
Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

w e e k 1 4 • j a a r g a n g 8 8 • 3 a p r i l 2 0 1 4

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Postelstraat 36 Someren tel. 0493-494610

….daar mag je méér van verwachten!

Reparatieservice
Gratis opgehaald en thuis bezorgen!
6 dgn/wk twee service-auto’s op de 
weg in Nederweert(eind), Ospel(dijk)!
Aarzel niet en bel 0493-494610!

Onderhoudsbeurt
Van 49,- voor:

29.95
Incl. poetsen

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

      EXCLUSIEVE
  ONTWERPEN

               DUURZAAM BOUWEN

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid

perfect tot uiting.’

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 ".

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

LET OP!!
in verband met Pasen:

Voor het 
weekblad van 24 april

advertenties en 
tekstkopij inleveren op 
WOENSDAG 16 APRIL

uiterlijk
12.00 UUR.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukk
er

ijv
an

de
ur

se
n.

nl

Maandag 7 t/m zondag 13 april 2014

Open week bij SportivaLife
De lente is weer begonnen en dat be-
tekend weer met een frisse wind erte-
genaan. Zo ook bij SportivaLife. Met 
de nieuwe uitstraling van het sport-
centrum en een vernieuwde manier 
van begeleiden wordt gezorgd dat de 
kwaliteit van trainen wordt gewaar-
borgd voor de clubleden. Niet voor 
niets heeft Topsport Limburg geko-
zen om SportivaLife te benoemen
als “Official Supplier”, wat inhoud 
dat topsporters hierdoor zijn verze-
kerd van kwalitatief goede trainin-
gen. Niet alleen voor de topsporters, 
maar ook voor de “normale sporter” 
is deze trainingskennis en kunde be-
schikbaar en de trainers en coaches 
zijn dan ook gedreven om met u aan 
de slag te gaan.

Van maandag 7 t/m zondag 13 april
organiseert SportivaLife de OPEN 
WEEK, waarin tal van activiteiten 
worden aangeboden om het ver-
nieuwde sportcentrum te laten zien 
aan eenieder die interesse heeft in 
een kwalitatief goede training, een 
gezellige sfeer tijdens de groeples of 
het behalen van een bepaald doel. 
Bekijk het complete programma op 
www.sportivalife.nl.

Senioren
Ook voor de senioren is er bij Sporti-
vaLife genoeg te doen. Zo is er in de 
open week een HIGH TEA, waar zo-
wel clubleden als niet-clubleden aan
deel kunnen nemen. Een leuke ma-
nier om eens kennis te maken met 
het vernieuwde SportivaLife.
De vernieuwde ruimte van het senio-
rencircuit biedt vele mogelijkheden 
voor u om in beweging te blijven en 
de spieren te verstevigen. Hiervoor
zijn speciale seniorenuren ingeroos-
terd, waar u onder begeleiding van 
een coach kan trainen en gezellig 
bezig kunt zijn. Tijdens dit uurtje 
gaat u ook aan de slag op conditi-
oneel vlak, zowel door cardiotrai-
ning op de loopband, roeier, cross-
trainer en fiets, alsook tijdens een 
spinningles. Houd u meer van een 
groepstraining op muziek uit uw 
jeugd en later? Dan is er voor u de 
Bodyshape+. Tijdens deze les wordt 
op een plezierige wijze gewerkt aan 
onderdelen als kracht, balans, flexi-
biliteit, conditie en vetverbranding. 
Er wordt tijdens deze les gebruik ge-
maakt van verschillende materialen 
om de training een extra dimensie 

mee te geven. Er is bij SportivaLife 
voor ieder individu de mogelijkheid 
om te bewegen op zijn of haar ei-
gen manier, wat uw gezondheid ten 
goede komt. U blijft immers fit door 
te bewegen!

Na de training kunnen niet alleen 
de senioren, maar ook de rest van 
de sporters, plaatsnemen in het ver-
nieuwde loungegedeelte en onder 
het genot van een gratis kop koffie 
of allerlei andere dranken napraten 
over de afgelopen dagen.

Actie Open Week
Als u tijdens deze Open Week een 
jaarabonnement afsluit dan ont-
vangt u een totale korting van ruim 
90 euro! U betaald geen inschrijfgeld, 
u ontvangt een gratis sportpakket 
t.w.v. € 29,50 en u ontvangt 1 maand 
gratis sporten.

Vrijblijvend kennismaken tijdens 
de OPEN WEEK.
Geef uzelf op voor een rondlei-
ding tijdens de open week via 
0495-460600 of loop binnen tij-
dens deze week!

Staatsbosbeheer nodigt kinderen
uit Nederweert en omgeving uit 
voor een Open Muziekpodium 
bij Buitencentrum De Pelen.  Op 
woensdag 14 mei en woensdag 11 
juni kan iedereen tussen 4 en 12 
jaar zijn of haar muzikaal talent 
laten horen aan (groot)ouders, 
vriendjes, vriendinnetjes, de bu-
ren, kortom aan iedereen die het 
horen wil. Dus, bespeel je een in-
strument of kun je heel mooi zin-
gen, laat het horen op het Peelpo-
dium! Het Buitencentrum ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Ieder kind een kans om voor pu-
bliek muziek te maken
Buitencentrum De Pelen, het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De 
Groote Peel, heeft een overdekt Am-
fitheater. In dit gezellige en intieme 
theatertje midden in de natuur, spe-
len regelmatig muzikanten uit de 
Peelstreek. Eén van die muzikanten is 
Anouk Roost uit Nederweert. Anouk 
speelt in de kinderband Reintje &
haar Voskes en in SuperNova. Samen 
met haar muzikale vrienden is ze een 
graag geziene gast bij De Pelen. Daar-
naast is Anouk muziektherapeute.
Omdat Anouk het zelf zo leuk vindt 
om op het Peelpodium van De Pelen 
te spelen, kwam ze op het idee om 
een open podium voor schoolkinde-
ren te organiseren. De achterliggen-
de gedachte hierbij is dat kinderen 

die privé muziekles krijgen en kinde-
ren die niet zijn aangesloten bij een 
muziekgezelschap of vereniging zel-
den of nooit de kans krijgen om hun 
kunsten te vertonen voor publiek. 
Dat is best jammer, want als je heel ij-
verig studeert en je best doet om een 
instrument onder de knie te krijgen 
of als je heel mooi kunt zingen, wil
je dat natuurlijk aan iedereen laten 
horen! 

Spelen voor je eigen ‘fans’ 
Staatsbosbeheer was enthousiast en
is, samen met Anouk, aan de slag 

gegaan met de organisatie van dit 
plan. Er zijn twee uitvoeringsdagen: 
woensdag 14 mei en woensdag 11 
juni van 14.00 tot 16.00 uur. Alle 
scholen in de Gemeente Neder-
weert zijn inmiddels aangeschreven 
en er zijn posters verspreid voor de 
werving van deelnemers. Kinderen
die mee willen doen kunnen vóór 
16 april een mail sturen naar: rein-
tje@go-supernova.nl  Ze ontvangen 
dan een deelnameformulier met de 
voorwaarden. Als alle aanmeldin-
gen binnen zijn wordt een indeling 
gemaakt en kunnen de kinderen 
hun ‘fans’ gaan uitnodigen. Deelne-
men aan het Open Podium is gratis, 
maar het publiek wordt gevraagd 
om een kleine donatie bij te dragen 
voor de organisatie van het Peelpo-
dium. 

Peelpodium bij De Pelen 
Het Open Podium voor kinderen is 
één van de vele activiteiten op het 
Peelpodium van Buitencentrum De 
Pelen. Van april t/m september zijn 
er bijna wekelijks voorstellingen van 
muzikanten uit de omgeving van 
De Groote Peel. Voor een compleet 
overzicht kijk op www.buitencentra.
peelpodium.nl Het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer ligt bij de in-
gang van Nationaal Park De Groote 
Peel. Een voorstelling is dus mooi te 
combineren met een wandeling in dit 
prachtige natuurgebied. 

Staatsbosbeheer nodigt kinderen uit op het Peelpodium

Open Muziekpodium jong talent 

25 jaar
Tuincentrum Bouten

Jubileumaanbieding geldig tot 16 april

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

Koopjeshoek met 10%-70% korting

Alle gereedschappen

20% KORTING

Waatskamp 150 - 6035 BV Ospel
Tel. 0495-626821

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

• Orthodontie voor kinderen en volwassenen
• Implantaten met kroon of brug of met een klikgebit
• Inpandig laboratorium voor een snelle service
• Brugstraat 8, Nederweert, tel 634227
• Buiten praktijkuren bij spoed, tel 460765

Tandarts Spauwen 35 jaar tandarts!

www.tandartsspauwen.nl



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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

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

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

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

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse Nieuw
VREDO 

DOORZAAIMACHINE
4,5 meter breed (zaaiafstand 7,5 cm)

Nu doorzaaien om in komend
Seizoen meer kg/ds

per hectare te oogsten

Voor een aantrekkelijke hectare prijs.

Voor meer informatie:

Someren-Heide 06-55342971

WEEK
14

31 maart t/m 

5 april

Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20

Aardbeienbavaroise: € 12,75 half € 7,35

Koffiebroodjes: € 1,35

Bâtard wit/bruin: € 1,95

HET BESTE VAN
NEDERLANSE BODEM!

PUUR, VERS EN (H)EERLIJK
AMBACHTELIJK GEMAAKT

GOUDBRUIN VAN KLEUR
AUTHENTIEKE SMAAK
 HIER VERKRIJGBAAR

FRITURE BETTY    SMISSERSTRAAT 1A   NEDERWEERT  TEL. 631415
Esso Roost

Venloseweg 1
6031 ST  Nederweert

Nieuw bij Esso Roost: 
Délifrance bakery!

Pistolet met beleg
naar keuze

1,50

Pistolet met beleg

Tegen inlevering van deze bon:

Geldig t/m 13 april 2014 en alleen 
bij Délifrance Esso Roost in Nederweert

Geldig t/m 13 april 2014 en alleen 
bij Délifrance Esso Roost in Nederweertbij Délifrance Esso Roost in Nederweert

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Uitslag woordzoeker voetbalpagina
In het weekblad van week 12 kon u 
middels een woordzoeker leuke voet-
balprijzen winnen. 

De oplossingen waren: ‘’Louis van 
Gaal’’ en Rinus Michels’’.

Uit de vele inzendingen die wij heb-
ben ontvangen zijn onderstaande 
winnaars geloot. Alle winnaars ont-
vangen persoonlijk bericht van ons. 
Wij bedanken iedereen voor de deel-
name en wensen de winnaars veel 
plezier met hun prijs!

Dajo en Ravi Hermans zijn dolgeluk-
kig met hun gewonnen voetbal.

Ook Raf Knapen kan zijn geluk niet op.

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

- Jan Moonen 2 kaarten.
- Jan Noblesse 2 kaarten.

2 kaarten voor de wed-
strijd VVV Venlo – FC 
Volendam op vrijdag 25 
april.

- Henk Dings 2 kaarten.

2 kaarten voor de wed-
strijd Fortuna Sittard – 
VVV Venlo op vrijdag 11 
april.

- Remco Theunisssen 2 kaarten.

2 Nike-voetballen en 10 
waardebonnen t.w.v. € 15 
per stuk (één per win-
naar).

Waardebonnen:
- Theo Moonen
- Louise Teeuwen
- John Horyon
- Mariet Fiddelaers
- Bep Hermans
- Wilmie van Deursen
- Jeanne Vaas
- Zus Sonnemans
- Wim Houtappels
- Marga Coumans

Nike-voetbal
- Raf Knapen
- Dajo en Ravi Hermans

Op de voetbalpagina in week 12 zag 
u een aantal lokale voetbaliconen 
staan. Wij ontvingen van hun onder-
staande foto’s die wij u niet willen 
onthouden.

Vanaf café Smolenaers liepen de spe-
lers van SV Leveroy en Eindse Boys sa-
men naar de opening van de nieuwe 
accommodatie aan de Pastoor Brand-
straat in 1961.

Willem van Hanegem speelde ooit 
een huldigingswedstrijd in Ospel ter 
ere van het Ospelse kampioenschap in 
1974. v.l.n.r. Jos Feijen, Jan Caris, Wil-
lem van Hanegem, Josefientje Geuns, 
Thieu Schroijen en Fientje Geuns.

Leon Beijes torende boven iedereen 
uit in de kampioenswedstrijd tegen 
VCH in het seizoen ‘79/’80.

Deze woning moet u gezien hebben! Kom kijken tijdens het open huis 
op 5 april van 11.00-15.00u. Kijk voor meer info op: www.achtkant26.nl

Te Koop: Achtkant 26, Nederweert
Genieten van het buitenleven met de luxe van een moderne vrijstaande 

woning en de voorzieningen van het dorp binnen handbereik?

