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Een trouwdag is natuurlijk heel 
bijzonder. Maanden van tevoren
is men bezig met de voorbereidin-
gen: het kiezen van een sfeervol-
le locatie, een oogverblindende 
jurk, een stijlvol pak, schitteren-
de ringen… Wat echter niet altijd 
beseft wordt, hoe belangrijk de 
inbreng van een trouwambtenaar 
is op deze mooie dag. Veel Ne-
derweertenaren denken bij een
huwelijk al snel aan trouwambte-
naar Sjef Geuns uit Ospel. 

Beste Sjef, ook al kennen heel 
veel mensen je al, wil je jezelf 
eens voorstellen?
Veel Nederweertenaren kennen
me als gemeenteambtenaar, tevens 
trouwambtenaar en de Ospelnaren 
kennen me wel als presentator bij 
dorpsevenementen en 35 jaar lang de 
Bonte Avonden van de Vlikkestaekers. 

In 1959 begon ik bij de gemeente. Se-
dert 1979 als Hoofd Algemene Zaken/
Voorlichter, tevens Kabinetchef, tot in 
1994. Ik bleef toen in dienst als BABS, 
Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand, of gewoon : trouw-
ambtenaar. 

Hoelang ben je al trouwambtenaar?
Op 28 september 1961 voltrok ik het 
eerste huwelijk: Nelly van Broens 
Reneer, kruidenier in Ospel. Tweede 
bruidspaar waren Truus en Wiel van
Eijk. Ik feliciteerde beide echtparen 
op hun Gouden Bruiloft. 

Hoeveel stellen heb je in al die jaren 
elkaar het JA-woord zien geven?
Vorige week gaf het Weerter bruids-
paar Caspar Luijten en de Marokkaan-
se Miscrine Senhaji als mijn 3883ste 
bruidspaar of partners hun Ja-woord. 
De teller loopt langzaam tegenwoor-
dig: velen trouwen “gratis” door een 
baliemedewerkster. Collega-BABS 
Francien Verheijen-van Heugten en ik 
voltrekken nu ieder rond de 20 huwe-

Over de vloer bij...

Sjef Geuns, persoonlijk en uniek

lijken per jaar. In mijn vette 70-tigger 
jaren waren er wel eens 125 huwelij-
ken, waarvan de helft in november/
december. De bruidegom in loon-
dienst kreeg belastingteruggave over
het hele jaar, de bruid was toen nog 
meestal zonder beroep.

Wat is de leukste reactie van men-
sen die je hebt gehad na een ce-
remonie?
Vrijwel steeds krijg je blije en ont-
roerende reacties van een gelukkig 
nieuw echtpaar en familie. Aanvanke-
lijk kreeg je vrijwel altijd een sigaar. 
Een van mijn voorgangers was fervent 
roker, wat men algemeen wel wist. Ik 
maakte daar een einde aan. Vóór die 
tijd ging de trouwambtenaar na een 
huwelijksvoltrekking vaak mee naar 
Siem of Centraal om te toosten op het 
huwelijk. Ik werd ook nog menigmaal 
uitgenodigd om er eentje mee te 
gaan drinken. Dat kon niet meer on-
der werktijd. Als ik dan later eens met 
collega’s of vrienden bij Cis kwam, zei 
deze: Zjef, dao staon dur nog zoeë’n 
18 van broeëlufte”. We proostten al-
tijd op de bruidsparen!

Wat wil je altijd van je bruidspa-
ren weten? 
Enige algemene informatie over fami-
lieomstandigheden, het begin van hun 
relatie, hun verwachtingen, huwe-
lijkaanzoek, beroep, hobby’s. In een 
voorgesprek vang je altijd wel leuke 
maar ook minder fijne herinneringen 
op, die een inspiratiebron kunnen zijn 
voor je toespraak. Het huwelijk is een 
serieus gebeuren, maar ook een feest 
dat je gezellig samen moet vieren. 

Heb je een mooie spreuk of gedicht 
dat veel voor je betekent en waarom? 
Vaak gebruikte ik een gedicht van 
Phil Bosmans met de strekking “Leef 
vandaag”: Leef gerust van de goede 
dingen van gisteren en droom van de 
mooie dagen die nog komen, maar 
verlies je niet in gisteren of morgen. 
Onlangs trof ik een midden 50-er die 
ik 30 jaar geleden trouwde. Hij herin-
nerde zich dat gedicht nog en zei : “ik 
heb ook mooie dagen beleefd en nu 
na mijn scheiding weer opnieuw”.

Kun je een paar onvergetelijke hu-
welijksceremonies met ons delen?

Zeker, bijvoorbeeld van dochter Jo-
sephien en zoon Leonard en vele an-
deren. Of eenmaal een reparatie hu-
welijk. Na scheiding hertrouwen met 
dezelfde partner maar het hield weer 
niet stand. 

Wat ook onvergetelijk is, het gebeur-
de vorig jaar. Om 12.35 uur schoot me 
in de tuin te binnen dat ik om 13.00 
uur een huwelijk zou voltrekken. Een 
ambtenaar kan ook vlug zijn: kortste 
wasbeurt ooit, omkleden en om 12.45 
fietste ik weg, de auto was niet thuis. 
Om 12.58 uur werd ik bij de ingang 
van het gemeentehuis opgevangen
door de bruid met de mededeling: ‘’De
bruidgom is de trouwringen ophalen, 
bij ons in de keuken!’’ Om 13.17 was ik 
helemaal op adem voor de ceremonie. 

Wat is de mooiste locatie waar je 
een huwelijk hebt voltrokken?
Oorspronkelijk was de trouwzaal 
in het gemeentehuis de enige plek, 
heel mooi, met een drieluik van de 
Weerter kunstschilder Jan Tullemans 
(man en vrouw samen op het veld 
werkzaam). Daar kwam de exclu-
sieve Vriendenkamer in Eynderhoof 
bij, waar een inspirerend wandkleed 
van Greet Boekholt stof tot bezinning 
geeft (centraal staat de huwelijks-
trouw van de Trojaanse held Odysseus 
en gemalin Penolope). Vrije locaties 
thuis zijn tegenwoordig ook heel bij-
zonder. En niet te vergeten het grens-
kerkmonument in het Weerter bos. 
Helaas moest Buitengewoon Groen-
bruidegom Koen Slenders door een
stortbui naar thuis uitwijken. 

Tot slot, wat maakt het zo speci-
aal om trouwambtenaar te zijn?
Je medewerking mogen geven aan 
een heel belangrijke stap in het le-
ven van geliefden. Zien dat hetgeen 
je vertelt hen roert. Een bink die een 
traantje verbergt, een bruid die haar 
bruidsboeket vergeet en natuurlijk 
familie en supporters die zin in de 
bruiloft hebben. 

Sjef Geuns in zijn element als trouwambtenaar.

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

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

PANNENWEG 117 NEDERWEERT 

T (0495) 63 12 24 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

KESSELS INSTALLATIES B.V.

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING
SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD

DUURZAME ENERGIE

Maakt het voor u compleet!

Wij leveren onze graszoden 
bij u aan huis. 

Tevens kunnen wij de 
graszoden voor u aanleggen.

www.tindemansgraszoden.nl
0652697390

WEEK
15

7 t/m 12

april

Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20

Bienestich poedersuiker: € 12,75 half € 7,35

Bavarois gebakje: € 1,65

Waldkorn: € 2,20

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

a
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IN DIT NUMMER:

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

Ons inpandig tandtechnisch laborato-

rium Jasper van den Brandt verzorgt al 

uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 

Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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@drukkerijvandeursen.nl

Op zondag 13 april  a.s. vindt er voor 
de 7e keer een hobby- en kunst-
markt plaats in Gemeenschapshuis 
de Pinnenhof te Nederweert (Kapela-
niestraat 4 nabij de kerk gelegen) van 
11.00 en 17.00 uur. De organisatie is 
in handen van Gemeenschapshuis de 
Pinnenhof.
Voor de standhouders die zich dit jaar 
hebben aangemeld zijn de grote zaal 
met podium, 1 kleine zaal en de hal 
ingeruimd voor deze veelzijdige hob-
by- en kunstmarkt. Wij zijn er in ge-
slaagd standhouders met prachtige
kunstwerken en hobbyartikelen vast 
te leggen. Zo willen we toch elk jaar 
weer voor verrassingen gaan zorgen. 
Vele  hobbyisten en kunstenaars eta-
leren er hun kunstwerken of oefenen
ter plaatse hun ambacht uit. Aantrek-
kelijk is het zeer uitgebreide en geva-
rieerde aanbod. Heel bijzonder is het 
om een kunstenaar, ambachtman/
vrouw of hobbyist aan het werk te 
zien. Houtbewerking, het maken van 
keramiek, sieraden, zeepkettingen, 
borduren, tiffany glaskunst, het ma-
ken van vilten hoeden, corsages en 

Hobby- en kunstmarkt in Nederweert
sjaals, handgemaakte edelsteen sie-
raden en schelphangers, glassieraden
met randlood, handgevormde kera-
miek zowel klassiek als modern, div. 
glascreaties. Als u tijdens de markt in-
spiraties hebt opgedaan, kunt u thuis 
zelf aan de slag met de hobbymateri-
alen die op deze middag te koop zijn.

