschillende 
organisaties en verenigingen onder-
houds- en opknapwerkzaamheden 
verricht: materialen maken, bestrating 
leggen, poetsen en zelfs een tuin aan-

leggen. Ouderen konden genieten van 
een gezellige middag, zoals een high 
tea, en er werd gebakken voor een 
goed doel.

Bezoek college
Leden van het college hebben een 
bezoek gebracht aan de verschillende 
NLdoet-klussen. Zij waren zeer enthou-
siast over de vele initiatieven en de 
vrijwilligers die zich deze dagen belan-
geloos voor de medemens, een vereni-
ging of organisatie hebben ingezet. 

Ook dit jaar is NLdoet in Nederweert 
weer zeer geslaagd. Vrijwilligers,  
bedankt voor jullie inzet! 

project onder de naam ‘Sociaal Wijk-
team Ospel’. Maar om maatwerk te 
kunnen leveren, hebben we wel eerst 
een beeld nodig van de behoeften en 
mogelijkheden van de inwoners van 
Ospel. Daarom ontvangen zij volgende 
week een vragenlijst. De verspreiding 
wordt gecombineerd met de ‘goede 
doelen week’. Hoe meer ingevulde 
vragenlijsten we retour krijgen, des te 
beter we een betrokken samenleving 
kunnen organiseren! Volgende week 
leest u meer over het sociale wijkteam 
in het Gemeente Contact.

Jong Nederland Nederweert bestraat speelplaats tijdens NLdoet. (Foto: Vorkmeer)



Anjer, symbool voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn overal
Van trainer bij de sportvereniging 
of bibliotheekmoeder op school 
tot activiteitenondersteuning 
bij senioren of regelmatig 
boodschappen doen voor de zieke 
buurman. Vrijwilligers voegen 
vrolijkheid en kleur toe aan onze 
samenleving. Hun inzet verdient 
waardering en respect. Vrijwilligers 
verdienen het om in de bloemetjes 
gezet te worden.

Anjer: typische 
vrijwilligersbloem 
Zoals de roos staat voor liefde, 
zo staat de Anjer symbool voor 
vrijwilligers. Deze veelzijdige 
bloem staat voor toewijding en 
doorzettingsvermogen. Deze 
karaktereigenschappen passen 
ook goed bij vrijwilligers, die zich 
belangeloos inzetten voor mensen 
en organisaties in hun omgeving. 
Vanwege deze overeenkomsten 
wordt de Anjer sinds jaar en dag ook 
wel de vrijwilligersbloem genoemd. 

Veelzijdige 
decoratiemogelijkheden 
De Anjer is een kleurrijke 
snijbloem met veel mogelijk
heden. Dankzij de enorme 
diversiteit in kleuren en bloem
vorm laat deze sterke bloem zich 
makkelijk combineren met andere 
bloemen. Of het nu gaat om een 
klassiek boeket of een modern 
bloemwerk, Anjers stralen in elke 
creatie. 

Historische bloem 
De Latijnse naam van Anjer is 
Dianthus. Dianthus is afgeleid 
van de Griekse woorden Dios 
(God) en anthos (bloem); dus 
goddelijke bloem! De Anjer komt 
oorspronkelijk uit het gebied rond 
de Middellandse Zee. Al in de 
tijd van de Romeinen werd deze 
fascinerende bloem gebruikt 
om hoofdkransen van te maken. 
Daarnaast maakten de Romeinen 
hun parfum van deze frisse bloem. 
In de late middeleeuwen werd 

Frankrijk het wereldwijde centrum 
van de anjerteelt. Toen René van 
Anjou in 1434 heerser werd over 
de Provence, liet hij in de heuvels 
gigantische anjervelden aanleggen.

In de 15e en 16e eeuw ontdekten 
de renaissanceschilders de Anjer. 
Zij beeldden deze veelzijdige bloem 
vooral af bij verlovingsscènes. 
Later werd de Anjer ook veel 
gebruikt op religieuze schilderijen. 
Bij deze schilderijen staat de Anjer 
symbool voor de heilige Maria of 
voor het lijden van Christus. 

Jarenlang zag je vooral rode, 
roze en witte Anjers. Maar 
inmiddels zijn er meer dan 500 
soorten. Anjers zijn verkrijgbaar 
in alle denkbare bloemvormen 
en kleuren. Van dieppaars tot 
fluoriserend geel of zelfs met een 
combinatie van kleuren in één 
bloem. Kortom: met Anjers kun je 
alle kanten op!

Verzorgingstips 
De Anjer is lang houdbaar, het 
is een bloem waar je met gemak 
meer dan twee weken van kunt 
genieten. Om ook daadwerkelijk 
zo lang te kunnen genieten, is een 
goede verzorging belangrijk. Zet 
ze daarom altijd in een schone, 
ruime vaas. Haal bij het schuin 
afsnijden drie tot vijf centimeter 
van de stelen af. Zet ze altijd 
in schoon water. Anjers voelen 
zich het beste thuis bij een 
kamertemperatuur van ongeveer 
twintig graden. Als je elke vijf 
dagen het water in de vaas 
ververst, blijven ze langer mooi. 
Anjers kunnen slecht tegen direct 
zonlicht, zet de vaas daarom niet 
in de zon. Zet het boeket ook niet 
naast een fruitschaal. Rijpend fruit 
kan de Anjers namelijk snel laten 
verwelken.

Vrijwilligers vormen een onmisbare hoeksteen in onze samenleving. Elk 
jaar zetten ruim 6,3 miljoen mensen zich belangeloos in voor mensen in 
hun omgeving. Vrijwilligers verdienen het daarom als geen ander, om in 
het zonnetje gezet te worden! En hoe kan je dat beter doen, dan met bloe-
men? Bloemen brengen geluk en zorgen voor een positief gevoel. Wist je 
dat er ook een bloem is die symbool staat voor vrijwilligers?

Vrijwilligersweken bij Mijn Bloemist
Mijn Bloemist is een 
bloemenvakman in hart en 
nieren, die je herkent aan 
het Mijn Bloemist-logo.

Jaarlijks viert Mijn Bloemist 
in de aanloop naar NLdoet 
(eind maart) de Mijn Bloemist 
Vrijwilligersweken. In deze 
weken roepen bloemisten hun 
klanten op om Vrijwilligers 
te bedanken met een 
Anjerboeket. Tijdens de Vrijwilligersweken is er dan ook een ruim assortiment 
Anjers beschikbaar bij de bloemisten, zodat voor ieder wat wils kan worden 
samengesteld. Zet ook vrijwilligers in jouw omgeving in de bloemen.

Vind jouw dichtstbijzijnde winkel op www.mijnbloemist.nl.
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