Dat kan in deze royale hoogwaardig afgewerkte vrijstaande woning met garage in 
de kindvriendelijke wijk Kerneelhoven. Zeer royale woonkamer met openhaard en 

erker en een aparte luxe keu-
ken. 4 ruime slaapkamers, met 
mogelijkheid voor een 5e. Dit al-
les op een prachtig aangelegd 
en goed onderhouden royaal 
hoekperceel van 578 m2.

Vraagprijs
€ 450.000,- k.k.

MATIZ opent seizoen Theaterboerderij

Theaterboerderij Boeket opent 
zondagmiddag 6 april a.s. het 
nieuwe theaterseizoen met een 
optreden van de Roermondse mu-
ziekgroep MATIZ. MATIZ bestaat 
pas vanaf juni 2011 en brengt een 
breed programma wereldmuziek. 
Denk daarbij aan Jiddische mu-
ziek/Klezmer, Balkan- en Zigeu-
nermuziek en Zuid-Amerikaanse 
muziek. Maar ook Ierse en Griekse 
muziek staan op het programma. 

De muziek wordt akoestisch en onver-
sterkt dicht bij de mensen gebracht. 
Dat MATIZ daardoor een uitermate 
geschikte groep is voor de kleinere 
zaal en het huiskamerconcert zal die 
middag bewezen worden in de Thea-
terschuur van Jos en Riek Levels. 

Ziel en zaligheid
Matiz staat in het Spaans voor: kleur-
rijk, kleurschakering. En dat is wat 
MATIZ wil brengen: alle kleuren van 
de wereld. “Wij maken wereldmu-
ziek,” aldus Koen Dekkers, de violist 
van de groep. “We spelen vooral die 
muziek, die ontstaan is in de harten 

van het volk. Muziek die met ziel 
en zaligheid gezongen en gespeeld 
wordt met een volkse stem en met de 
blote voeten in de aarde. Wij geven 
daar onze eigen kleur aan. En om de 
puurheid te bewaren brengen we de 
muziek akoestisch. Verder vullen we 
de traditionals aan met eigen liede-
ren en teksten.” De zeven leden van 
de groep zien zichzelf als ‘speelgezel-
len die verhalen vertellen over zaken 
waar anderen over zwijgen’.  

MATIZ ontstond in 2011 uit muzi-
kanten die overbleven toen de Roer-
mondse theaterzanggroep Savannah 
ophield te bestaan. Er werden ziels-
verwanten gezocht en gevonden 
waarmee het ‘klinkte en klikte’. Sinds 
juni 2011 wordt er hard gewerkt aan 
een nieuw en eigen repertoire. 
De entree voor deze voorstelling in de 
Theaterboerderij aan de Rosselsweg 
3 in Nederweert bedraagt tien euro.  
Kaarten bestellen kan via j.levels3@
kpnplanet.nl of via telefoon 0495 63 
19 99. Voor meer informatie over de 
rest van het jaarprogramma:  www.
theaterboerderijboeket.nl

NL Doet Leveroy

Op vrijdag 21 maart was er in ka-
der van NL Doet de inloopmiddag 
bij Pestoeërskoel te Leveroy. Vele 
inwoners hadden weer de weg ge-
vonden voor een spelletje koersbal 
of kaarten of gewoon gezellig sa-
menzijn. Ook het voltallige B&W liet 
zich zien en waagde zich zelfs aan 
een wedstrijdje koersbal. Onder 
het genot van koffie en vlaai werd 
er met de aanwezigen gebabbeld 
evenals met de dames van Zij Actief 
die bij Pestoeërskoel bezig waren. 
Vanuit Vorkmeer was er voor alle 
vrijwilligers nog een kleine atten-
tie. Hiervoor onze hartelijke dank.

De inloopmiddag is een terugke-
rend karakter gegeven en wordt 
elke tweede en vierde vrijdag van 
de maand georganiseerd van 14.00 
tot 16.00 uur in de Pestoeërskoel. 
De kosten zijn € 1.00 en de con-
sumpties zijn voor eigen rekening. 
De eerstvolgende inloopmiddag is 
vrijdag 11 april. Dus wil je een mid-
dag gezellig samenzijn, kaartje leg-
gen, koersbal spelen of iets anders, 
dan ben je van harte welkom op de 
inloopmiddag. Ook als je een hel-
pende hand wil toesteken, ben je 
van harte welkom.



Aerthijsplein, Ospel, 
vanaf 11.00 tot 14.00 

-  Te koop 4 schitterende appartementen en 2 penthouses met royale 
dakterrassen/ balkons en bergingen in het souterrain 

-  woonoppervlakte v.a. 100 m2 tot en met 175 m2

-  de appartementen zijn luxe afgewerkt en o.a. voorzien van vloerver-
warming (verwarmen en koelen mogelijk), screens (gedeeltelijk), mo-
derne, complete keuken en badkamer en uitgebreid domotica-systeem 

Nieuwe koopsommen:
Aerthijsplein 4a1 van € 225.000,- k.k. naar € 173.000,- k.k.
Aerthijsplein 4a2 van € 233.000,- k.k. naar € 173.000,- k.k.
Aerthijsplein 4b1 van € 231.000,- k.k. naar € 177.000,- k.k.
Aerthijsplein 4b2 van € 230.000,- k.k. naar € 175.000,- k.k.
Aerthijsplein 4c1 van € 350.000,- k.k. naar € 253.000,- k.k.
Aerthijsplein 4c2 van € 400.000,- k.k. naar € 292.000,- k.k.

IN PRIJS 

VERLAAGD!

Wilhelminastraat 10, Neder-
weert, vanaf 11.00 tot 15.00

- Te koop Goed onderhouden 2-onder-1-kap-
woning met diepe garage (in gebruik als ber-
ging/praktijkruimte), royale carport en oprit  

- De woning is grotendeels gemoderniseerd 
o.a. nieuwe badkamer, toiletruimte, deels 
voorzien van nieuw stukwerk, vloeren en 
kunststof kozijnen.

- Dit is dé perfecte woning voor starters !

Vraagprijs van € 199.500,- k.k. naar 
€ 189.500,- k.k.

Verreussellaan 1, Ospel, 
vanaf 11.00 tot 15.00

- Te koop goed onderhouden, vrijstaande 
woning met royale aanpandige garage en 
fraaie, diepe tuin met optimale privacy

- perceel 575 m2, totale inhoud circa 
550 m3

- het gemak van het wonen in de dorps-
kern nabij voorzieningen, met het ge-
voel van vrijheid van het buitengebied!

Prijs op aanvraag

TE KOKOOK OP

www.frissenwoonadvies.nl
Sint Antoniusplein 10 
6031 ED  Nederweert

tel. 0495-460736

NIEUW!

IN PRIJS 

VERLAAGD!

Aanbieding
t/m 1 april
Appelvlaai € 8,95

Cassis vlaai € 13,95

Koolhydraat arm 

brood € 1,95

Ham-asperge broodje

1 + 1 GRATIS

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Openingstijden
maandag 
dinsdag      
woensdag  
donderdag 
vrijdag     
zaterdag

Natuurwinkel
De Tamboer 2
6093 EB Heythuysen
Tel. 0475 - 440501
www.natuurwinkel.nl
www.deallergiemarkt.nl

/vdnatuur         @vdnatuur

gesloten
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.00 uur

5JAAR

DEMO’S
3 april:
Plante System

4 april:
Natural Upgrade
Yogi Tea

5 april:
Provamel
VA Foods (Glutenvrij)

Begonnen als 
een kleine 

winkel 
in een hoekje.
Verhuisd naar 
de Dorpstraat.

Nu pas een 
aantal maanden 
onderdeel van 
Natuurwinkel.
Maar wel al 
5 jaar actief.
Kom dit met 

ons vieren van 
2 t/m 5 april.

Met extra 
kortingen
proeverijen 
en demo’s 

maken wij er 
een FEESTWEEK

van!

de Dorpstraat.

TE KOOP: 
Eikenstraat 74 

Info: www.makelaarsland.nl
Zaterdag 5 April Open Huis van 11.00 tot 15.00

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

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)

Bij aankoop van een gezinszak.

Gezinszak € 2,20 ->   2 frikandellen gratis!
Gezinszak € 3,85 ->   3 frikandellen gratis!
Gezinszak € 5,50 ->   4 frikandellen gratis!

Deze actie loopt t/m zondag 20 april.

Wij serveren voortaan ook verse friet!

NIEUWE
FRIET

GRATIS
FRIKANDELLEN
GRATISGRATISGRATISGRATISGRATIS
FRIKANDELLENFRIKANDELLENFRIKANDELLENFRIKANDELLENFRIKANDELLEN

Brugstraat 12, 6031 EG Nederweert,

tel. 0495-626024



sloggi aktie
28 maart t/m 10 april

2+1 gRatis
voor dames en heren

zolang de voorraad strekt

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 

Onze ANBI status?
Collecteweek 22 t/m 25 april 2014

Wist u dat wij sinds vorig jaar de ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instellin-
gen) status hebben bemachtigd? Wat 
heeft u aan deze status en wat houdt 
deze in? 

Voor het verkrijgen van een ANBI sta-
tus dienen we aan verschillende eisen 
te voldoen, deze zijn o.a.:  een instel-
ling  moet voor 90% het algemeen 
belang dienen, geen winstoogmerk 
hebben,  geen van de bestuursleden 
een meerderheid van de zeggen-
schap hebben en haar vermogen con-
form de statutaire doelstelling beste-
den aan haar doelstellingen.

Slechts enkele organisaties voor een 
gezamenlijke collecte voldoen aan de 
eisen van de Belastingdienst.

Wat kunnen we met deze status? 
Met de ANBI status zijn Giften aan 
goede doelinstellingen aftrekbaar 
van het belastbaar inkomen. Ook 
laten we zien, dat we aan bepaalde 
criteria voldoen voor goede doelen. 
Giften overgemaakt op de bankre-
kening van de Stichting Nederweert 
Collecteert komen daarmee voor de 
Belastingdienst als gift in aanmer-
king. Het totaal van de giften moet 
dan wel voldoen aan de eisen van de 

Belastingdienst. Vraag er dus naar bij 
je adviseur.

Van 22 t/m 25 april collecteert de 
stichting op ieder adres in Neder-
weert. 150 collectanten gaan dan 
de deuren langs voor één gezamen-
lijke collecte van 18 goede doelen.  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
NL43 RABO 0147803322 t.n.v. Stich-
ting Nederweert Collecteert, onder 
vermelding van het goede doel of de 
doelen. Heeft u de afgelopen weken 
de voorstelronde van de goede doe-
len gemist? We zetten ze nog eens 
voor u op een rijtje:  Hartstichting, 
Handicap.nl, Fonds verstandelijke 
gehandicapten, EHBO Nederweert, 
Dierenbescherming, Nederlandse 
Brandwonden Stichting, Longfonds, 
Amnesty International, Alzheimer 
Nederland, Vastenaktie, Reuma-
fonds, Nierstichting, Maag-Lever-
Darm stichting, KWF kankerbestrij-
ding, Nationaal Fonds Kinderhulp, 
Jantje Beton, Nationaal MS Fonds en 
de Hersenstichting.  

Door de actie van Stichting Neder-
weert Collecteert kan uw gift aftrek-
baar zijn van het belastbaar inkomen. 
U hoeft daarbij alleen een bedrag 
over te maken op onze bankrekening. 

Informatie: Henny Kroezen 0495-632155.

Vreemde gevoelens aan handen of voeten?
Ook wel eens last van vreemde ge-
voelens aan handen en/of voeten?

Dit kan veroorzaakt worden door 
neuropathie: 
Letterlijk vertaald, betekent neu-
ropathie: zenuwschade. Een zenuw 
geeft informatie door in het lichaam. 
De hersenen kunnen zo spieren aan-
sturen. Of sensaties (via de zintuigen) 
kunnen via de zenuwen de hersenen 
bereiken. Bij neuropathie krijgen de 
hersenen  van onze zintuigen niet 
goed meer door dat er iets mis is. Als 
je bijvoorbeeld je hand verbrandt, 
dan krijgen de hersenen normaal 
heftige prikkels door via de warmte-
zenuwen, dat er iets mis is in je hand. 
Namelijk dat het daar veel te warm 
is. Als reactie sturen de hersenen een 
prikkel terug naar de hand om die 
snel terug te laten trekken. Bij neuro-
pathie is de reactie vertraagd of niet 
mogelijk. Een beschadigde zenuw 
kan wel het lichaam aangeven dat 
de zenuw beschadigd is, door stoffen 
in zijn omgeving uit te strooien. De 
stofjes hebben echter een nadeel: ze 
kunnen andere zenuwen overprikke-
len. Dat is het moment waarop men-
sen vreemde dingen gaan voelen, zo-
als tintelingen, prikkelingen, jeuk en 
warmte-, of pijnlijke koudegevoelens. 
Deze gevoelens kunnen mild zijn, 
maar ook zeer heftig.