Er zijn ook enkele dorpsgenoten ac-
tief, o.a. Toos Tinnemans die haar 
schilderijen exposeert en haar schil-
dertalenten demonstreert.

Ook is er een grote stand van LEM-
STRY (Anny en Jan Lemmen) uit Horst; 
gespecialiseerd in 3D kaarten en alle 
aanverwanten hobby- artikelen, waar-
van de opbrengst naar diverse goede 
doelen met het AMBO keurmerk gaat.
Zijn staan het gehele jaar door op 
vele buiten- en binnenmarkten.

Tevens heeft de Zonnebloem afd. Ne-
derweert een stand ingericht voor de 
verkoop van eigen gebakken wafels.

De entree bedraagt € 2.-

Iedere bezoeker ontvangt een lot-
nummer waarmee leuke prijzen
kunnen worden gewonnen.

Iedereen is van harte welkom, om te 
kijken en genieten, of te kopen en be-
stellen bij de hobbyist,  kunstenaar of 
ambachtsman/vrouw.

Reden genoeg om  zondag 13 april
a.s. de Pinnenhof te bezoeken.

Tot dan!

www.info@depinnenhof.nl
(geheel vernieuwde website, binnen-
kort online)

NederweertNederweert R Roermondoermond
Pannenweg 200 Pannenweg 200 GebrGebroek 37oek 37

wwwwww. lintjeshof.com . lintjeshof.com 

TTel. 0495–461222 el. 0495–461222 TTel. 0475–357900  el. 0475–357900  infogezelschapsdierinfogezelschapsdieren@lintjeshof.comen@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.

“Wij willen onze klanten en ons 

team hartelijk danken voor de 

35 mooie jaren van samenwerking. 

Samen gaan we graag verder!”

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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 ".



DIVERSE	  JUBILEUM
ACTIES!!!

Dit willen wij samen met u vieren
van zaterdag 12 april t/m zaterdag 19 april

Het Rad van Fortuin
Draai aan het rad en maak kans op 

60 % korting.
of win een van onze andere leuke prijzen

60

Hegstraat 30 • 6001 EW • Weert • 0495 524 779 
www.vannieuwenhovenorthopedie.nl

60 jaar jubileum

Van Nieuwenhoven Comfortschoenen 20 jaar

Van Nieuwenhoven 
orthopedie 60 jaar

1e Paasdag   11.00 uur tot 144..000 u0 uuurr

Soepbars

*

Ruime keuze uit

Warme vis & vleesgerechten

welke koks in open keuken à la minute 

bereiden!

*

Diverse salades

*

Luxe broodsoorten

*

Allerlei beleg

*

Uitgebreid dessertbuffet

iinncclusief onbeperkt koffie/thee & melkdranken

€ 22,00 p.p.*

*Kinderen t/m 12 jaar halve prijs

RReesseerrvveren kan zowel telefonisch alls os onnlliinnee..

VVoooorr mmeeeerr informatie zie www.platttteevvoonnddeerr..nnl l 

ooff bbel tel. 0493 491381.

in bbbuuuuffffffeeetttvvvooorrrm

www.plattevonder.nl

NNiieeuuwweennddiijjk 1k 10   5712EM  Someren-Eind  T (0493) 49 13 81   F (0493) 49 68 36   E info@platteevvoonnddeer.r.nnll

partycentrum

feesten en lekker eten

Weert  Heythuysen  Nederweert
Tel.: 0495-450 888

Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

De elleboog
Wist u dat problemen met de elle-
boog niet alleen van het gewricht zelf 
afkomstig hoeven te zijn?

Het gewricht dat bestaat uit benige 
delen, aanhechtingen van pezen en 
het kapsel raakt geïrriteerd bij over-
belasting. Er ontstaat pijn. Een kleine 
niet merkbare beweeglijkheidver-
mindering van de pols, schouder 
of zelfs borstwervelkolom heeft 
zijn invloed op de elasticiteit van 
de elleboog. Zelfs de organen die 
tegen het middenrif aangeplakt 
liggen kunnen een oorzaak zijn 
van pijn aan de elleboog. Deze on-
beweeglijkheid  (op afstand) geeft 
op den duur problemen. Ook door 
een foute “techniek” met tennis of 
golven raken de peesaanhechtingen 
aan het bot geïrriteerd. De tennis- of 
golfarm ontstaat. Lichte kortduren-
de, vaak herhalende bewegingen 
kunnen klachten geven. Denk aan 
de „muis“ arm of de onderarm bij 
het bespelen van een snaarinstru-
ment.  Uitwringen van bijvoorbeeld 
een dweil, schroeven indraaien, kof-
fiekannen dragen en schrijven zijn 
werkzaamheden waarbij de pees-
aanhechtingen en het kapsel  over-
belast raken. De stofwisseling raakt 
verstoord en de vicieuze cirkel van 
pijn, overbelasting, nog slechtere 
stofwisseling en nog meer pijn is ge-
boren. 

Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico 
is NIET op ons van toepassing. 

Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u 
zo snel mogelijk te woord te staan.

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes 
op onze website: www.vaneldijk.com

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
St. Antoniusplein 21
6031 ED Nederweert. 
Tel 0495-634376 

Alles Kids op bezoek bij de lammetjes

Dagopvang de Mini Kids en peuter-
groep de Happy Kids zijn in Ospel 
bij de gebroeders Meeuvis op be-
zoek geweest bij de schapen en de 
lammetjes. Het was geweldig om 
zo dicht bij de schapen en de lam-

metjes te kunnen zijn, we konden ze 
goed bekijken en sommige kinderen 
durfde ze ook te aaien. Gebroeders 
Meeuvis bedankt voor de gastvrij-
heid, en de lekkere limonade met 
een koekje!!

Theaterboerderij Boeket

Op 12 en 13 april:
Latijns-Amerikaanse en Keltische 
muziek in Theaterboerderij Boeket

Het publiek dat geregeld Theater-
boerderij Boeket in Nederweert 
bezoekt weet het: het program-
ma is breed en gevarieerd. Dat 
wordt in het weekend van 12 en 
13 april weer bewezen. Op zater-
dagavond 12 april staat het duo 
Claudia y Manito met Latijns-
Amerikaanse muziek op het pro-
gramma en op zondagmiddag 13 
april vervlecht de formatie Fin-
varra Keltische folkmuziek met 
oosterse invloeden.

Claudia y Manito hebben een reper-
toire van muziek en liederen uit het 
Latijns-Amerikaanse continent. Clau-
dia speelt de instrumentale stukken 
op de  Paraguayaanse Harp. Deze 
harp is een Zuid Amerikaanse variant 
op de klassieke harp. Op dit prach-
tige instrument speelt zij melancho-
lische samba’s, ritmische tango’s en 
stukken uit Paraguay en Venezuela. 
Daarnaast zingt Claudia een aan-
tal Spaanstalige liederen waarbij 
zij zichzelf begeleidt op gitaar. Met 
haar zwoele stemgeluid treft ze het 
juiste gevoel wat deze muziek in zich 
draagt.
Met gevoelige fraseringen en tot 
de verbeelding sprekende impro-
visaties staat gipsygitarist Manito 
haar muzikaal terzijde. Dit gitaar-
talent speelt van huis uit flamenco, 
waardoor de muziek van dit tweetal 

een andere dimensie krijgt. Het con-
certprogramma heeft de titel ‘Arpa-
mor’. Vrij vertaald betekent dit: liefde 
voor de harp. De voorstelling begint 
om 20.00 uur.

Keltische muziek
Zondagmiddag 13 april is de Theater-
boerderij vanaf 15.00 uur de plaats 
waar de groep Finvarra Keltische mu-
ziek brengt. Finvarra speelt muziek 
van Keltische oorsprong, die gemixt 
wordt met andere stijlen. Regelma-
tig hoor je in de muziek oriëntaalse 
tonen terug. Gwendolyn en Dieke 
nemen de meeste zangpartijen voor 
hun rekening, maar in menig num-
mer zijn de stemmen van alle vier 
de bandleden te horen. Finvarra ex-
perimenteert graag met spannende 
arrangementen en onregelmatige 
maatsoorten. De bandleden bespe-
len soms onverwachte instrumenten 
zoals oosterse percussie en een har-
monium uit India. De Keltische basis is 
terug te vinden in een aantal traditio-
nals en tunes.

Bezoekers zijn vanaf een uur vóór de 
voorstelling welkom voor een bezoek 
aan de tuin.

De entree voor deze voorstellingen 
in de Theaterboerderij aan de Ros-
selsweg 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

RascalFest 2014 Nederweert
De tweede editie van het Neder-
weerter RascalFest vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 31 mei op het 
evenemententerrein Aan de Ben-
gele in Nederweert. Het Rascal-
Fest 2014 begint om 14.00 uur en 
duurt tot middernacht.

De organisatie is er in geslaagd om 
een gevarieerd programma samen te 
stellen met zowel  jonge, talentvolle  
groepen als ervaren muzikanten. 
Er wordt afwisselend gespeeld op 
twee podia. 
Op het kleine podium spelen akoesti-
sche acts als F.A.R.T.,  Reintje en haar 
Voskes, Freestroke en Linda Smeets. 
Op het hoofdpodium staan o.a. NEM-

Q, Wigg, Skyway Avenue, Mur du Son 
Twenty Sicks en Powerslave. 
Kaartjes zijn te koop aan de dagkassa 
voor 10 euro. 

Meer informatie op www.rascalfest.nl, 
FaceBook en Twitter 

Onvergetelijk 5-jarig verjaardagsfeestje!

“Hummelhoeve dáár wil ik spelen, 
Hummelhoeve dáár wil ik zijn……. “, 
alle kindjes zingen overtuigend mee 
op het zelfgemaakte verjaardagslied-
je  van hún vertrouwde Hummelhoe-
ve. Hier willen ze ravotten,  “binnen 
en buiten…..in het gras….en met de 
laarsjes…. in de waterplas…..”.

Vijf jaar geleden startte Marlous Ver-
boogen een KinderCentrum in het 
groene buitengebied tussen Neder-
weert en Weert. Het was een schot 
in de roos want veel ouders wisten 
de Hummelhoeve te vinden om hun 
kindje overdag een veilige plek te 
bieden waar het verzorgd en bege-
leid wordt. Ruim honderd kinderen 
van 0 tot 4 jaar, maken onderhand 
wekelijks gebruik van deze professio-
nele opvang in de mooie verbouwde 
boerderij in Schoor.

Het vijfjarig bestaan werd gevierd op 
zondag 30 maart, met alle kindjes en 
hun gezin, samen met het team van 
pedagogisch medewerkers: 

Het moest een super-kinderfeest 
worden, en hoe……. 

………wat is er leuker dan vanuit de 
ballenbak met rode wangen naar een 
springkussen te rennen? En met de 
snoetjes geschminckt, te dansen op 
live kindermuziek van Reintje en haar 
voskes? En samen met de grappige 
clown honderden ballonnen in de 
lucht te laten vliegen? En als we bijna 
uitgeteld in mama’s of papa’s armen 
liggen, in de buitenlucht te genieten 
van een lekker frietje-met? Dit alles 
was er, met alleen maar blije gezicht-
jes en vrolijke klanken. En waar zijn 
al onze ballonnen nu naar toe ge-
vlogen? We kunnen niet wachten…..
we zijn reuzebenieuwd welke gaat 
winnen. Een heel spektakel wat voor 
sommige kindjes bijna niet te bevat-
ten is. Maar met zo een geslaagd kin-
derfeestje zijn we allemaal winnaars.

Wát een eer om op zo een mooie 
dag, elkaars vertrouwen te voelen en 
uit te spreken. Iedereen heeft geno-
ten en als de kinderen het naar hun 
zin hebben, dan hebben wij dat ook!  
Het Hummelhoevefeestje blijft nog 
lang naklinken, gezien de enthousi-
aste reacties van de kinderen in de 
dagen erna! 

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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

Oranjemarkt 2014 in Budschop

Buurtvereniging St. Rochus heeft in 
2012 het stokje over genomen van Ne-
derweert Amuseert. In 2011 toen Ko-
ningin Beatrix koninginnedag kwam 
vieren in Weert werd er uiteraard niks 
georganiseerd in Nederweert. Neder-
weert Amuseert besloot er toen mee 
om te stoppen, met het organiseren 
van de oranjemarkt in het centrum 
van Nederweert. Wij als buurtver-
eniging vonden het jammer dat er in 
Nederweert niks meer georganiseerd 
werd en besloten toen na enig over-
leg er mee door te gaan. Natuurlijk 
wilde we dit evenement op Budschop 
zelf houden, en leek het park langs 
de Zuid-Willemsvaart ons een uiter-
mate geschikte plek voor dit evene-
ment. Het was ook meteen een suc-
ces, de plaatsen in het park waren zo 
vergeven en doordat de weergoden 

ons goed gezind waren was het ook 
druk met bezoekers die kwamen kij-
ken wat er zoal te koop werd aange-
boden. We hadden een gezellig plein 
ingericht waar men wat kon eten en 
drinken. Dat er groei in zat bleek wel 
het jaar daarop het dubbele aantal 
opgaves van mensen die wat wilden 
verkopen en moesten we de Juliana-
straat erbij nemen. Er zijn nog uit-
breidingsmogelijkheden genoeg op
Budschop, dus heb je je nog niet op-
gegeven en heb je nog spulletjes die 
je kwijt wil geef je dan alsnog op via 
oranjemarktbudschop@gmail.com.

Wij hopen ook dit jaar weer op een 
zonnige koningsdag.

Dus kom naar onze oranjemarkt in 
het park bij brug 15 op Budschop.



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

Aanbieding
t/m 12 april
Kersenvlaai € 8,95

Belgische 
roomvlaai € 13,95

Heytser kei € 2,95

Appelflap € 1,25

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

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

ZIEKENVERVOER

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

Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Opening

Op donderdag 10 april gaat ons nostalgisch 
café-zaaltje-terras DE TREFF open.

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.

Peter en Petra Stokbroeks
Boeket 1 Nederweert, Tel. 06 - 22 13 66 77

Openluchtmuseum Eynderhoof
Zondag 13 april. Houtsnijderdag 
in Openluchtmuseum Eynderhoof. 

Een ambacht dat wordt uitgeoefend 
in het museum. In de houtwerkplaats 
Bi-j Cöppens vinden we de plateelsnij-

ders, beeldsnijders, wapensnijders en
de kerpsnietsnijders. Samen laten zij 
alle soorten versiertechnieken zien en
vertellen er ook over. Ook is vandaag 
de stroopmakerij in bedrijf en is er een 
demonstratie stroop maken. De vino-
loog geeft een demonstratie wijn ma-
ken en laat u de wijn proeven.
In de herberg kunt u bij een kop koffie 
of iets anders nog lekker nagenieten
van het bezoek aan ons museum. U
vindt openluchtmuseum Eynderhoof 
aan het Milderspaat 1 te Nederweert-
Eind. Het museum is geopend vanaf 
13.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 16 april Kinderdoedag 
Samen met de klompenmakers van 
Openluchtmuseum Eynderhoof gaan
de kinderen dan kleine klompjes ver-
sieren en pimpen naar eigen idee met 
penseel en verf. Ook wordt er verteld 
over het maken en dragen van klom-
pen, zoals dat vroeger was. 
Daarnaast is er nog voldoende tijd om 
te genieten van de kindervolksspelen
en de andere ambachten. Denk aan 
de extra bijdrage van € 1.-- voor de 
klompjes. Ieder kind kan tussen 13.00 
en 17.00 uur deelnemen.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Magazijn
koopjes!

Voor o.a.
•	Keralit	gevelpanelen
•	Laminaat,	plafonds,	

wanden,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Tuinhuisjes	en	tuinhout
•	Schuttingen	en	poorten

Kom ook
naar onze
showroom!

TUINHOUT
diverse	maten	

en	lengtes

Nieuwendijk	84
5712	EN	Someren
T.	0031	493	491419
www.amaas.nl
Wij	zijn	gevestigd	in	Someren-Eind
op	10	minuten	rijafstand	van	
Nederweert en	Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open:	 ma.	t/m	vr.	 7.00-18.00	u.

zaterdag	 7.00-13.00	u.