Soorten neuropathie:
Er zijn verschillende soorten zenu-
wen, met verschillende taken. De 
twee grote groepen zijn gevoelsze-
nuwen en spierzenuwen. 
Als een gevoelszenuw in de huid be-
schadigd is, kan het gevoel op de huid 
veranderen. Mensen krijgen bijvoor-
beeld een doof gevoel in vingers, te-
nen of voeten. Ook het gevoel alsof 
ze op watten lopen, of juist op spel-
den, komt voor. Weer anderen om-
schrijven het gevoel alsof er mieren 
over de huid lopen of alsof hun sok 
dubbel zit. De één vindt dit gevoel 
draaglijk, bij de ander is het zo heftig 
dat men bijvoorbeeld niets meer kan 
vasthouden, of niet lang meer kan 
lopen.
Een tweede soort gevoelszenuw is de 
zenuw die regelt dat we onze passen 

aanpassen aan de ondergrond waar-
op we lopen. Dit gebeurt op een heel 
ingenieuze manier. Als dit slimme sys-
teem niet meer goed werkt, voelen 
mensen zich vaak onzeker met lopen 
(vooral in het donker) en kunnen ze 
vaker struikelen wanneer de vloer 
niet helemaal gelijk is.
Een ander soort zenuw die bescha-
digd kan raken is de zenuw die zorgt 
voor het voeden en verzorgen van de 
huid. Deze zenuw regelt de zweet-
kliertjes en kleine spiertjes van bloed-
vaatjes in de huid. Als deze zenuwen 
niet meer goed werken kan de huid 
erg droog worden en er erg wit, of 
juist erg rood uit zien.

Oorzaken:
Er bestaan meer dan 100 oorzaken 
van neuropathie. De meest bekende 
oorzaken zijn Diabetes Mellitus en 
behandelingen voor kankerpatiën-
ten. Maar ook bij het ouder worden 
gaat de kwaliteit , en dus de werking, 
van de zenuwen achteruit. Ook als 
mensen een operatie ondergaan of 
een ongeluk krijgen kan zenuwweef-
sel beschadigd raken. 

Mensen waarvan het gevoel ge-
stoord is door neuropathie, voelen 
soms geen of minder pijn. Als er een 
wondje, eelt of likdoorns aan de voe-
ten voorkomen, kan het gebeuren 
dat deze mensen er geen last van 
hebben. Dit betekent niet dat deze 
ongemakken niet behandeld moeten 
worden. Ze brengen dezelfde schade 
aan dan wanneer ze wel pijn veroor-
zaken. De kans is namelijk groot dat 
men er te lang mee rond blijft lopen, 
waardoor de schade juist groter is. 
Het is daarom belangrijk de voeten 
goed te laten controleren. Liefst door 
een gediplomeerd voetzorgverlener.
Voor mensen met kanker zijn er nu 
speciaal opgeleide voetzorgverle-
ners. Deze kunnen op een veilige en 
verantwoorde manier uw voeten be-
handelen. Een Oncologisch Voetzorg 
Verlener (OVV) handelt altijd na over-
leg met de behandelend arts, speci-
alist of oncologisch verpleegkundige. 
De OVV kan u ook tips geven om de 
vervelende gevoelens door neuropa-
thie te verminderen.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van
onze dochter

Liv
Zij is geboren op 25 maart 2014

De trotse ouders zijn
Thijs Linsen en Sandy Broens

Kruisstraat 60,  6034 RL Nederweert-Eind

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

Beroerte (herseninfarct/hersen-
bloeding)
U bent bij uw schoonouders op be-
zoek i.v.m. een verjaardag. U bent ge-
zellig aan het praten met de broer van 
uw schoonvader. U merkt tijdens het 
gesprek dat hij naar woorden moet 
zoeken en niet de juiste antwoorden 
meer geeft op uw vragen. Verder ziet 
u iets vreemds aan zijn gezicht.

Wat doet u?
U blijft rustig en vraagt aan uw 
schoonvader of hij een vraag aan 
zijn broer wil stellen. U bekijkt dit en 
merkt dat de broer ook nu weer geen 
juist antwoord op de vraag geeft en 
ziet nog steeds iets vreemds aan het 
gezicht. Vervolgens vraagt u aan uw 
schoonvader of hij iets opgemerkt 
heeft. Hij bevestigt uw bevindingen. 

Om nog meer informatie te verzame-
len laat u de zgn. FAST-test uitvoeren. 
U heeft al geconstateerd dat het ge-
zicht (F = face) niet symmetrisch meer 
is. U kunt vragen of hij zijn armen om-
hoog wil tillen tot schouderhoogte en 
daarna de handen laten omdraaien 
(A = arms). Indien u ziet dat dit niet 
geheel gelijkmatig gaat, is dit een be-
langrijke aanwijzing. Ook heeft u ge-
constateerd dat de spraak (S = speech) 
veranderd is. U weet ongeveer hoe-
lang geleden de eerste symptomen 
opgetreden zijn (T = time). Dit laatste 
is ook belangrijk voor de professionele 
hulp. Er dient meteen professionele 
hulp (1-1-2) gewaarschuwd te worden. 
Het is namelijk van groot belang dat 
de behandeling snel gestart wordt. 

Hoe het een en ander goed uitge-
voerd moet worden, dat kunt u leren 
in een EHBO cursus.

Meer informatie en inschrijven zie onze 
website: www.ehbonederweert.nl. 

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

APPELACTIE 2014
Op dinsdagavond 8 april 2014 

kunt u ons vanaf 18.00 uur weer verwachten voor onze 
jaarlijkse   appelactie. De prijs voor een zak heerlijke vitamientjes 

bedraagt 3 euro. Hiermee steunt u onze vereniging.
       C.V. De Bengels

22e Wandeltocht “het Kruis”
22e Wandeltocht “het Kruis” in 
Nederweert-Eind op 13 april 2014.

Wandelcomité Eendracht uit Neder-
weert-Eind heeft voor de 22e keer 
de jaarlijkse wandeltocht georga-
niseerd. Op zondag 13 april 2014 
kan men vanaf 8:00u. inschrijven en 
starten bij Zaal Smolenaers aan het 
Pastoor Maesplein t.o. de kerk van 
Nederweert-Eind. De uiterste tijdstip-
pen van inschrijven verschillen per af-
stand. Voor de 7, 10 en 15 km tot 14u., 
de 20 km tot 12u. en de 30 km tot 11u. 
Het inschrijfgeld is conform de af-
spraken van de LWB. De 7 km zal zelfs 
toegankelijk zijn voor kinderwagens.

Pijlen wijzen de weg tijdens deze 
tocht die voert door de prachtige na-
tuur in de omgeving. Landgoed het 
Kruis, de Heibloem en de Zoom staan 
dit jaar op het programma. Deze na-
tuurgebieden vormden vroeger de 
zuidelijke begrenzing van de Peel. Te-
genwoordig worden ze afgewisseld 
door bospercelen en landbouwgebie-
den die hier ontstonden na de turf-
winning en ontginning van de 19e 
en 20e eeuw. De graslanden rond de 
natte natuurgebieden lenen zich uit-
stekend voor begrazing door Limou-
sins.  Met name voor het project van 
Staatsbosbeheer om door begrazing 
van het pijpenstrootje de hergroei 
van heide te stimuleren. 

De Zoom is gevormd door turfgrave-
rij. Men vindt er nog heide, vennen, 
oude turfkuilen en wilg struwelen. 
Aan de turfgraverij herinneren nog 
twee oude “peelbanen”.
Door de gunstige ligging in een rustig 

en weinig bebouwd agrarisch gebied 
is de Zoom een prima toevluchtsoord 
voor verschillende soorten zoogdie-
ren. De beversporen die gevonden 
zijn vormen daarvoor het bewijs.

In deze tijd van het jaar is er een gro-
te variatie aan flora en fauna rond 
de vennen. Daartussendoor loopt u 
over bermen, slootkanten, bos- en 
akkerranden. Omdat ze vaak prima 
begaanbaar zijn, zijn het uitgelezen 
verbindingszones voor dieren en 
planten, maar zeker ook voor wan-
delaars. Kortom, ideale ingrediënten 
voor deze lentetocht.

Voor de controle- en verzorgingspos-
ten zijn vaste locaties gekozen. De 
deelnemers kunnen er gratis gebruik 
maken van de toiletten en er wordt 
koffie, thee, soep, broodjes en vlaai 
aangeboden. Op de laatste post, de 
finish, kunnen de wandelboekjes des-
gewenst worden voorzien van het 
verenigingsstempel van Wandelco-
mité Eendracht en kan ‘n sticker van 
het wandelcomité worden gekocht.
Geoefende wandelaar of niet, er is 
altijd wel een afstand die bij u past. 
Misschien is dit wel de gelegenheid 
om een langere afstand te kiezen, ge-
zien het vlakke parcours.

Zoals gezegd, start en finish is in Zaal 
Smolenaers op adres: Pastoor Maes-
plein 1, 6035 TE,  Nederweert-Eind. 
We heten u graag welkom op 13 april 
2014 in Nederweert-Eind. 

U vindt onze informatie ook op: 
http://www.wix.com/efveeart/wan-
deltocht-het-kruis

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Nederweertenaar wint lunch met PSV-selectie

Meneer van de Broek uit Neder-
weert won bij de VriendenLoterij 
een Meet & Greet met de spelers 
van PSV. Hij kreeg gisteren samen 
met zijn neefje een kijkje achter 
de schermen bij PSV en mocht 
met de spelers van de eerste se-
lectie lunchen. 
  
Na de ontvangst kreeg meneer van 
de Broek samen met andere winnaars 
van de VriendenLoterij een exclusieve 
rondleiding door het Philips Stadion. 
Tijdens de lunch met de spelers van 
de eerste selectie was er gelegenheid 
om vragen te stellen en handtekenin-
gen te scoren. De dag eindigde met 
een fotomoment en een voetbalquiz. 

Meneer van de Broek: “Het was een 
erg leuke dag. Ik ben groot fan van 
PSV en vond het leuk om de spelers 
van PSV te mogen ontmoeten, vooral 
Bakkali. Ik speel mee met de Vrien-
denLoterij vanwege de goede doelen 
die zij steunen.”

Ruim 280.000 euro voor de PSV 
jeugdopleiding
Bij de VriendenLoterij is het mobiele 
nummer van de deelnemers hun lot-
nummer. Loterijdeelnemers hebben 
de mogelijkheid om voor een zelfge-
kozen organisatie (goed doel, club of 
vereniging) mee te spelen. Veel deel-
nemers kiezen ervoor om de jeugd-
opleiding van hun favoriete Eredivi-

sieclub als begunstigde aan te wijzen. 
De VriendenLoterij steunt bewust 
jeugdopleidingen, zodat kinderen 
naast hun voetbalopleiding goede 
scholing krijgen voor een zekere toe-
komst. De jeugdopleiding van PSV is 
één van de gesteunde jeugdopleidin-
gen. PSV ontving dit jaar een bijdrage 
van ruim 280.000 euro van de Vrien-
denLoterij. In totaal verdeelde de Lo-
terij 3,3 miljoen euro onder diverse 
jeugdopleidingen van Eredivisieclubs. 

Maatschappelijk Partner Eredivisie 
Naast de steun aan de jeugdopleidin-
gen van Eredivisieclubs is de Vrien-
denLoterij sinds 2005 Maatschappe-
lijk Partner van de Eredivisie. 
Imme Rog, Managing Director Vrien-
denLoterij: “Als Maatschappelijk 
Partner van de Eredivisie ondersteu-
nen wij Eredivisieclubs bij de financie-
ring van onder andere trainingsfaci-
liteiten voor hun jeugdopleiding. De 
clubs gebruiken onze schenking ook 
voor het opzetten van maatschappe-
lijke projecten, zoals wijk- en school-
programma’s.” 

Sinds 1998 is ruim een half miljard 
euro aan goede doelen geschonken. 
Organisaties zoals KWF Kankerbe-
strijding, Fonds Gehandicapten-
sport, Alzheimer Nederland, Jantje 
Beton en de Richard Krajicek Foun-
dation ontvangen jaarlijks een bij-
drage. 

Deelnemers van de VriendenLoterij, onder wie meneer van de Broek uit Neder-
weert, wonnen een Meet & Greet met de spelers van de eerste selectie van PSV 
in het Philips Stadion. 