Kledinginzameling 
B.S. “De Zonnehof”

Basisschool “ De Zonnehof” in Leve-
roy houdt wederom een kledinginza-
meling in samenwerking met Reshare 
B.V. uit Roosendaal. Helpt U ook mee?

Breng dan zoveel mogelijk draagbare 
kleding en laarzen en schoenen (aan 
elkaar gebonden), alsook washandjes, 
handdoeken, tafellakens, dekens, kus-
senslopen en zachte knuffelbeesten. 
Sokken, ondergoed, riemen, dekens, 
dekbedhoezen, lakens, gordijnen, 
handdoeken, handschoenen, petten
naar de basisschool op: 

DINSDAG 8 april 2014.
Dit mag een dag voor de 

inzameling en op de dag zelf 
tot 9.00 uur ’s morgens.

Alles dient goed verpakt te zijn in een 
plastic zak, dit ter bescherming tegen 
vocht en vuil. De opbrengst komt ten 
goede aan onze school. Ook gaat er 
een gedeelte naar het Leger Des Heils. 
Zij steunen hiermee een aantal hulp-
projecten in binnen- en buitenland.

De laatste kledinginzameling van Re-
Share heeft € 110,20 opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan 
dit mooie bedrag.

Dit is de laatste inzameling van dit 
schooljaar. Na de zomervakantie in-
formeren wij u over de volgende 
inzameldata.

Namens de Oudervereniging Leveroy

Altijd Aktie meubels b.v. 80 cm vanaf 
€ 745,- incl. BTW

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

KÖmhOff sANiTAir
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

De schildersmaterialen
van mijn vader ……

Wilhelmien Verheijen-Verdonschot 
erfde de schildersmaterialen van haar 
vader in een periode (2008) dat zij 
begon met tekenen en schilderen. Ze 
was daarmee net begonnen nadat ze 
om gezondheidsredenen haar baan 
in het basisonderwijs moest opgeven.

Wilhemien, geboren in Weert, maar 
woonachtig in Haelen, wordt vaak 
geïnspireerd door de natuur.
Zij  werkt met acryl, olie, aquarel en 
krijt. Soms gebruikt ze ook andere 
materialen. Wat aan het werk van 
Wilhemien opvalt, is het gebruik van 
veel kleur. “Doorleefd zijn” is een on-
derwerp dat vaak in werken van Wil-
helmien is terug te vinden. 

Wilhelmien is aangesloten bij het 
collectief “De kunst van het kijken” 
(www.kunstvanhetkijken.nl).

Nieuwsgierig? Kom dan in de maand 
april langs bij Hof van Schoor, Schoor 
50 te Nederweert. Hof van Schoor is 
vanaf 01 april j.l. de hele week (uitge-
zonderd de maandag) geopend van 
11:00 tot 18:00 uur (www.hofvan-
schoor.nl).

Kruisstraat 29 - 6034 RH Nederweert-Eind 
tel/fax 0495-63 16 51

Dagelijks
Verse asperges

nu ook geschild

Ma.: gesloten
Di. t/m vr.: 13.00 t/m 18.00 u.   

Za.: 9.00 t/m 16.00 u.

Openingstijden:

Gezamenlijke Collecte 
Ospel en Ospeldijk

Beste inwoners van Ospel en Ospeldijk,
Mocht u j.l. maandag of dinsdag niet 
thuis zijn geweest tijdens het ophalen 
van de envelop voor de Gezamenlijke 
Collecte of dat u woning mogelijk 
door omstandigheden niet is bezocht 
bestaat de mogelijkheid om de en-
veloppe in de aparte bus (binnen) te 
doen bij Supermarkt Coöp te Ospel of 
bij Bakkerij Kessels Ospeldijk tot za-
terdagmiddag 14.00u.

De opgehaalde enveloppen zijn ge-
controleerd en geteld a.d.h.v. de lij-
sten. Nu nog invoeren en totaliseren. 
We zijn zeker niet ontevreden.

Medio mei wordt u via Ospel-Actueel, 
Ospeldijk.eu en Weekblad Neder-
weert geïnformeerd over de op-
brengst.

De bijna 100 vrijwillige collectanten 
hebben dit mogelijk gemaakt. Hier-
voor onze hartelijk dank.

Bij voorbaat dank,
Werkgroep Gezamenlijke Collecte Os-
pel/Ospeldijk

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

GESLAAGDE NLDOET 2014

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 
heeft weer de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland plaatsgevonden; 
NLdoet! Ook in de gemeente Neder-
weert hebben vele vrijwilligers de 
handen uit de mouwen gestoken en 
zich voor de medemens, een vereni-
ging of organisatie ingezet. Tijdens 
NLdoet zijn allerlei klussen uitge-
voerd en activiteiten gedaan, zo zijn 
materialen gemaakt en opgeknapt, 
accommodaties gepoetst en opge-
fleurd, bestratingen gelegd, door di-
verse organisaties gezellige activitei-
ten voor ouderen georganiseerd en is 

er gebakken voor een goed doel. Net 
als voorgaande jaren heeft Vorkmeer 
een bezoek gebracht aan de verschil-
lende klussen en een lekkere versna-
pering en een attentie voor de vrij-
willigers meegebracht. Vrijwilligers, 
bedankt voor jullie inzet! 

MAATJESPROJECT: vrijwilliger ge-
zocht voor gezellig contact
Voor een 70-jarige mevrouw woon-
achtig in Nederweert zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger (m/v) die wat 
gezelligheid kan bieden. Mevrouw is 
reumatisch, erg slechtziend en heeft 
weinig contacten. We zoeken voor 
deze mevrouw een vrijwilliger die 
zo nu en dan bij haar op bezoek kan 
gaan. Ook zou ze graag samen af en 
toe iets leuks ondernemen, bijvoor-
beeld even het dorp in gaan om er-
gens een kopje koffie te drinken of 
samen boodschappen doen. Bent u
de vrijwilliger die deze mevrouw zo 
nu en dan kan helpen en gezelligheid 
kan bieden? Neem dan contact met 
ons op!

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

Koningsplein

Koningsplein bij Thomashuis ‘t 
Kienhout Ospeldijk op 26 April 
2014 van 9.00 tot 13.00.

Raquel Kessels en Harry Geerlings uit 
Ospeldijk organiseren een markt voor 
kinderen en spelactiviteiten op het 
Koningsplein.

Waarom?
•	 Om kinderen uit Ospeldijk en Ospel 

de kans te geven hun spulletjes te 
verkopen tijdens deze koningsdag

•	 Gezellig samen zijn met familie,
spelletjes en activiteiten doen voor 
het goede doel

•	 Wie is er het origineelst verkleed
vandaag?

Uiteraard wordt er voor koffie/thee, 
fris, wafels en broodjes gezorgd. De 
opbrengt van deze verkoop en de 
opbrengst van de deelname aan spel-
len is helemaal bestemd voor Global 
Exploration. Raquel en Harry zullen in 
Kaapstad samen met andere leeftijds-
genoten diverse doelen aanpakken
en de plaatselijke bevolking helpen.
Aanmelden voor een verkoopplek op 
het Koningsplein kan tot 15 april 2014 
via de e-mail.
koningsplein.ospeldijk@gmail.com

Wees er snel bij, want vol is vol.
Meer informatie volgt via de plaatse-
lijke websites

Sponsorloop OBS de Klimop
Jaarlijks wordt er door de school een 
sponsorloop georganiseerd. De op-
brengst gaat voor de helft naar de 
school en de andere helft naar een 
goed doel. Het geld dat met de spon-
sorloop wordt opgehaald gaat naar 
HEPPIE-dol-FIJN.

De organisatie van Heppie Deejs waar 
Heppie dolfijn een onderdeel van is 
wil kinderen met een beperking hel-
pen. Zij krijgen dan een programma 
van twee weken aangeboden waar-
in het kind en het gezin werkt met 
speciaal opgeleide therapeuten en 
tuimelaar dolfijnen. Een dolfijn kan 
je op je gemak stellen en motiveren. 
Kinderen met een beperking verbe-
teren hun fysieke, verbale en sociale 
vaardigheden en winnen aan zelf-
vertrouwen. Deze kinderen vertonen
enorme vooruitgang die vóór de the-
rapie onmogelijk leek. 

Deze stichting zet zich in voor kinde-
ren en jongeren die extra zorg nodig 
hebben. Het gaat hierbij om kinderen
en jongeren met een autisme spec-
trum stoornis, ADHD, een gedrags-
stoornis, een lichamelijke en/of licht 
verstandelijke beperking of een com-
binatie hiervan. 

Voor dit goede doel proberen wij zo-
veel mogelijk geld op te halen en ho-
pen op uw medewerking. 