Week van de Goede Doelen Leveroy
Week van de Goede Doelen Leveroy
voor de zesde maal zeer succesvol
 
Het resultaat in 2014
De actie om voor alle landelijke goede 
doelen, waarvoor in Leveroy wordt 
gecollecteerd, één keer op pad te 
gaan, is opnieuw zeer goed verlopen. 
De totale opbrengst overtrof die van 
voorgaande jaren. 
Een tiental personen hebben de en-
veloppen gecontroleerd en de op-
brengst geteld.
Ook de tot nu toe nagekomen giften 
en de bankoverschrijvingen zijn in de 
eindstand verwerkt.
 
De opbrengsten in 2014 voor: 
Jantje beton e 389,95 
Reumafonds e  528,30 
Bisschoppelijke vastenactie e 515,15 
Hartstichting e 758,20 
Longfonds e 533,30 
Epilepsie fonds e 542,30 
KWF Kanker Bestrijding e 1018,99 
Prinses Beatrix fonds e 494,80 
Nierstichting e 534,30
Fonds Verstandelijk 
gehandicapten e 398,80 

Brandwonden stichting e 419,30 
Alzheimer Nederland e 647,70           
Totale opbrengst e 6781,09 
  
Opbrengst per jaar
2009 e 5732,00
2010 e 6552,34
2011 e 6573,90
2012 e 6515,06
2013 e 6705,00
2014 e 6781,09

Dit geweldige resultaat is opnieuw 
te danken aan alle gulle gevers en de 
inzet van veel vrijwilligers uit Leveroy.     
DANK U WEL

De week van de goede doelen staat 
volledig los van acties van de plaatse-
lijke verenigingen. Wij zullen er zorg 
voor dragen dat de donaties worden 
overgemaakt op het moment dat de 
betreffende  landelijke actie loopt. 
Mocht daartoe aanleiding zijn dan 
zullen wij u middels een algemene 
brief tussentijds informeren.

De coördinatoren van de Week van 
de Goede Doelen Leveroy



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 3 tot en met 12 april 2014 

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, bisschop en
kerkleraar - eerste vrijdag van de maand 
bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van 
Jezus
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 (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – Jaardienst Piet 
Gommers tevens voor verjaardag, Maria 
van Deursen (vanwege verjaardag), Maria 
Coumans-van Nieuwenhoven (vanwege ver-
jaardag), Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 6 APRIL
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur H. Mis (zang Zus en Zo, lector mevr. 
T. Kessels) – jaardienst Wiel van de Kruijs, 
jaardienst ouders Linders-Konings, Bèr Pee-
ters en Fien Peeters-van de Warenburg en 
kleindochter Geertje Kessels, jaardienst Jo 
en Mia Bijlmakers-Janssen, jaardienst ouders 
Ketelaers-Ramakers en voor Mien Ketelaers, 
Miet Feijen (vanwege verjaardag), Gertrudis 
Looien, Clementine Niessen, ouders en Ca-
tharina Manders.
Aansluitend aan de hoogmis koffie- en thee-
bijeenkomst en fris voor de kinderen in het 
parochiecentrum. 
H. Doopsel van Wesly Lutjens.

MAANDAG  7 APRIL
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 8 APRIL
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 9 APRIL
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 10 APRIL
18.00 uur H.  Mis uit dankbaarheid bij gele-
genheid van het 50-jarig huwelijksfeest van 
Lies en Jac Roost.

VRIJDAG 11 APRIL
Gedachtenis H.-Stanislaus, bisschop en mar-
telaar
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 12 APRIL
Vooravond van Palmzondag, Palmpasenvie-
ring met  Communiekinderen. 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
echtgenoten Reemers-Pellemans, jaardienst 
ouders Verstappen-Peeters, jaardienst over-
leden ouders Rietjens-Meevis, jaardienst 
overleden ouders Vossen-van Hoef, jaar-
dienst ouders Briels-van de Kruijs, jaardienst 
Gerardus Strijbos, jaardienst Jos Scheijven 
en tevens voor verjaardag, Leen Vossen-
Janssen (vanwege verjaardag).

Overleden
Op 29 maart was de uitvaart voor Jef Reijn-
ders, hij overleed in de leeftijd van 81 jaar en 
woonde Strateris 35.
Moge hij ruste in vrede.

Paus Franciscus, man van het volk
Het is nu een jaar geleden dat Jorge Bergo-
glio tot paus werd gekozen en koos voor de 
naam Franciscus, waarmee hij zijn ‘program-
ma’ duidelijk maakte. Zijn eerste woorden 
waren: Broeders en zusters. Goedenavond. 
Hij komt uit zijn pausmobiel om zieken te 
begroeten, wast de voeten van gevangenen,
komt op voor de armen en vluchtelingen en 
roept op tot gerechtigheid, onder inspiratie 
van Franciscus van Assisi. Hij roept mensen 
op naar buiten te gaan en de vreugde en de 
liefde van Jezus Christus uit te dragen. Er is 
een magazine uitgegeven met de meest in-
dringende momenten uit het eerste jaar van 
Paus Franciscus. Dit magazine is verkrijgbaar 
bij het parochiecentrum bij de Lambertus-
kerk of bij pastoor Schuffelers, zolang de 
voorraad strekt.

De prijs is € 5,00 (winkelwaarde € 5,95).

Contactdag kruisen en 
kapellen in Steyl
De stichting Kruisen en Kapellen houdt de 
jaarlijkse contactdag op zaterdag 12 april
in het kloosterdorp Steyl. De bijeenkomst is 
voor iedereen die in werkgroepen betrok-
ken is bij het beheer en onderhoud van veld-
kruisen en wegkapellen in Limburg. 
De contactdag begint om een uur ’s middags 
in het Missiehuis van Steyl, waar de deelne-
mers worden bijgepraat over het wel en wee 
van de stichting in het voorbije jaar. Daarna
wordt aan de hand van een videopresenta-
tie meer verteld over het kloosterleven en 
brengen deelnemers onderleiding van een
gids een bezoek aan klooster, kerk, tuinen 
en verdere terreinen van het Missiehuis.
Voor deelname aan de contactdag wordt 
een bijdrage van 5 euro per persoon ge-
vraagd. Deze kan ter plekke worden vol-
daan. Opgave vooraf is wenselijk en kan via 
SKKL@bisdom-roermond.nl

Boekenmarkt in Rolduc
De bibliotheek van Grootseminarie Rolduc 
houdt zaterdag 5 april een boekenmarkt 
van ’s morgens tien uur tot ’s middags vier 
uur.
In het seminariegebouw n Kerkrade worden 
tweedehands boeken voor een gering be-
drag te koop aangeboden. Daarbij gaat het 
om doubletten uit het filosofische en theo-
logische bestand en om boeken uit andere 
vakgebieden zoals  (kerkelijke) kunst en ar-
chitectuur, (kerk)geschiedenis en de Limbur-
gensia. Het zijn vooral boeken in het Neder-
lands, Duits en Engels Op de boekenmarkt 
ligt zowel specifiek wetenschappelijke en 
breed toegankelijke literatuur. 
De opbrengst van de boekenmarkt komt 
voor de helft ten goede aan de vastenactie 
van het grootseminarie en voor de andere 
helft aan de bibliotheek van het Grootsemi-
narie. Meer informatie: www.rolduc.nl

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 6 april
10.00 uur H. Mis  - Tot bijzondere intentie.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

NL96 RABO 0135 5077 15

5 t/m 12 april 2014

ZATERDAG 5 april: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, voor Graad Vaes voor zijn ver-
jaardag, voor Toon Beerens voor zijn verjaar-
dag, voor Tinus Strijbos voor zijn verjaardag.

ZATERDAG 12 april: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Sleutels, jaardienst voor Loeke Wijen, 
voor Harrie Verheijen voor zijn verjaardag, 
jaardienst voor Peter Mathijs en Marie Hou-
ben, tevens voor Baer Houben.

LEZERS: zaterdag 5 april Marjo Timmer-
mans, zaterdag 12 april Maria van Nieuwen-
hoven en Jan van Gog.

GERRIT CHATROU 25 JAAR DIRIGENT 
KOOR DE LEEUWERIK
Op 3 april is Gerrit Chatrou 25 jaar dirigent 
van het koor De Leeuwerik. Een felicitatie 
waard! Gerrit hartelijk dank voor je jaren-
lange inzet voor de parochie Eind. Gewel-
dig! Op zaterdag 5 april is hij weer present 
om het koor te dirigeren.

UITNODIGING VOOR LEZING DR. JOOST 
WELTEN
Op donderdag 10 april van 19.30 tot ca. 
22.00 uur in de kerk in Budschop.
De lezing gaat over de geschiedenis van het 
kerkelijk leven in het dekenaat Weert met 
het accent op de late achttiende en vroege 
negentiende eeuw.
Deze lezing is voor iedereen toegankelijk. U
kunt u opgeven bij Francien Verheijen tel. 
0495-631692.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen a.s. za-
terdag 5 april zijn jullie weer van harte wel-
kom in de sacristie.

“Ieder mens zijn gaven geschonken om die 
in dienst van de gemeenschap te stellen..”

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 5 apr. 2014 – 12 apr. 2014

5de Zondag van de Vasten

Zondagmorgen 6 apr. 9.30 uur:

Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Luci Ver-
stappen-Roost (Canticum Novum)

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 6 april  2014 H. Mis om 11.00 uur
Koor: Dameskoor Cantantes Neder-
weert

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor de overledenen van de familie 
Vossen-Weekers.
Jaardienst voor Cor en Nel van de Vijver-
Gielen uit dankbaarheid.
H. Mis voor Peter Slaats en Cath. Heijmans

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

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 woensdag 9 april gaan we met de 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 palm-
pasenstokken maken in de kerk, voor de 
mis op palmzondag in Budschop. De kinde-
ren die hier aan mee willen doen mogen om 
13.30 uur naar de kerk komen waar we dan 
de stokken gaan versieren. Ieder brengt zelf 
een stok mee en de versieringen krijg je in 
de kerk. Ook broertjes of zusjes mogen mee-
komen,. Het is wenselijk dat een aantal ou-
ders meehelpt  bij het versieren. Om 15.00 
uur is deze activiteit afgelopen.
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. Alle kinderen zijn van harte 
welkom. Gewoon doen!

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 4 -12 april.

Zaterdag 5 april, 19.00 (Samenzang) Ton
de Wit (verjaardag), jrd Frens Hekers. 
Zondag 6 april, 5e zondag van de 40-da-
gentijd, 10.00 (Samenzang) ghm Twan He-
kers. 
Dinsdag 8 april, 19.00 voor de zieken. 
Donderdag 10 april, voor eigen intenties.
Zaterdag 12 april, Gezinsmis Palmpa-
sen, 13.30 (Zangvereniging St. Caecilia)
Gouden huwelijksfeest echtpaar van Hul-
sen-Hekers; 19.00 (Friends with voices) Theu 
Hermans en Mina Hermans-Jonkers. 
ACOLIETEN: za. 5 april 19.00: Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 6 april 10.00: 
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 12 april
19.00:  Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 
PALMPASEN: Volgende week zaterdag in 
Palmpasen het thema van de Gezinsmis.
Kinderen mogen hun zelf versierde palmtak 
meebrengen en in processie naar het altaar 
dragen. Dus “aan de slag” met je palmpa-
sentak!
PROFICIAT: We feliciteren onze parochi-
anen Charlotte Koppen, Antoine Hekers 
en Maria Frenken-Ras van harte met hun 
(her)verkiezing en beëdiging als lid van de 
gemeenteraad van Nederweert en wensen
hen alle succes toe bij hun inzet voor de ge-
meente en de inwoners. 
En we wensen Josephien Tullemans-Geuns
en gezin graag van harte proficiat met haar 
Koninklijke onderscheiding : Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau, vanwege al haar ver-
diensten in drie raadsperiodes. Zij kwam 
slechts één stem tekort voor een 4e periode. 

Pastoor A. Koumans. 

3 A P R I L 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.

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

voor begeleiding van uw 
zwangerschap, bevalling 
en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

Mariabedevaarten 2014
Op 6 mei organiseert de Lambertusparo-
chie uit Nederweert i.s.m. Het Broederschap 
vanO.L.V. uit Weert een dagbedevaart naar 
het Mariaoord Kevelaer in Duitsland.
Kosten 30 Euro p.p. incl. bus en diner.
Voor verdere inlichtingen en opgave Neder-
weert Pastoor Schuffelers tel. 0495-631317, 
Mevr. Roost tel. 0495-633380, Parochiecen-
trum Nederweert 0495-625887.
In Weert Hr. Götzen 0495-530282.
Heeft U belangstelling om deel te nemen 
aan deze Bedevaart opgave voor 30 april.