De kinderen van de Klimop hebben 
een formulier waarop u zich kunt in-
schrijven als sponsor.

U ontvangt dan een ‘zegel’ die u op 
de deur kunt plakken. 
De sponsorloop vindt plaats op vrij-
dag 25 april a.s. rondom de school. 
De warming-up begint om 13:30 uur. 
De eerste groepen beginnen om
13:40 uur te lopen.
U bent van harte welkom om de kin-
deren te komen aanmoedigen. 

Alvast bedankt!

Kinderen, oudervereniging en team 
OBS De Klimop



www.plattevonder.nl

- - Op maat gemaakte Op maat gemaakte 
arrangementen, middels arrangementen, middels 
een persoonlijk gesprekeen persoonlijk gesprek

- - Moderne zalen voorzien Moderne zalen voorzien 
van klimaatbeheersingvan klimaatbeheersing

- - Open keuken met Open keuken met 
“live-cooking”“live-cooking”

- - Lekker eten & drinken in Lekker eten & drinken in 
een sfeervolle ambianceeen sfeervolle ambiance

- - VVerrassende mogelijkheden errassende mogelijkheden 
voor de dag van uw levenvoor de dag van uw leven

Dé meest veelzijdige locatie voor uw trouwfeest!

www.juwelierhermangeurts.nl

Aller Spanninga
Auro design
Martinshof
Bigli

APRIL: TROUWRINGENMAAND
De hele maand 15% korting op alle trouwringen.

Brugstraat 30, 6031 EG Nederweert
Tel. 0495-632001 - www.reisburomackus.nl

Huwelijksreizen
Ultieme droombestemmingen boekt u bij:

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25
E-mail: info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

STIJLVOLLEEEN

UW LEVEN

VAN DE
DAG VAN MOOISTE

AANKONDIGING

HUWELIJKSKAARTEN
COLLECTIE
EN EIGEN ONTWERP

Voor al uw bruidsbloemen!

el groentenafd. 0495-537404

Voor al uw bruidsbloemen!Voor al uw bruidsbloemen!Voor al uw bruidsbloemen!Voor al uw bruidsbloemen!

WWW.SAESWEERT.NL

MaaseikerMaaseikerweg 162, 6006 AD Weerweg 162, 6006 AD Weereerweg 162, 6006 AD W t 
E-mail  info@saesweerE-mail  info@saesweert.nl Tel groentenafd. 0495-537404Tel groentenafd. 0495-537404el groentenafd. 0495-537404T

Uw eigen trouwlocatie regelen?

Wij verhuren o.a. luxe feesttenten, vloeren, verlichting, 
hemelbekleding, toiletwagen en podia

Waarom Schuman?
• Goede kwaliteit en mooi afgewerkt
• Luxe uitstraling passend bij uw bruiloft
• Bezorgen en plaatsen op afspraak

Eindhovensebaan 7E Nederweert
www.schuman-verhuur.nl Tel. 0495 537 350

Brugstraat 19
Tel. 0495-631715Tel. 0495-631715el. 0495-631715T

Nederweert
info@haarbywillems.nl
www.haarbywillems.nl

Bruidsboeketten 
en corsages 

naar uw eigen wens

Kruiszijweg 6, 
6034 RZ Nederweert-Eind
Tel. 06-22214158Tel. 06-22214158el. 06-22214158T

Openingstijden: 
Di. t/m Vr.r..r 9.00 u tot 12.30 u
Za. 9.00 u tot 16.00 u

a, ik wilHUWELIJKSPAGINA

Een professionele bruidsreportage……… 

Ja, ik wil!
Het aanzoek is gedaan, de datum 
is bepaald, kortom jullie gaan trou-
wen. In de aanloop naar deze dag 
moet er een heleboel geregeld 
gaan worden, zo ook een bruidsfo-
tograaf. Een bruidsfotograaf is een
specialist en iemand die weet wat 
er van hem verwacht wordt. Tegen-
woordig is het internet het medium 
om op zoek te gaan naar een pas-
sende fotograaf. Portfolio’s staan 
op de site en je krijgt een beeld van 
het werk dat de fotograaf maakt. Dit 
kan je helpen bij het maken van je 
keuze, maar ook bij het helpen aan 
leuke ideeën om jullie trouwdag on-
vergetelijk te maken.

Het maken van een bruidsreportage 
is binnen de fotografie een specia-

lisme geworden. Afhankelijk van de tijd dat je een fotograaf inhuurt zal er 
een reportage gemaakt worden van alle momenten die op die dag passeren. 
Van aankleden van de bruid, het ophalen van de bruid door de bruidegom, de 
ceremonies, maar zeker ook de fotoshoot op een mooie locatie tot en met het 
champagne moment en het feest. Allemaal zaken die je in een persoonlijk 
gesprek met de fotograaf ruim voor de dag gaat bespreken. Dit om voor de 
fotograaf duidelijk te hebben wat jullie wensen zijn, zodat de fotograaf op 
de trouwdag hierop in kan spelen. Na de bruiloft begint voor de fotograaf 
de volgende stap, eerst het sorteren van de foto’s, daarna worden de foto’s 
gecorrigeerd op kleur, scherpte en uitsnede. Hierna zal een deel bewerkt 
worden in bijvoorbeeld zwart/wit. Meestal worden de foto’s op een luxe USB 
stick of een DVD geleverd.  Tevens kan er een fotoalbum gemaakt worden 
wat als mooie herinnering heel veel plezier zal geven, dit is meestal de kers 
op de taart. Bij het maken van een trouwreportage is het fijn als er ruim voor 
de bruiloft een keer “geoefend” is voor de camera. Deze shoot wordt dan de 
“loveshoot” genoemd. Samen met de fotograaf op pad om alvast te proeven 
hoe het op de trouwdag zal zijn om samen voor de camera te staan.

Fotograaf Wim Alblas uit Weert heeft zich gespecialiseerd in het maken van 
bruidsreportages, fotoshoots en loveshoots op locatie. Het fotograferen van 
mensen is het mooiste wat er is en legt niet alleen de tijd, maar ook de emo-
tie, vast volgens Wim. Tevens voedt een foto de herinnering om het moment 
terug te halen. Zeker binnen de bruidsfotografie is dat een extra toevoeging 
aan de foto’s. Trouwen is de mooiste dag uit het leven van het bruidspaar 
en dat wil Wim graag vastleggen, om naderhand het bruidspaar en al hun 
gasten die wonderlijke dag te laten herbeleven. 
Het fotograferen van een trouwdag 
is een serieus vak. Vanaf het eerste
contact met het bruidspaar tot en 
met het afleveren van de foto’s en 
het album zal de fotograaf zich in-
zetten voor het beste resultaat. 

Zie ook de advertentie op deze 
pagina en voor meer info en 

foto’s kijk eens op 
www.fotowimalblas.nl



2013 was een bewogen jaar voor de 
brandweermannen en -vrouwen in 
Nederweert, zowel qua inzet als op 
organisatorisch vlak. Dat blijkt uit het 
jaarverslag van postcommandant Iwan 
Stultiens. Op weg naar een andere 
organisatiestructuur werd afscheid ge-
nomen van brandweerdistrict Weert en 
aangesloten bij brandweer Midden-Lim-
burg. Ook dit jaar waren er de nodige 
uitrukken. Centraal binnen de hulpver-
lening staan de mensen. “Zonder goed 
getrainde en gemotiveerde mensen 
geen hulpverlening”, aldus Stultiens. 

Grote branden 
In 2012 waren er geen grote bran-
den maar vorig jaar was het wel een 
paar keer goed mis. De Nederweerter 
brandweer rukte drie keer uit voor een 
zeer grote brand. De incidenten vonden 
plaats aan de Hofweg in het buiten-
gebied van Ospel, bij de voormalige 
Boerenbond in Nederweert en aan de 
Heijsterstraat in buurtschap Boeket. 
“Waar we steeds vaker mee te maken 
hebben, is toestroom van publiek. Het is 
een tendens die je in het hele land ziet 
en die het voor hulpverleners soms niet 
gemakkelijk maakt.” Ook post Neder-
weert had er mee te maken tijdens de 
branden. 

Meer hulpverlening 
Een groot aantal van de meldingen 
betrof hulpverleningen. Het was sinds 
2007 dat er meer meldingen tot hulp-
verleningen in plaats van brandmeldin-
gen binnenkwamen. “De reden hiervan 
is de vermindering van het aantal auto-
matische brandmeldingen. Een positieve 
ontwikkeling”, aldus Stultiens.

Vanaf 2015 gaat er veel veranderen 
in het sociaal domein. De gemeenten 
worden dan verantwoordelijk voor 
de ondersteuning en dienstverlening 
aan een grote groep inwoners op het 
gebied van werk, welzijn en zorg. 
Onlangs plaatsen we in het Gemeente 
Contact een artikel over de inzet van 
een sociaal wijkteam. Een proefproject 
dat van start gaat in Ospel en waarmee 
we een beeld willen krijgen hoe we het 
sociaal domein van 2015 gaan inrich-
ten voor heel Nederweert. 

Er gaat dus veel wijzigen in de manier 
waarop we in Nederland werk, welzijn 
en zorg organiseren. De veranderingen 
in dit sociaal domein betekenen veel 
voor ons als samenleving. De gemeente 
heeft daarover een folder gemaakt: 
‘Verder bouwen aan een betrokken 
samenleving’, die een paar weken 
geleden bij alle inwoners in de bus is 
gevallen. 

Samen aanpakken
In de folder staat dat we door alle 
veranderingen met elkaar aan de slag 
moeten, onder het motto ‘Eigen kracht, 
samen aanpakken’. Want als samenle-
ving zijn we veel sterker dan we mis-

Mensen en middelen 
Of het nu gaat om hulpverlening of 
het bestrijden van brand, de vrijwillige 
brandweermannen en -vrouwen van 
Nederweert zijn altijd super gemoti-
veerd. “Samen gaan we voor het beste 
resultaat”, zegt de postcommandant. 
Om incidenten te kunnen bestrijden, 
zijn goede mensen en middelen nood-
zakelijk. Volgens Stultiens beschikt post 
Nederweert over voldoende materieel 
om branden te bestrijden en bij hulpver-
leningen effectief te kunnen optreden. 
Post Nederweert bestaat uit 34 brand-
weermannen en -vrouwen die dag en 
nacht paraat staan. In 2013 werd van 
één vrijwilliger afscheid genomen en 
konden er drie nieuwe mensen worden 
aangenomen.

Trainingen 
De brandweermensen worden wekelijks 
getraind en geoefend. Zo blijven ze qua 
kennis en vaardigheden up-to-date. Met 
beroepsondersteuning vanuit het brand-
weerdistrict Weert worden er wekelijks 
oefeningen uitgezet waar de vrijwillige 
brandweerlieden kunnen trainen. Deze 
trainingen zijn opgebouwd uit drie 
hoofdblokken, te weten brand, hulp-
verlening en ongevallenbestrijding & 
gevaarlijke stoffen. 

Rol van ondernemers
Volgens de commandant is er niet alleen 
een belangrijke rol weggelegd voor 
de vrijwilligers. “Ook ondernemers in 
Nederweert dragen hun steentje bij 
aan onze veiligheid.” Enerzijds geven 
ze personeel de gelegenheid om op 
elk moment van de dag te vertrekken 
in verband met een uitruk. Daarnaast 

schien denken. Dat betekent ook dat 
inwoners zich (nog) meer voor elkaar 
moeten inzetten en actief hulp moe-
ten bieden aan elkaar. Maar ook hulp 
durven vragen als dat nodig is. In onze 
gemeente hebben we al ontzettend 
veel mooie voorbeelden. Die kracht 
moeten we nu ten volle benutten en 
uitbreiden. Dat gebeurt niet zo maar; 
daar is tijd en inspanning van iedereen 
voor nodig. 

Sociaal wijkteam
De dorpsraad, diverse zorg- en wel-
zijnsorganisaties en de gemeente 
Nederweert gaan in Ospel samen aan 
de slag met een proefproject. Onder 
de naam ‘ Sociaal Wijkteam Ospel’ 
willen we het met en voor inwoners 
van Ospel mogelijk maken vragen te 
stellen die gaan over zorg, welzijn en 
werk & inkomen. Het sociaal wijkteam 
bestaat uit professionele hulpverleners 
van zorg- en welzijnsinstellingen en 
vrijwilligers. Het team wordt het eerste 
aanspreekpunt wanneer iemand een 
hulpvraag heeft die hij/zij niet zelf kan 
oplossen. Het wijkteam helpt inwo-
ners op weg om zelf een oplossing te 
vinden. Dit gebeurt door inschakeling 
van mensen uit de directe omgeving 

stelt een groot aantal ondernemers haar 
bedrijfsgebouwen beschikbaar om te 
oefenen. Volgens de postcommandant 
snijdt het mes hierbij aan twee kanten. 
De brandweermensen trainen in een 
realistische omgeving en krijgen intus-
sen een indruk van de onderneming. Dat 
kan positief uitpakken, mocht er ooit 
echt een incident in of rond het gebouw 
plaatsvinden.

Realistisch oefencentrum 
“Het is moeilijker om bij een onder-
nemer een echte brand te bestrijden 
tijdens een oefenavond. Vandaar dat het 
brandweerdistrict van ondernemer Henk 
Stals, in samenwerking met de gemeente 
Nederweert, de mogelijkheid heeft ge-
kregen om bij zijn bedrijf aan de Eindho-
vensebaan een realistisch oefencentrum 
te realiseren. Hier kunnen we daadwer-
kelijk ‘warme’ inzetten oefenen", aldus 
een enthousiaste Stultiens. 

De juiste balans
In het jaarverslag gaat de postcom-
mandant o.a. in op de verschillende 
incidenten en zegt hij: “Nederweert 
heeft een brandweerpost die 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week paraat is, haar 
specialisaties kan uitvoeren en te allen 
tijde de in nood verkerende burger van 
hulp kan voorzien. Belangrijk daarbij is 
de juiste balans te blijven vinden tussen 
het kunnen voldoen aan de wettelijke 
norm en de motivatie en betrokkenheid 
van de vrijwilliger”.

Iedereen met interesse voor het brand-
weervak kan het verslag downloaden  
via www.nederweert.nl of  
www.brandweernederweert.nl.

of andere vrijwilligers. Als dat niet lukt, 
worden professionals ingezet.

Vragenlijst
Hoe het Sociaal Wijkteam Ospel er 
precies komt uit te zien en waar en wan-
neer dit team haar werk zal uitvoeren, is 
nog niet precies bekend. Om voor Ospel 
een passend sociaal wijkteam te orga-
niseren, hebben we namelijk de hulp 
van de inwoners nodig. Zo kunnen we 
een beeld krijgen van hun behoeften en 
mogelijkheden. Daarom hebben we een 
vragenlijst opgesteld die alle inwoners 
van Ospel in de eerste week van april 
(week 14) hebben ontvangen. In week 
15 worden de vragenlijsten weer opge-
haald of kunnen ze worden ingeleverd.

Een betrokken samenleving  
organiseren 
De inbreng van de Ospelnaren is echt 
noodzakelijk om met elkaar de zaken 
goed te regelen. Hoe meer ingevulde 
vragenlijsten we retour krijgen, des te 
beter we een betrokken samenleving 
kunnen organiseren. Voor meer informa-
tie over de veranderingen in het sociaal 
domein kijkt u op onze website. Daar 
zullen we ook de uitkomsten van de 
vragenlijst publiceren. 

"Samen gaan we voor het beste resultaat!"
Meer hulpverlening, minder brandmeldingen voor brandweer Nederweert

GemeenteContact
Donderdag 10 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. 

Eikenbomen  
krijgen bezoek  
Het lentezonnetje schijnt al vroeg dit 
jaar en dat betekent ook dat de ei-
kenprocessierups eerder dan normaal 
aanwezig is. We gaan dus ook eerder 
dan normaal preventief bestrijden om 
zoveel mogelijk overlast te voorkomen. 
Als u op uw eigen terrein bomen wilt 
laten spuiten door de bestrijders die 
de gemeente inhuurt, dan kunt u zich 
hiervoor t/m 10 april aanmelden.

Preventief bestrijden
Binnen de gemeente Nederweert is er 
vanaf het begin voor gekozen om pre-
ventief te bestrijden om overlast zoveel 
mogelijk te voorkomen. Eikenbomen 
worden dan met een biologisch be-
strijdingsmiddel bespoten. Doordat de 
rupsen van het blad eten, krijgen ze het 
middel binnen en sterven ze voordat ze 
brandharen krijgen.

Nabehandelen
Naast de preventieve methode is het 
ook mogelijk de eikenprocessierupsen 
weg te zuigen of weg te branden. Dit 
noemen we nabehandelen. Voordeel 
van deze methode is dat hier geen 
andere rupsen door gedood worden. 
Nadeel is dat het wegzuigen of weg-
branden duurder is, en dat we rupsen 
gaan behandelen die inmiddels brand-
haren hebben en dus al overlast kunnen 
veroorzaken.