Op 21 mei organiseert Caritas Banneux een 
dagbedevaart naar het Mariaoord in de Ar-
dennen.
Kosten 42,50 Euro incl. bus en diner.
Voor verdere inlichtingen en opgave Mevr. 
Vossen tel.0495-624612 Hr. Götzen tel. 0495-
530282.
Heeft U belangstelling voor deze bedevaart 
opgave voor 5mei.

Van 3 t/m 7 mei is er een Triduüm eveneens 
in het Mariaoord Banneux.
Kosten 295,00 Euro p.p. op basis van volpen-
sion.
Heeft U hiervoor belangstelling neem dan 
contact voor inlichtingen en opgave met 
Mevr. Vossen tel. 0495-624612.

Van 2/9 t/m 9/9 organiseert het Dekenaal 
Lourdes Comite Weert in samenwerking 
met de Limburgse Bedevaarten Maastricht 
een bedevaart naar het Mariaoord Lourdes 
per vliegtuig, trein en bus.
Voor verdere inlichtingen en opgave in 
Weert Deken Franken tel. 0495-537628, Hr. 
Götzen 0495-530282, in Nederweert Mevr. 
Tinnemans 0495-633421, in Stramproy Mevr. 
Craemers tel.0495-563328.

1964                                  2014
Op donderdag 10 april hopen onze ouders

Jac en Lies Roost – Knapen
Hun 50 jarig huwelijksfeest te vieren

Uit dankbaarheid zal er een H. Mis worden
opgedragen om 18:00 uur in de

St. Lambertuskerk te Nederweert.

Gelegenheid tot feliciteren van 
19:15 tot 21:00 uur
In café Le-Winne

Boeket 6
te Nederweert

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Nederweert, april 2014 

Rooseveltstraat 21
6031 BR Nederweert

LKV afd. Nederweert
Hallo dames.

Op dinsdag 15 april is onze Paasviering. We 
beginnen met een mis om 19.00 uur in de 
Lambertuskerk.  Daarna een gezellige voort-
zetting in de Pinnenhof.

Voor deze avond moet u zich opgeven en we 
vragen  een eigen bijdrage.
U krijgt van de buurtleidster hierover nog 
een briefje. Dames die niet naar de kerk 
gaan: de zaal gaat om 19.45 uur open.

Met vriendelijke groeten
Het bestuur.

LKV Nederweert-Eind
Beste leden,

Op maandag 7 april komt Elly Scheepers-
Dings ons van alles vertellen over logopedie 
en dyslexie, een ander woord voor woord-
blindheid.

Het lijken ons heel interessante onderwer-
pen, waarover zij veel weet door haar eigen 
praktijk.

Wij rekenen weer op veel aanwezigen.

Het bestuur.

ZIJactief Nederweert-Eind
Beste Leden,

Graag willen we jullie uitnodigen voor onze 
ledenbijeenkomst op 14 april a.s. met als 
thema “Laat je verrassen”. We beginnen 
deze avond om 20.00 uur. 

Op 16 april willen we onze Parochie kerk een 
grote schoonmaak beurt gaan geven.
We beginnen om 9.00 uur en voor iets lek-
kers bij de koffie zal worden gezorgd.
Vele handen maken het werk lichter.

Op 14 mei is er om 19.30u een mei-viering 
in de Parochiekerk te Haelen. Er is een mo-
gelijkheid om na deze viering gezamenlijk 
koffie/thee te drinken in een Restaurant na-
bij de Kerk, opgave is hiervoor noodzakelijk 
voor 5 mei bij Toos Rietjens, de kosten zijn 
voor eigen rekening. 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind  www.zijactieflimburg.nl

ZIJactief St. Martha Ospel
Beste leden Zijactief St Martha. Ospel.

De afsluitavond van 10 April word een knob-
beltocht.
Let wel, we vertrekken bij Anneke om 19.00 
uur.
De wandeling duurt ongeveer een uur.
Opgeven bij Toos Kirkels graag voor 8 April
in verband met de koffie.
Wij gaan uit van goed weer en een grote 
opkomst.

Voor het maken van de paasstukjes op 15 
April kan men zich ook opgeven bij Toos, 
wel voor 12 April. De stukjes worden ge-
maakt bij Anneke.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

LET OP!!
in verband met Pasen:

Voor het 
weekblad van 24 april

advertenties en 
tekstkopij inleveren op 
WOENSDAG 16 APRIL

uiterlijk
12.00 UUR.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukk
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TUINVERZORGING GIELEN

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

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

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

G R O E N

Fixet Heijnen: alles in en om uw huis

RUIM

20%
KORTING

TERRASVERWARMER
Hoogte 212 cm.
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voordeelpasprijs

199.-

Ge
ld

ig
 t

/m
 z

at
er

da
g 

5 
ap

ri
l 2

01
4

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF www.fixet.nl

Fixet Heijnen Leveroy
Houtsberg 16
6091 NA Leveroy
0495-651450
fixet.leveroy@fixet.nl

BESCHERMHOES
24.99 19.99

Een bijzondere zaak...
met een zeer lange historie. 

Dat is Fixet Heijnen in Leveroy. De winkel ligt in het buitengebied en ver-
koopt, naast het doe-het-zelf-assortiment van Fixet, ook alle soorten bouw-
materialen. De opa van Harrie en Anneleen Heijnen startte in 1920 in de 
paardenstal een timmerbedrijf. Hij verkocht toen ook al wat verf en grond-
stoffen voor verf. In de loop der tijd kwam er een magazijn bij het bedrijf, 
dat weer uitgroeide tot een winkeltje. Halverwege de jaren zeventig ging 
de winkel echt goed lopen en voerde het aannemersbedrijf steeds minder 
werk uit. De vader en oom van Harrie en Anneleen namen de zaak over. De 
twee gingen ook in de winkel aan de slag en namen in 1995 op hun beurt 
het familiebedrijf over. Anneleen Heijnen: “Aan de ene kant zijn we een Fixet 
doe-het-zelfwinkel, aan de andere kant een drive-in, zoals grote bouwmark-
ten ook wel eens hebben.

Alles onder één dak 
Sinds jaar en dag voert de winkel de slogan ‘Alles onder één dak’. Daarmee 
wordt bedoeld dat de zaak alle producten en vakkennis in huis heeft voor 
nieuwbouw, verbouw en vooral ook voor de tuin. We doen vooral de ver-
koop en het advies. We kunnen eventueel een vrijblijvende, gespecificeerde
offerte voor de hele woning verzorgen, van de bakstenen tot het hang- en 
sluitwerk. Wij bieden alles voor nieuw- en verbouw onder één dak, van de 
fundering van uw woning tot het laatste schroefje van uw deurbel.

Ook voor de inrichting van de tuin hebben we heel wat te bieden. Van schut-
tingen in hout of beton tot bestratingen, tuingereedschap, tuinmeubelen en 
tuinhuisjes. Ook op het gebied van buitenverlichting hebben we een ruime 
keuze. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor buitenzonwering en horren. 
Ook voor de tuin e.d. kunnen wij u een gespecificeerde vrijblijvende offerte 
maken. Oftewel: het totaalplaatje van materialen voor uw nieuwbouw of ver-
bouwing en inrichting van uw tuin, exclusief de werkuren. En desgewenst 
bezorgen we de materialen aan huis.”

Landelijke inkooporganisatie
Fixet Heijnen beschikt over een groot buitenterrein en een timmerwerkplaats 
waar hout- en plaatmateriaal op maat gemaakt kan worden. Er werken 10 
mensen in de winkel. Het personeel volgt allerlei cursussen, die door Fixet 
worden aangeboden om op de hoogte te blijven van de laatste stand van
zaken. Naast een gedegen advies, bent u bij Fixet Heijnen, dat landelijk is 
aangesloten bij de Fixet inkooporganisatie, tevens verzekerd van een uitste-
kende prijs-kwaliteitverhouding.

Fixet Heijnen
U vindt Fixet Heijnen aan de Houtsberg 16 in Leveroy, tel. 0495-651450.

Openingstijden:
ma-vr van 8 tot 18.00 uur, za. Van 8.00 tot 17.00 uur.

Meer info vindt u op www.fixetleveroy.nl 
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TuinVariant Nederweert
Pannenweg 131 • 6031 RK Nederweert
Telefoon: 0495-541 044

TuinVariant, dé specialist 
in sierbestrating, 

voor zowel vakman 
als particulier.

Met drie vestigingen 
in Limburg is er altijd 

een TuinVariant 
bij u in de buurt.

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

worden
•	Deskundig	advies
•	Eigen	transport, dus snelle flexibele

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

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

www.tuinvariant.eu

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

Wij	zijn	vanaf	heden	op	zaterdag
	in	

Nederweert tot 15.00 uur geopend!

VOOR AL UW 
BESTRATINGS- 

WERKZAAMHEDEN

ONZE LIEVE VROUWESTRAAT 19, OSPEL
TEL. 0495 - 634 257

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

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

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

Maak nu uw plannen om in de zomer van 2014 
weer te kunnen genieten van uw nieuwe tuin!
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0495 - 58 78 38

We kunnen naast ontwerp en advies ook al uw 
aanleg, onderhoud of renovatie klussen van uw 
tuin verzorgen.
Voor de levering van alle benodigde materialen 
bent u bij ons aan het juiste adres.

Sierbestrating
U kunt bij ons terecht voor de gerenommeerde merken van zowel beton 
producten als grind, van gebakken klinkers, natuursteen en ook voor al uw 
keramische tegels.

Wilt u uw tuin opnieuw aangeplant hebben?
Ook dat kunnen we voor u verzorgen. 
Hagen, bomen, vaste planten, heesters, etc. in een vrijblijvend advies ge-
sprek bespreken we samen met u al uw wensen en ideeën.

SBH Garden Products i.s.m. Buitengewoon Groene 
Vormgeving staat voor het Totale Tuin Concept Beplanting

Wat betreft houtwerk kunnen we van diverse leveranciers zowel tuinhuizen, 
overkappingen, schuttingen en vlonders leveren. Mocht u meer specifieke 
wensen hebben, dan is het mogelijk dat we dit voor u op maat gaan maken.

Houtwerk
Ook andere tuinproducten kunnen we u leveren.
U kunt denken aan verlichting, kunstgras, beregening, potterie, waterpartij, 
rvs tafels, houten tafels, zwembaden. 

Kijk op onze website voor onze actuele openingstijden.
Ook in de avonduren geopend!

- advies - ontwerp - aanleg - onderhoud - boomverzorging -
- bestrating - kunstgras - vlonder - verlichting - schutting - beregening - 
- overkapping - tuinhuis - potterie - waterpartij - vijver - graszoden
- rvs tafels - 

Parallelweg 169 | 6001 HM Weert | 0495-764001 
info@sbhgardenproducts.nl | www.sbhgardenproducts.nl



Let op!!
in verband met pasen:

Voor het 
weekblad van 24 april

advertenties  en 
tekstkopij inleveren op 
woensdag 16 april

uiterlijk 
12.00 uur.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukk
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Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 5 april
Merefeldia A1 – RKMSV A1  15:00
Merefeldia A2 – Crescentia/A’heide A1 15:00
Spcl Irene B2 – Merefeldia B1  11:15/12:45
Maarheeze B2 – Merefeldia B2  13:30/14:30
Meref. MB1 – FC Maasg./RKHVC MB1  13:30
DVO C2 – Merefeldia C1  12:45/14:15
RKMSV C2G – Merefeldia C2  12:00/13:00
Merefeldia C3 – DESM C3  13:30
Merefeldia D1G – Brevendia D1  12:15
Merefeldia D2G – Koningslust D1  12:15
Eindse Boys D2 – Meref. D3G  10:15/11:00
SV Budel D4 – Merefeldia D4G  10:00/11:00
MMC Weert E1 – Merefeldia E1 10:15/11:00
Merefeldia E2 – FC Oda E2  11:00
Merefeldia E3 – Crescentia E1  11:00
Eindse Boys E2 – Merefeldia E4 08:30/09:15
Merefeldia E5 – SV Budel E8  10:00
Spcl Leeuwen E4 – Meref. E6  08:00/09:00
Merefeldia E7G – Helden E6M  10:00
FC Oda F1 – Merefeldia F1  10:45/11:30
Merefeldia F2G – Swalmen F1  10:00
Maarheeze F2 – Merefeldia F3G 08:30/09:30
Merefeldia F4 – RKSVO F4  09:00
Maarheeze F3 – Merefeldia F5 08:30/09:30
Merefeldia F6 – RKSVO F5G 09:00
DESM F3G – Merefeldia F7 08:15/09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 5 april
SVC 2000 – Merefeldia 16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 6 april
Merefeldia 1 – Maarheeze 1 14:30
Merefeldia 2 – FC Oda 2  11:00
Merefeldia 3 – Haelen 2  11:00
Merefeldia 4 is vrij
DESM 3 – Merefeldia 5 10:30/11:30 
Merefeldia 6 is vrij
RKESV 4 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Laar VR1 – Merefeldia VR1  08:45/10:00