Overlast aanzienlijk afgenomen
In voorgaande jaren hebben we de 
eikenbomen langs alle verharde en een 
groot gedeelte van de onverharde we-
gen en fietspaden preventief bespoten. 
Hierdoor is de afgelopen jaren de over-
last door de eikenprocessierups aanzien-
lijk afgenomen. Door op minder locaties 
te spuiten, lopen we kans meer overlast 
te krijgen en zal er meer nabehandeling 
plaats moeten vinden. 

Particuliere bestrijding
De gemeente is verantwoordelijk voor 
de bestrijding van de eikenprocessie-
rups in de openbare ruimte. Maar ook 
particulieren kunnen profiteren van de 
kennis en kunde van de bestrijders die 
we inhuren. Wilt u bomen rond uw huis 
of bedrijf preventief laten spuiten, dan 
kunt u zich hiervoor t/m 10 april aan-

melden bij de gemeente. De prijs voor 
het bestrijden is € 7,- per boom.  
Bij meer dan tien bomen spuiten op 
één adres, kost dit € 5,50 per boom.

Meer informatie?
Op onze website vindt u meer informa-
tie over gezondheidsklachten, procedu-
re voor de beschermde vlindersoorten 
en de locaties waar preventieve be-
strijding plaatsvindt en waar we alleen 
gaan nabehandelen. U kunt uiteraard 
ook bellen met de gemeente als u nog 
vragen heeft.

Op de website...
 Terugblik themaraad  

Buitengebied in Balans
  Rookverbod in bos- en  

natuurgebieden vanaf 1 april
  Verloren en gevonden  

voorwerpen melden

www.nederweert.nl

Inwoners konden vorig jaar tijdens een demonstratie op het Lambertushof zien hoe de brandweer te werk gaat tijdens het verlenen van hulp. (Foto: Nederweert24)

Nieuw plantsoen militair kerkhof

Het plantsoen voor de ingang van het 
Brits militair kerkhof aan de  
Mgr. Kreijelmansstraat in Nederweert 
is opnieuw ingericht. De bosachtige 
groenstroken krijgen een overzichtelijk 
en meer parkachtig aanzicht. 

Het plantsoen voor de begraafplaats is 
door de jaren heen verouderd. Ook de 
staat van de begroeiing liet te wensen 
over. Dit is natuurlijk niet de gewenste 
uitstraling voor de entree van een mili-
tair kerkhof.  

Werkzaamheden
Enkele weken geleden zijn de werk-
zaamheden gestart om het plantsoen 
van een metamorfose te voorzien. Alle 
onderbeplanting is gerooid. Daarnaast 
werden enkele bomen verwijderd die 
niet in lijn stonden met de bomen die 
behouden zijn.

Grasveld
De zandvlakte die er nu ligt, zal nog 
veranderen in een grasveld. Met uit-
zondering van de paden; die blijven op 
dezelfde plek als voorheen. De paden 

worden geflankeerd door taxushaagjes 
om de toegang tot het ereveld te ac-
centueren. Zowel bij de begraafplaats 
als voor in het plantsoen komen nog 
enkele heesters te staan. 

Nieuwe eikenbomen
Het is nu te laat in het seizoen om 
de geplande eikenbomen te planten. 
Dit gebeurt daarom in het najaar. De 
nieuwe aanplant is bedoeld om de rij 
eiken aan de zijkant in ere te herstel-
len. Daarmee krijgt de toegang naar de 
graven van de gesneuvelde militairen 
een mooi en eervol aanzicht.

De zandvlakte voor het kerkhof zal binnenkort een grasveld zijn. (Foto: gemeente Nederweert)

Eigen kracht, samen aanpakken in Ospel met wijkteam



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

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)

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

VARKENSDRIJFMEST 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

Ook voor kunstmestvervanger

info: Willy van Heugten
tel. 06-53739890

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

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

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38
Vraagprijs € 174.000,00

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Showroommeubels met kortingen tot 
50 % vele maten en kleuren

  Sphinx rimfree wandkloset + zitting – 40 %
  Wandklosetcombinatie compleet 

NU € 239,- meeneem prijs 
KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

De blauwborst is terug in De Groote Peel 
Staatsbosbeheer houdt elke 
maand een vogelexcursie in Nati-
onaal Park De Groote Peel waarbij 
een typische Peelvogel centraal 
staat. Op zondag 13 april is dit de 
blauwborst. De excursie staat on-
der begeleiding van boswachter 
Piet Zegers en start om 9.00 uur 
bij Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Deelna-
me kost € 5,- per persoon en op-
gave kan telefonisch:  0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl.

Terug in De Groote Peel 
Hij is er weer, de blauwborst, net 
als de fitis, de tjiftjaf en alle andere 
broedvogels die elk jaar, na een over-
wintering in zuidelijke streken, terug 
naar De Groote Peel keren om te broe-
den. Nationaal Park De Groote Peel 
is een belangrijk gebied voor broed-
vogels. Er zijn ongeveer 90 soorten 
waargenomen. Tijdens de vroege vo-
gelwandelingen op 13 april gaan we 
op zoek naar de blauwborst, één van 
de meest karakteristieke broedvogels 
van de Peel. Blauwborsten zijn prach-
tige vogels om te zien én om te ho-
ren. Zelden gaan in de Nederlandse 
vogelwereld een opvallend vertoon 
van kleuren en een uitbundige zang 
gepaard; de blauwborst is daarin een 
uitzondering. Behalve de blauwborst 
richten we tijdens deze vogelexcursie 
de kijker ook op de andere vogelsoor-
ten die ons pad kruisen. Het is altijd 
verrassend wat je tegenkomt!

Nog meer vogels in de kijker: mei - 
juni: de dodaars, juli - augustus: de 
nachtzwaluw (avondexcursies), sep-
tember- oktober: de zilverreiger en 
november - december: de klapekster. 
Voor een compleet overzicht kijk op: 
www.buitencentra.nl 

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

Foto: © Ad van Lith

60 jaar Van Nieuwenhoven Orthopedie

Al zestig jaar lang maakt Van Nieu-
wenhoven Orthopedie voor iedere 
voet de geschikte orthopedische 
schoen. Inmiddels staat de zaak 
voor vertrouwen en kwaliteit in de 
regio Weert. Door de jaren heen is 
er veel veranderd, maar ook min-
stens zoveel hetzelfde gebleven. 
Persoonlijk contact staat voor ei-
genaren Jan en Annelies van Nieu-
wenhoven nog altijd voorop.

Vanaf jongs af aan groeit oorspron-
kelijk eigenaar Michiel van Nieu-
wenhoven op met orthopedische 
voettechniek. Zijn vader zorgt in de 
winters op hun boerderij voor extra 
inkomsten door confectieschoenen 
te maken. In 1954 besluit Michiel zelf 
in de orthopedische schoentechniek 
verder te gaan en start zijn eigen 
zaak in zijn woonplaats Nederweert. 
Jaren later treedt zijn zoon Jan in zijn 
voetsporen. Hij neemt het bedrijf van 
zijn vader over en Van Nieuwenhoven 
Orthopedie verhuist naar Weert.

Combinatie
In 1994 maakt Jan een belangrijke be-
slissing door een comfortschoenen-
winkel aan zijn zaak toe te voegen. 
Deze verandering gaat gepaard met 
een grote verbouwing. Zijn vrouw 
Annelies runt de winkel. “We merk-
ten dat hier destijds veel behoefte 
aan was”, vertelt ze. De winkel vormt 

samen met de orthopedische schoen-
makerij een perfecte combinatie voor 
de eigenaren om mensen met voet-
klachten zo goed mogelijk te kunnen 
helpen. Jong en oud kan hier terecht 
voor een comfortabele schoen die 
mensen klachtenvrij door het leven 
helpt. Dankzij de jarenlange ervaring 
kan voor iedere voet een geschikte 
oplossing bedacht worden. “Hoewel 
veel mensen bij orthopedische schoe-
nen een negatief beeld hebben, is 
er tegenwoordig erg veel mogelijk. 
Door betere materialen en modi-
euzere modellen kan beter voldaan 
worden aan ieders wensen”, vertel-
len Jan en Annelies van Nieuwenho-
ven. Daarbij staat de kwaliteit van de 
schoen altijd voorop. 