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

Programm Za. 5 april Junioren 
Cranendonck A1 - Eindse Boys. A1 15.00 uur
Vesta B1 - Eindse Boys B1 13.30 uur
Eindse Boys C1 - Crescentia C1 13.30 uur
Eindse Boys MC1 - SV Budel MC1 11.00 uur
Eindse Boys MC2 - RKMSV C3G 12.30 uur
RKSVN D1 - Eindse Boys D1 13.00 uur
Eindse Boys D2 - Merefeldia D3G 11.00 uur
Eindse Boys E1 - Heythuysen E1 09.15 uur
Eindse Boys E2 - Merefeldia E4 09.15 uur
RKSVN E4 - Eindse Boys E3M 11.00 uur
Vesta F1 - Eindse Boys F1 10.00 uur
Eindse Boys F2 - SHH F6 10.30 uur
Roggel F3 - Eindse Boys F3M 10.45 uur
Helden F7 - Eindse Boys F4M 09.00 uur
Programma Za. 5 april Veteranen
Vv Kessel - Eindse Boys 17.00 uur
Programma Zo.6 april Senioren
Eindse Boys 1 - Reuver 1 14.30 uur
Maarheeze 3 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Heythuysen 4 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Eindse Boys 4 - Laar 7 10.00 uur
Programma Zo. 6 april Vrouwen
Liessel/R.Boys Vr1 - Eindse Boys Vr1 10.00uur
Programma Wo. 9 april Junioren
Eindse Boys E2 - Sv Budel E7 18.45 uur
Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Reu-
ver 1:
Aluminium Bedr. Michiels Ospel bv
Spelertje van de week: Mees Vries
Donderdag 3april. kaarten aanv. 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden 
Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

Programma

5 april Rayonkampioenschap Aspiranten 
bij HBS Wilhelmina

12 april Rayonkampioenschap individueel 
bij HBS Wilhelmina

14 april Gastlessen basisschool De Schrank
15 april Gastlessen basisschool De Schrank
19 april Paaszaterdag zal weer het Ouder/

kind toernooi gehouden worden. 
Aanvang 16.00 uur.

 Ouders die willen oefenen 
voor dit toernooi, zijn op dins-
dag en vrijdagavond vanaf 
20.00 uur van harte welkom. 
Graag opgave in het clublokaal of 
e-mail:

 secretariaat@hbswilhelmina.nl 

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

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Zaterdag 5 april:
RKSVO A1 - Swalmen A1 15.00
SV Laar A3 - RKSVO A2 12.30
FC Oda B1 - RKSVO B1 14.30
RKSVO B2 - RKVB B2 15.00
RKSVO C1 - RKESV C1 14.00
SV Budel C3 - RKSVO C2g 12.45
RKSVO C3g - Heythuysen C3M 13.00
RKSVO D1 - Heythuysen D1 12.00
HEBES D2 - RKSVO D2g 11.30
Helden D5 - RKSVO D3g 13.00
RKSVO E1 - HEBES E1 10.00
Maarheeze E2 - RKSVO E2 09.30
FC Oda E4 - RKSVO E3 09.30
RKSVO E4g - Vesta E4 10.00
RKSVO F1 - EVV F1g 10.00
MBC’13 F1 - RKSVO F2 12.00
RKSVO F3 - Helden F4 11.00
Merefeldia F4 - RKSVO F4 09.00
Merefeldia F6 - RKSVO F5g 09.00
Maarheeze F4 - RKSVO F6g 10.30
Zondag 6 april:
RKSVO 1 - Liessel 1   14.30
Pupil v/d week: Jesse van Meel RKSVO F5g
Sponsor v/d wedstrijd: Boerenspellen Loei-
gezellig
Wittenhorst 3 - RKSVO 2   11.30
RKSVO 3 - RKESV 2   13.00
VV GKC 3 - RKSVO 4   10.00
Wilhelmina 3  - RKSVO 5   10.00
SSE 4  - RKSVO 6   12.00  
RKSVO 7 - Altweerterheide 4  10.00
RKSVO da.1 - Fortuna S. da.2  11.00
RKSVO da.2 - MVC’19 da.2   11.00
Donderdag 10 april:
Leidersoverleg senioren    21.30
Paaseierenactie t.b.v. jeugd RKSVO
Van vrijdag 11 april t/m vrijdag 18 april is 
weer de jaarlijkse paaseierenactie t.b.v. 
jeugd RKSVO
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-
trum Weert

Programma SV Leveroy

Zaterdag 5 april
Leveroy B - Egchel B            14.00
Leveroy D - Panningen D2   12.00
Leveroy E - BEVO E1          11.00
Leveroy E2 - SVH 39 E2          9.00
Leveroy F - Baarlo F4           10.00

Zondag 6 april
RKMSV 1 - Leveroy 1           14.30
Budel 4 - Leveroy 2           12.00
Leveroy 3 - Roggel 6             10.00
Leveroy 4 - MMC Weert 8    10.00
Brevendia Vr - Leveroy Vr          10.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 14 5 en 6 april 2014.

Zaterdag 5 april.
Geen uitwedstrijden.

Geen thuiswedstrijden.

Zondag 6 april.
Uitwedstrijden.
Biks Shots – U18-2 10.00 uur.
Quo Vadis – HS-1 11.30 uur.
Tracks – U14-2 12.00 uur.
Tracks – MU18 14.00 uur.
Rooi Heren – U20 17.15 uur.

Thuiswedstrijden.
DS – Maastricht Knights 15.30 uur.
HS-2 – Vido 15.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

Kerneelboys winnaar
volleybaltoernooi

Voor het 19e jaar op rij organiseerde VC For-
tutas het Nederweerter Basisscholen Volley-
bal Toernooi voor de jeugd uit groep 4 en 5 
van de basisschool.

Er deden aan dit toernooi 7 teams mee van 
basisscholen uit Nederweert en Ospel. Het 
werden spannende wedstrijden en de finale 
werd er op hoog nivo volleybal gespeeld.

De winnaar van het toernooi werd het team 
de Kerneelboys (bs de Kerneel) door met 3-1 
te winnen van het team de onverslaanbare 
kippen (bs de Schrank). De 3e plaats werd 
behaald door het team de Peeltoppers (bs 
de Schrank).

Beide finalisten plaatsen zich voor het Pro-
vinciaal Kampioenschap School Moves Vol-
ley op woensdag 23 april in Eindhoven.
Naast het Provinciaal kampioenschap is daar 
ook plaatsing voor het Nederlands Kampi-
oenschap te winnen.

Op de website www.fortutas.nl zijn meer 
foto’s van het toernooi terug te vinden zijn.

Oud ijzer Actie Drumband 
& Schutterij St. Odilia

Op zaterdag 12 april halen wij weer oud ij-
zer op in Ospel en Ospeldijk. 
Indien u oud ijzer heeft voor onze vereni-
ging kunt u alvast bellen naar 06-31285994.   
Wij komen dit zaterdag dan zeker bij u op-
halen.

Op 12 april zijn wij ook bereikbaar op 06-
13292353 en 06-31285994.

Bij voorbaat bedankt namens al onze leden!

Duikteam Nederweert

Zondag had onze activiteitencommissie een 
bijzondere activiteit georganiseerd. Met 15 
leden van ons duikteam bezochten we een 
zogenaamde decompressietank in Zwijn-
drecht. In deze duiktank worden normaal 
duikers behandeld die een caissonziekte 
hebben. Voor gezonde duikers is het een 
ideale gelegenheid om eens te ervaren wat 
er dan allemaal gebeurd en hoe dat voelt als 
je niet nat wordt en toch de druk voelt alsof 
je 18meter diep duikt. Na een uitgebreide 
uitleg werden we “onder druk” gebracht 
en konden we onze dieptemeters testen 
en een paar oefeningen doen, terwijl een 
medisch begeleider uitleg gaf en vragen 
beantwoordde over duikersziekten. Leuke 
ervaring en een dikke aanrader voor iedere 
duiker. Aansluitend de logboeken ingevuld 
en een lekker hapje gegeten.
 
Wil je ook eens en duik maken in het zwem-
bad? Dat kan. Regelmatig organiseren wij 
proefduiken. Kijk op onze site voor de da-
tums en schrijf je in. De kosten zijn 15 euro. 
Vanaf 8 jaar kun je bij onze snorkelgroep te-
recht voor een leuke en spannende snorkel-
training. De snorkeltraining voor kinderen is 
GRATIS, als je lid bent van onze vereniging.
Heb je interesse? Meld je aan via ons e-mail 
adres : info@duikteamnederweert.nl

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Libertin 4   2 – 4.
Allerhand 3 – Vlegelke 3   6 – 2.

Nu de competitie afgelopen is gaan we van 
start met de clubkampioenschappen. Jullie 
horen wel wanneer we van start gaan.

Programma Golf
Vrijdag 4 -4
BCB 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – BVE 2.
Vlegelke 3 – Jonas 2.
De Moesdijk 1 – Vlegelke 4.

Veel Succes   LB.

Montfort 23 maart, paarden

Rik van de Kruys met Gaudi H, 2e prijs in de 
klasse M springen

uitslag Ruitenboer toernooi gespeeld 
op woensdag 12 maart 2014
1 Ans Feij-Tilly Timmermans 64,92%
2 Riek Nijssen-Jan Wijen         63,06%
2 Bart klomp-Tjeu Tinnemans  63,06%
4 Leny Bongers-Jan Relou        60,42%
5 Tina Breukers-Jan Hermans  58,47%

info tel. 0495-633343

Medailles voor turnsters 
van Wilskracht op LK

Dit weekend worden de Limburgse Kampi-
oenschappen Turnen Dames gehouden in 
Panningen. De turnsters van GV Wilskracht 
scoorden goed.
Nikki Thielens (senior 3e div) is voor de 4e x 
op rij Limburgs Kampioen geworden!
2x een 2e plaats voor Maudi Op den Buijsch 
(pupil 2 D1) en Ilona Moonen (senior 5e div)
4x een 3e plaats voor Silke Gielen (jeugd 
4e div), Jessie Tillemans (junior 3e div), 
Shayenne Geuns (senior 4e div) en Sanne 
van Roij (senior 6e div)
3x een 4e plaats voor Judith vd Kerkhof 
(jeugd 3e div), Janou Soers (senior 4e div) en 
Irene Mansvelt (senior 5e div)
Een 5e plaats voor Viënne Klaus (pupil 1 D1) 
en een 6e plaats voor Femke Pijs (jeugd 3e 
div).
2x een 9e plaats voor Myron Beijes (instap 
D2) en Evelien vd Kerkhof (jeugd 4e div).
Een 10e plaats voor Fabiënne van Lieshout 
(senior 3e div).
Dit was weer een super weekend voor de 
turnsters en leiding!

Op zondag 23 mei is het CMV 6 team kam-
pioen geworden in de klasse hoog.

Op 13 april 2014 speelt het team de Rayon-
kampioenschappen in Venlo.

CMV 6 VC Fortutas kampioen

Op de foto van links naar rechts: 
Mark Reijnen 25 jaar lid van VC Fortutas; Rita de Leeuw 15 jaar in het bestuur, kreeg de bron-
zen Nevobo speld; Jack Rademakers 15 jaar lid Niek Houben 15 jaar lid

Van links naar rechts:
Roland Peters (trainer), Mark Reijnen (coach), Fleur de Graef, Lynn Tullemans, Luci Feijen, Lisa 
Konings, Nienke Reijnen, Erik Konings (coach)

Jubilarissen op Fortutas Sportgala
Tijdens het jaarlijkse Fortutas feest, dit jaar 
gehouden in de Meule en perfect georga-

niseerd door de Nevobo dames werden de 
jubilarissen van dit seizoen gehuldigd.

Hallo trouwe lezers.

Willem Tell heeft het afgelopen seizoen zeer 
goed geschoten. Paul Hermans heeft in de 
bondwedstrijd de 2e  plaats behaald in zijn 
5e  klasse. Daarnaast heeft Willem Tell de 1e 
plaats behaald met Indoor team verband in 
de A klasse.

Agenda : 
4 April een vriendschappelijke wedstrijd bij 
de Indianen in Koningslust
19 April koning schieten bij Willem Tell in 
Nederweert
4 mei een vriendschappelijke wedstrijd 
50/40/30m Ronde in  Ulvenhout 
16 mei een vriendschappelijke wedstrijd bij 
Willem Tell in Nederweert
18 augustus is er een Regio vergadering  bij 
Willem Tell in Nederweert

Wij van Handboogvereniging Willem Tell 
zijn steeds op zoek naar mensen die inte-
resse hebben in handboogsport schroom 
niet om eens binnen te lopen. Iedereen is 
van harte welkom vanaf  10 jaar tot … jaar. 
Handboogsport is een sport voor jong en 
oud. Wij hebben bogen waarmee we u kun-
nen leren schieten. Het is geen gevaarlijke 
sport zoals ook nog wel eens mensen den-
ken. Voor de kleinste hebben we apparte  
trainings tijden zodat we aan iedereen aan-
dacht kunnen geven.

Wilt u eens kennis maken met de handboog-
sport, of wilt u eens als familie vriendengroe-
pen of bedrijven eens een gezellige schiet-
avond met verschillende spellen, neem dan 
eens contact op met Eric of Edith Janssen.
Dus iedereen die interesse heeft is welkom
Kijk op onze website voor de foto’s en ope-
ningstijden. 
Tot ziens in onze accommodatie aan de 
Beatrixstraat 47a Nederweert-Budschop en 
laat eens weten wat u er van vind door een 
berichtje in ons gastenboek achter te laten
Kennis maken met de Handboogsport op ….
Maandag en Woensdag avond
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen van 10.00 uur tot 13.00 uur
INFO. Secretariaat: Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten:
Eric en Edith Janssen, 0495-631182
Paul Hermans, 0495-625663
Internet: www.willemtellnederweert.nl
info@willemtellnederweert.nl 

Activiteiten April Schutterij Antonius

12 april Opening schietseizoen 19.00u
13 april Michel Hendrix beker bij St Jan 

Grubbervorst 12.30u
21 april  pening Seizoen 2014 (3 tallen wed-

strijd) 14.00u
26 april Persoonlijke kampioenschappen 

OLS te Stokkum 14.00u
27 april Vervolg Persoonlijke kampioen-

schappen  10.00u

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

Dit Badmintonweekend werd mede moge-
lijk gemaakt door:
Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

NL. DOET: 
Op zaterdag 22 maart gingen de handjes 
weer uit de mouwen. Om 9.00 uur waren 
ruim 20  vrijwilligers  bij de schiet accommo-
datie. Dit jaar werd de parkeerplaats voor-
zien van verlichting. Ondanks dat het weer 
niet de gehele dag meewerkte  kunnen we 
vanaf zaterdag 22 maart gebruik maken van 
een mooie verlichte parkeerplaats. Alle vrij-
willigers bedankt voor jullie grandioze inzet.
Een bijzonder woord van dank aan de heren 
Harold Donkers en Frans v. Riet.

KAARTEN EN SCHIETEN:
Zaterdag 22 maart vond ook de laatste 
ontspanningavond van het winterseizoen 
plaats. Vanaf 20.00 uur kon er worden ge-
kaart en/of geschoten worden met de wind-
buks. Deze avond bracht de ontknoping 
van de kampioenen. Mevr. Ria Verstappen 
werd de winnares met kaarten, en dhr. Tjeu 
Verheijen schoot in het afgelopen wintersei-
zoen de meeste “bölkes” af.
Prijswinnaars, van harte gefeliciteerd. 

AGENDA APRIL:
05 apr. Schietoefening (Clubgebouw) 19.00
09 apr. Bestuursvergadering 20.00 uur – 

Clubgebouw
12 apr. Schietoefening (Clubgebouw) 19.00 
13 apr. Schieten Grubbenvorst (informatie 

via de buksmeesters)
16 apr. Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.30 uur bij Peter
20 apr. Opening schuttersseizoen
26 apr. Schietoefening (Clubgebouw) 19.00 

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

Met schuttersgroet. Het bestuur.



Vorige week vonden er twee extra 
raadsvergaderingen plaats. Op dinsdag 
25 maart werd er afscheid genomen 
van de vertrekkende raadsleden. Twee 
dagen later werden de nieuwe raads-
leden beëdigd. Speciale aandacht was 
er voor Josephien Tullemans-Geuns. Zij 
ontving bij haar vertrek een Koninklijke 
onderscheiding. 

Enkele statistieken 
357 raadsvoorstellen, 23 ingediende 
moties (waarvan 19 aangenomen), 27 
amendementen (waarvan 6 aangeno-
men) en 73 keer artikel 41-vragen. Het 
zijn enkele statistieken van de afgelopen 
raadsperiode. Ze werden dinsdag opge-
somd door burgemeester Evers tijdens 
het afscheid van de zes vertrekkende 
raadsleden in een drukke raadzaal. 

Afscheid 
Zowel de burgemeester, de fractievoor-
zitters als de vertrekkend raadsleden zelf 
keken terug op hun raadsperiode. Dat 
deed ieder op zijn eigen karakteristieke 
manier. Alleen Maarten Smeets was af-
wezig vanwege werkzaamheden elders. 
Toch werd ook hij, als benjamin van de 
raad, kort toegesproken. 

Maatschappelijk betrokken 
De raadsleden gaven allen aan dat ze 

Op maandag 7 april vindt in de raad-
zaal een themaraad plaats over het 
centrumplan. Bent u benieuwd naar de 
toekomstige herontwikkelingen rond 
het gebied van pand Wijen, dan moet 
u zeker komen. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur in de raadzaal.

Volop in beweging
De Vijfsprong in Budschop, de Brug-
straat en Geenestraat, het horecaplein, 
de Kerkstraat en het Lambertushof: 
het centrum van Nederweert is volop 
in beweging. Er wordt op dit moment 
gewerkt én we zijn nog niet klaar. Het 
volgende grote project staat er namelijk 
alweer aan te komen: het gebied rond 
het pand Wijen aan de Burgemeester 
Hobusstraat.

Masterplan leidend
De genoemde ontwikkelingen komen 
overigens niet uit de lucht vallen. Het is 
goed om te weten dat het Masterplan 
Nederweert-Budschop daarin leidend 
is. Het plan is na een uitgebreid traject 
met belanghebbenden in 2009 door de 

het werk met veel plezier gedaan 
hebben. Een enkeling overweegt later 
een nieuwe gooi te doen naar een 
zetel. Het is goed om te constateren 
dat de meesten van hen een rol achter 
de schermen blijven vervullen in het 
publieke domein. Ieder doet dat vanuit 
zijn specialisme. Dat varieert van oude-
renzorg, financiën, jongerenhuisvesting 
en popcultuur tot moderne dienstver-
lening. 

Jarenlang ervaring
De heren Theo Coumans (raadslid 
vanaf mei 2006) en Maarten Smeets 
(raadslid vanaf april 2010) van de VVD 
keren niet meer terug in de raad. Ook 
de heren Huub Vissers (raadslid vanaf 
februari 2004) en Theo van Ekerschot 
(raadslid sinds mei 2006) van de PvdA 
namen afscheid, net als mevrouw Lies 
Evers-van Dijk (raadslid van febru-
ari 2002 tot maart 2006 en vanaf 
februari 2009) en mevrouw Josephien 
Tullemans-Geuns (raadslid vanaf maart 
2002) van het CDA.

Beëdiging
Twee dagen na het afscheid werden 
de nieuwe raadsleden geïnstalleerd en 
beëdigd. En opnieuw was het druk met 
familieleden en vrienden. Er werden 17 
raadsleden beëdigd. Voor het CDA zijn 

raad vastgesteld. Eén van de doelstel-
lingen in het plan is een concentratie 
van de winkelvoorzieningen door de 
herontwikkeling van de locatie Wijen 
Woonwereld en de Emté aan de Burge-
meester Hobusstraat. Om dit te kunnen 
realiseren, is sloop van de genoemde 
panden en nieuwbouw van winkels en 
woningen nodig. 

Onderhandelingen 
Het afgelopen jaar heeft de gemeente 
met de ontwikkelcombinatie Meulen-
Rialto uit Weert/Den Bosch de haal-
baarheid van de herontwikkeling 
onderzocht. Er werden intensieve onder-
handelingen gevoerd met betrokkenen. 
Dit heeft geleid tot een ontwerp van een 
ruimtelijk plan. 

Sloop en nieuwbouw
Het plan gaat, na de sloop van de 
huidige winkelvoorzieningen, uit van 
de nieuwbouw van twee grote win-
kelblokken die ruimte geven aan twee 
nieuwe supermarkten en enkele kleinere 
winkels. Boven de winkels komen 36 

dat Hubert Mackus, Antoine Hekers, 
Frans Kurstjens, Eric van der Putten, 
Charlot Koppen, Jos Willekens, Renate 
van Lierop-Kupers en Mark Hoeben. 
Voor het JAN zijn gekozen: Henk 
Cuijpers, Carla Dieteren, Mart Knapen, 
Marcel Vossen en Peter van Lierop. 
Voor de VVD gekozen: Elly Scheepers-
Dings en Martin Stroomer. En tenslotte 
de PvdA: Maria Frenken-Ras en Maan 
Vaas.

Dankwoorden 
Voorafgaand aan de beëdiging gaf 
Hubert Mackus in zijn rol als formateur 
een korte update over de coalitiebe-
sprekingen. Een persoonlijk woord van 
dank was er voor Maria Frenken-Ras. 
Door het beëindigen van de bespre-
kingen met de PvdA keert zij waar-
schijnlijk niet terug als wethouder. De 
overige fractievoorzitters bedankten 
iedereen voor de enerverende verkie-
zingsperiode. Tenslotte werd ook nog 
afscheid genomen van Maarten Smeets 
die er nu wel bij kon zijn. 

Op www.nederweert.nl staan foto’s 
van de beëdiging van de nieuwe raad. 
Bestuur en medewerk(st)ers van de ge-
meente Nederweert wensen alle raads-
leden heel veel succes in de komende 
raadsperiode!

woningen, met name gericht op sociale 
huur. Het openbaar gebied wordt ver-
volgens opnieuw ingericht en voorzien 
van voldoende parkeerplaatsen. 

Provinciale steun 
De herontwikkelingsplannen kunnen 
rekenen op steun van de provincie. 
Op 11 maart besloten Gedeputeerde 
Staten van Limburg om een subsidie 
van ruim 1,5 miljoen euro te verstrek-
ken voor de herontwikkeling van het 
centrumgebied. Met deze financiële 
bijdrage is de haalbaarheid ervan een 
forse stap dichterbij gekomen. 

Haalbaarheid en delen kennis
Op dinsdag 22 april wordt het plan 
ter besluitvorming aan de gemeente-
raad aangeboden. De themaraad op 
maandag 7 april is bedoeld om infor-
matie en kennis te delen en vragen te 
beantwoorden. Tijdens de avond wordt 
eveneens ingegaan op de haalbaar-
heid, de ruimtelijke planopzet, het 
winkel- en woonprogramma en de 
financiële kaders. 

Afscheid en welkom nieuwe raad 
Samen betrokken blijven bij gemeenschap van Nederweert

GemeenteContact
Donderdag 3 april 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. 

Over het 
buitengebied

Meer weten over het programma Bui-
tengebied in Balans? Subsidie aanvra-
gen voor de vermindering van uitstoot 
van fijn stof? Leest u dan even verder. 

Themaraad
Wat is een proeftuin, wat wordt be-
doeld met Niet Vinken maar Vonken 
en op welke manier gaat de gemeente 
Nederweert om met het platteland? 
Het zijn vragen waarover op dinsdag 8 
april wordt gesproken tijdens een the-
maraad over het programma Buiten-
gebied in Balans. Vorige week kon u er 
al over lezen in het Gemeente Contact 
en op de website. De bijeenkomst is 
bedoeld om nieuwe raadsleden te 
informeren over het programma, maar 
uiteraard is iedereen van harte welkom 
om 19.30 uur in de raadzaal.

Subsidie vermindering fijn stof
Vanaf 7 april t/m 2 mei kunnen agrari-
sche bedrijven subsidie aanvragen bij 
Dienst Regelingen voor de verminde-
ring van de uitstoot van fijn stof. Voor 
de subsidieregeling is dit jaar 5 miljoen 
euro beschikbaar. Per aanvraag wordt 
maximaal 55% vergoed van de kos-
ten die onder de subsidie vallen. Het 
subsidiebedrag per aanvraag is mini-
maal 5.000 euro en maximaal 100.000 
euro per aanvraag. Bedrijven die in 
het zogenaamde ‘Niet in Betekenende 
Mate’- gebied liggen rondom Ospel en 
Nederweert, krijgen voorrang! Wilt u 
meer weten, kijk dan op www.neder-
weert.nl of op de website van Dienst 
Regelingen: www.DRloket.nl.

Op de website...
  Verkiezing van De Leukste  

Sportvereniging
  Rookverbod in bos- en  

natuurgebieden vanaf 1 april
  Themadag gehouden  

over nieuwe Wmo

www.nederweert.nl

De vertrekkende volksvertegenwoordigers. V.l.n.r.: Theo van Ekerschot, Theo Coumans, Lies Evers-van Dijk, Huub Vissers en Josephien Tullemans-Geuns. 
Maarten Smeets ontbreekt op de foto. Bedankt voor jullie jarenlange inzet als raadslid! (Foto: Nederweert24) 

Lintje voor Josephien Tullemans-Geuns

Afgelopen dinsdag, 25 maart, nam 
Josephien Tullemans-Geuns uit Ospel 
voor het laatst deel aan de raadsver-
gadering. Ruim 12 jaar bekleedde ze 
de functie van raadslid voor het CDA. 
Voor al haar verdiensten werd ze aan 
het einde van de vergadering onder-
scheiden tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Burgemeester Evers reikte haar de 
bijbehorende versierselen uit, in 
aanwezigheid van haar gezin, familie, 
vrienden, collega-raadsleden, frac-
tiegenoten en het college van B&W. Hij 
werd daarbij geholpen door een van 
de kinderen van mevrouw Tullemans-
Geuns, zoon Willem. 

12 jaar raadslid
Josephien Tullemans (40) maakte vanaf 
2 maart 2002 voor het CDA deel uit 
van de gemeenteraad van Nederweert. 
Zij behaalde bij de onlangs gehouden 
gemeenteraadsverkiezingen net niet 
voldoende stemmen om met een 
voorkeurszetel terug te keren in de 
nieuwe gemeenteraad. 

Onderwijs,
Josephien Tullemans nam haar verte-
genwoordigende rol zeer serieus en 
gaf de afgelopen 12 jaar consciëntieus 

invulling aan het raadslidmaatschap. 
Ze hield zich onder andere bezig 
met vraagstukken rond onderwijs, 
kinderopvang, het bibliotheekwerk, 
openbare speelvoorzieningen en de 
leefbaarheid voor jongeren en kwets-
bare leeftijdsgroepen. 

Respect 
Burgemeester Evers sprak met grote 
bewondering en respect over de wijze 
waarop mevrouw Tullemans invulling 
heeft gegeven aan haar rol als volks-
vertegenwoordigster. 

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren Jo-
sephien Tullemans van harte met haar 
Koninklijke onderscheiding en wensen 
haar samen met haar gezin heel veel 
geluk voor de toekomst.

Josephien nam vorige afscheid als raadslid. Uiteraard was haar gezin er ook bij. (Foto: Nederweert24)

Herontwikkeling centrum krijgt vorm
Themaraad op maandag 7 april



Natuurwinkel Heythuysen bestaat 5 jaar

Op donderdag 2 april 2009 gingen de 
deuren voor het eerst open bij “Het 
Natuurhoekje”. Spannende tijd wat 
zou het gaan worden. Begin van de 
crisistijd, niemand wist toen dat crisis 
tijd zolang kon duren. Maar eigena-
resse “Marlies Thiessen” had er zin in 
en vol goede moed ging ze ertegen 
aan. Nu 5 jaar later, is ze samen met 
haar team super trots op het resul-
taat. We zijn reeds verhuisd naar een 
groter pand en ons assortiment is 
zeer uitgebreid. Met veel biologische 
en biologisch-dynamische groente en 
fruit, zuivel, kaas vers van het mes, 
brood op gist of desem en een mooi 
assortiment droogwaren. Persoon-
lijke verzorging en zelfzorg behoren 
ook tot ons geweldige assortiment.
Wij willen dit graag vieren met onze 
klanten.

Ten eerste een DIKKE DANKJULLIE 
WEL zonder jullie was dit niet gelukt.
Van 2 t/m 5 april organiseren we een 

feestweek voor onze klanten.
Op deze dagen 10% korting op het 
gehele assortiment.
Leuke demo’s en proeverijen.

Donderdag 3 april 
Krijgt u een gratis huidanalyse t.w.v. 
€17,50.

Vrijdag 4 april 
Demo YOGI TEA en een energetisch 
therapeute aanwezig in de winkel.

Zaterdag 5 april 
Provamel proeverijen en VA FOODS 
met heerlijke gluten en lactosevrije 
snacks en ragout.

De 5de, 50ste en 500ste klant ontvan-
gen een GRATIS TAART.

Natuurwinkel Heythuysen
De Tamboer 2
6093EB Heythuysen
FACEBOOK

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

Openluchtmuseum Eynderhoof
Zondag 6 april. Openluchtmu-
seum Eynderhoof weer in vol be-
drijf.

Alle ambachten gaan weer leven en 
de ambachtslieden vertellen hun ge-
heimen en bijzonderheden van het 
vak. Vandaag zijn de snoeiers van het 
IKL aanwezig voor het snoeien van 
alle fruitbomen. Alle bezoekers kun-
nen vandaag kennis maken met deze 
snoeitechniek. Het nieuwe winkeltje/ 
entree en kiosk is klaar Ook de be-
strating is vernieuwd. Dit is het resul-
taat van een geweldig stuk vakwerk, 
waar alle ambachten aan hebben 
meegewerkt. Vandaag maken wij er 
een feestje van, met muziek en zang 
van Roger en Adrie, die dialect liedjes 
ten gehore brengen voor “onder de 
notenboom”.

In de herberg kunt u genieten van 
koffie en een heerlijk stuk gebak, dat 
door onze bakkers is gebakken in ons 
eigen bakhuis.

U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Mildesrpaat 1 te Neder-
weert-Eind.

Woensdag  9 april. Kindervlecht-
dag met de  mandenvlechters van 
Openluchtmuseum Eynderhoof. 

Alle kinderen mogen werken met 
wilgen. Wat  gaat het worden? Een 
mepper of een visje? Laat je maar ver-
rassen. Na het vlechten is er nog vol-
doende tijd om het museum verder te 
bezoeken of te spelen op de toestel-
len in het speelbos of bij de wasplaats. 
Openluchtmuseum Eynderhoof is ge-
opend vanaf 13.00 uur tot 17.uur.

Op zaterdag 5 april 2014 zal het 
Duikteam Nederweert aanwezig zijn 
bij het Life Saving Event bij de Pas-
santenhaven in Weert. Dit jaar zal 
dat, samen met de reddingsbrigade 
Weert, Brandweer en duikwinkel K-
Dive uit Stramproy gebeuren. Om de 
duiksport extra onder de aandacht 
te brengen zullen we, samen met de 
brandweer, een aantal demonstraties 
verzorgen in een duiktank en kun-
nen bezoekers ook zelf een duik ne-
men. Daarvoor beschikken wij over 
een speciale duiktank. Deze duiktank 
bevat 17.000 liter water. K-Dive zorgt 
voor duikuitrustingen en er is een 
omkleedcabine. Na een paar adminis-
tratieve handelingen kun je binnen 
10 minuten ervaren hoe het is om on-
der water te ademen. Je leent van ons 
een duikpak, duikbril en adem-auto-
maat en gaat het (warme) water in, 
uiteraard onder begeleiding van een 
ervaren instructeur. Na afloop ont-
vang je een certificaat van deelname 
en via mail nog een leuke onderwater 
foto. Deze actie is helemaal gratis en 
voor iedereen vanaf 8 jaar. 

De ruim 130 leden van Duikteam Ne-
derweert trainen op zaterdagavond 
van 17-20 uur in zwembad Merenveld 
in Nederweert. Wij beschikken over 
diverse PADI-instructeurs die alle dui-
kopleidingen mogen verzorgen, van 
Open Water tot Divemaster. Vanaf 8 
jaar kunnen kinderen meedoen aan 
de snorkelopleiding en een speciaal 
Sealteam voor jonge duikers. Ook 
kunt u als ervaren duiker bij ons te-
recht voor duik- en conditietraining. 
Wij organiseren regelmatig duiktrips 
en duik-activiteiten in eigen land. 
Kortom een gezellige, actieve en 
vooral sportieve vereniging. 

Duikteam bij Life Saving Event

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

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 7 april 10.00-12.00 uur wandelen* 
/ 11.00-12.30 uur en 13.00-14.30 uur 
yoga*. Woensdag 9 april 09.30-12.00 
uur workshop schilderen / 09.30-14.15 
uur gezichtsverzorging* / 10.00-13.00 
uur kookworkshop*. Donderdag 10 
april 10.00-12.30 uur hoofdmassage* 
/ 12.30-15.30 uur voetmassage*. Vrij-
dag 11 april 09.30-12.30 uur creatief 
atelier. Open inloop maandag t/m 
donderdag van 09.00-16.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. (* = op 
afspraak). Meer info: www.toonher-
manshuisweert.nl

Open Eettafel Budschop

Donderdag 10 april open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 9 april 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Inzameling kleding / kleine 
elektrische apparaten

Binnenkort houdt Basisschool de 
Schrank in Ospel weer een kledingin-
zameling.
Doe ook mee en breng zoveel moge-
lijk draagbare kleding en schoenen, 
huishoudtextiel en knuffelbeesten. 
Alles dient goed verpakt te zijn in 
plastic zakken, ter bescherming tegen 
vocht en vuil.

Datum: 
Maandagavond 7 april van 18.30 
tot 19.00
Dinsdagochtend 8 april tot 9.00

U kunt de zakken/apparaten inleve-
ren op maandagavond van 18.30 tot 
19.00 uur en op dinsdagochtend tot 
9.00 uur bij de ingang van de school. 
(Korenbloemstraat, naast gymzaal) 
De opbrengst komt ten goede aan 
onze school. 

Basisschool De Schrank

Kledinginzameling op 
Basisschool de Kerneel

Op maandag 7 april houden wij weer 
een kledinginzameling. Het Leger de 
Heils zet dan een container bij onze 
school, waarin u overtollige kleding 
kunt deponeren. Wij ontvangen een 
vergoeding per kilo; hiermee organi-
seert de oudervereniging activiteiten 
voor de kinderen van onze school.
U kunt de kleding inleveren tot ’s 
ochtends 9.00 uur bij basisschool 
De Kerneel, Speelhuijs 4 (ingang fiet-
senstalling)

Wij zamelen in: 
- Draagbare boven- en onderkleding
- Draagbare schoenen
- Huishoudtextiel (washandjes, 

handdoeken e.d.)
- Zachte knuffelbeesten.
Gelieve de kleding aan te leveren in 
plastic zakken.
Tevens kunt u lege batterijen in-
leveren in de school. De school ont-
vangt hiervoor ook een vergoeding.

Namens de kinderen: 
Hartelijk Bedankt!

55+ dansen

Meer bewegen voor ouderen
Dansmiddag voor alle senioren 
Nederweert-Eind e.o.
Woensdag 2 april is weer de gezellige 
dansmiddag in Café - Zaal Bi-j Le-nie  
Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid.
We beginnen om 13.30 uur en eindi-
gen om 17.00 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

55+ heeft nog tijd voor 
bv. tuin bijhouden, dakgoot 
schoonmaken, terras/oprit 

reinigen met hogedruk-
reiniger of andere klussen.

Tel. 06-24379214 (na 16.00 uur)

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

NU GEVESTIGD
IN NEDERWEERT

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Tel. 593055

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

GRATIS
VARKENSDRIJFMEST
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger 
vraag naar de mogelijkgeden

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

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

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

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

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

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

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

NL Doet bij Jong 
Nederland Budschop

Zaterdag 22 maart nam Jong Neder-
land Budschop deel aan NL Doet.
Tijdens deze dag werd het buitenter-
rein rondom de blokhut aangepakt. 
Zo werd er een stuk beklinkerd, rot-
zooi opgeruimd, bladeren opgeruimd 
en de vlaggenmast geschilderd.

Binnen in de blokhut werd het ma-
gazijn opgeruimd en waren ze bezig 
met isolatie. Achter de radiotoren 
werd isolatiefolie geplakt, kieren 
werden dicht gekit en verwarmings-
buizen geïsoleerd. 

Dit alles werd gedaan door enthousi-
aste leiding, leden van het ouderco-
mité en ‘vrienden van JNB’. 
Aanwezig waren ook 2 bewoners van 
PSW, zij boden ook een helpende hand 
aan. In de pauze werden we getrak-
teerd door Vorkmeer op lekkere vlaai.
Via deze weg wilt JNB iedereen be-
danken die aanwezig was, en op wel-
ke manier dan ook gesponsord heeft. 
Zonder jullie hulp was deze dag niet 
mogelijk geweest!

SJG Weert

‘Voet en enkelproblemen’

Woensdag 16 april a.s. organi-
seert SJG Weert in samenwerking 
met Penders Voetzorg een infor-
matiebijeenkomst over voet en 
enkelproblemen. De informatie-
avond vindt plaats tussen 19:00 
en 21:00 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05.

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)