Kleinschalig en persoonlijk
Van Nieuwenhoven Orthopedie ziet 
haar kleinschaligheid als een groot 
pluspunt. “Het is altijd een klein be-
drijf geweest en dat hebben we be-
wust zo gehouden. Ik zie het als een 
meerwaarde, met name voor de vele 
oudere cliënten die we hebben is 
het prettig”, aldus Jan. En die cliën-
ten blijven voor hen het belangrijkst. 
Annelies: “Het persoonlijke en ver-
trouwde contact met onze cliënten is 
voor ons van groot belang. Elke keer 
dat iemand tevreden de deur uitgaat, 
doet ons dat goed. Daar doe je het 
uiteindelijk voor.”

Start Cursussen Cocon
Vrij hobbyen (bijv. woensdagmiddag eerstvolgende
tekenen, schilderen, 1 x p.2. wkn. bijeenkomst 16 april
kaarten maken e.d.)

Workshop Sociaal- maandagavond 14 april
netwerksites

Spaans beginners donderdagmiddag 24 april

Help mijn computer maandagavond 28 april
wordt langzamer!

Omgaan met maandagmiddag 28 april
navigatie Info-bijeenkomst

Kookworkshop Itali- woensdagavond 30 april
aanse keuken

Sms’-en maandagmiddag 12 mei
Info-bijeenkomst

Kookworkshop woensdagavond 14 mei
Mediterrane keuken

Kookworkshop Griekse woensdagavond 28 mei
keuken

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl Stichting 
Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(0495)-626265; email: a.hermans@
vorkmeer.nl 

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste 
half uur beschikbaar zijn om met U 
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen.
De eerst volgende vergadering is 
woensdag 16 april en begint om 19.30 
uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site: www. Budschopactueel.nl

SKO

Dauw
neergevlijd in het groene gras
omringd door een bed vol juwelen
gleden parels door mijn handen
het waren er ontelbaar vele

doorzichtige kralen in colliers
als uit een schatkist op de grond
de bodem vol met edelstenen
duizend diamanten in het rond

de juwelen bleken waterdruppels
aan gouddraad met de kleur van vuur
of zilverkettingen in het morgengrijs
als pure sieraden van de natuur

Resi Faessen
www.schrijverskringospel.nl

Oranjemarkt BUURT-
VERENIGING SINT ROCHUS

Op zaterdag 26 april organiseert 
buurtvereniging Sint Rochus een vrij-
markt. Deze zal worden gehouden in 
het park nabij Brug 15 in Budschop 
van 11.00 u tot 16.00 u.

De vrijmarkt is vrij toegankelijk en 
iedereen mag op de markt zijn spul-
letjes verkopen. Heeft u spullen die u 
niet meer gebruikt, is uw zolder aan 
een opruimbeurt toe of heeft u nog 
veel speelgoed waar niet meer mee 
wordt gespeeld, kom dan op onze ge-
zellige vrijmarkt staan!

Wilt u meedoen met de oranjemarkt, 
stuur een mail met uw naam en tele-
foonnummer naar:
www.oranjemarktbudschop@gmail.com

Tot dan,
Buurtvereniging Sint Rochus.

Rommelmarkt

Basisschool de Schrank organiseert 
op zondag 13 april een rommelmarkt.
Kinderen verkopen op het school-
plein zelf hun speelgoed en andere 
kleine spullen. 
Ook is er de gelegenheid om een hap-
je te eten of iets te drinken. We gaan 
er een succesvolle “markt” van ma-
ken met veel bezoekers en enthousi-
aste kopers.
De Rommelmarkt wordt gehouden op 
zondag 13 april tussen 11.00 en 14.00 
uur aan de Siebenstraat 14 te Ospel. 
Voor dans en muziek wordt gezorgd. 
Toegang is gratis.

Spaans beginners

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

JAN                                     
JAARVERGADERING

Aan de Leden, 
Het bestuur nodigt u uit voor deel-
name aan de jaarvergadering op

• Maandag 14 April 2014 om 
19:30 uur 

• in café/zaal “De Schans” te Bud-
schop, Nederweert

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en/of Mede-

delingen
3. Jaarverslag door de secretaris
4. Financieel jaarverslag door de 

penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie 
6. Benoeming lid kascontrolecom-

missie
7. Begroting 
8. Vaststellen contributie
9. Bestuursverkiezing volgens roos-

ter van aftreden 
10. Rondvraag
11. Sluiting 

Namens het bestuur,
de secretaris

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 14 april 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 15 
april 13.00-15.00 uur luxe manicure*. 
Woensdag 16 april 09.30-14.15 uur 
gezichtsverzorging* / 09.30-12.00 uur 
workshop schilderen / 10.00-13.00 uur 
kookworkshop*. Donderdag 17 april 
10.00-12.30 uur hoofdmassage*. Vrij-
dag 18 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

KOOPZONDAG 13 APRIL
open van 11.00-17.00 uur

• Voorjaarcollectie damesschoenen verkrijgbaar 
tot maat 46!

• De herenschoenen gaan bij ons tot maat 52!
• Grote collectie schoenen is binnen.

• Vele schoenen/sandalen in wijdtematen verkrijgbaar!

De PME shop in shop is weer 
klaar voor het voorjaar!!

Mooie collectie
dameskleding 

van
DEPT • GEISHA

FORNARINA 
G-STAR • enz

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

De dames en heren 
collectie kleding is binnen!

Grote collectie jeans
voor dames en heren.
Leren en zomerjassen

in diverse kleuren.

Kinderschoenen, 
sandalen en slippers 

zijn binnen.
Giga • Teva • Redzz

Develab • Nike • Red rag 
Jochie • Puma

M
d

D

G

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

www.meeuwis-meijel.nl

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



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 10 tot en met 19 april 2014 

DONDERDAG 10 APRIL
18.00 uur H.  Mis uit dankbaarheid bij gele-
genheid van het 50-jarig huwelijk 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 
18.00 uur H. Mis/Palmpasenviering met com-
muniekinderen
(zang dameskoor Cantantes) – 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 
(tevens vanwege verjaardag), Leen Vossen-
Janssen (vanwege verjaardag).

ZONDAG 13 APRIL
Palm- of Passiezondag
09.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lectoren 
mevr. L. Caris en W. Engelen)
-Jaardienst Wiel van de Moosdijk tevens 
voor verjaardag.

MAANDAG  14 APRIL
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 15 APRIL
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 H. Mis in met de LKV.

WOENSDAG 16 APRIL
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 17 APRIL
Witte Donderdag
19.00 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr. T. Kessels)

VRIJDAG 18 APRIL
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur Goede-Vrijdagviering (dameskoor 
Cantantes, lectoren mevr. L. Roost en mevr. 
T. Kessels).

ZATERDAG 19 APRIL
Paaszaterdag/Stille Zaterdag
21.00 uur Paaswake (zang dameskoor 
Cantantes, lectoren mevr. L. Roost en mevr. 
T. Kessels) –Jaardienst Tinus Frenken, jaar-
dienst overleden ouders Stultjens-van Ton-
gerlo.

Overleden
Op 1 april was de avondmis voor Theu Steu-
ten, hij overleed in de leeftijd van 81 jaar en 
woonde Hinkert 42.
Moge hij ruste in vrede.

Misdienaar
Zaterdag 12 april 18.00 uur Britt Stienen

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

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 13 april
10.00 uur H. Mis  -

Vrijdag 18 april Goede vrijdag
19.00 uur Goede Vrijdagviering - Tot bijzon-
dere intentie

Zaterdag 19 april
19.00 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

12 t/m 20 april 2014

ZATERDAG 12 april Palmpasen: 19.15 uur 
H. Mis met wijding en uitdeling van palm-
takken, koor De Sleutels, jaardienst voor 
Loeke Wijen, voor Harrie Verheijen voor zijn 
verjaardag, jaardienst voor Peter Mathijs en 
Marie Houben, tevens voor Baer Houben.

WIITTE DONDERDAG 17 april: geen dienst

GOEDEVRIJDAG 18 april: 19.00 uur goede 
vrijdagviering m.m.v. koor De Leeuwerik.
Het wordt een dienst met afwisselend tek-
sten en zang, geen traditionele kruisweg-
viering.

PAASZATERDAG 19 april: 19.15 uur Paas-
wake, koor De Leeuwerik, voor ouders Lin-
ders-van de Moosdijk.

HOOGFEEST VAN PASEN ZONDAG 20 
april: 10.00 uur woorddienst. T.g.v. de ope-
ning van het schuttersseizoen van schutterij 
St. Lucie en de opening van het museumsei-
zoen van openluchtmuseum Eynderhoof. 
M.m.v. koor De Leeuwerik. Voor leden en 
overleden leden van schutterij St. Lucie en 
openluchtmuseum Eynderhoof. Voor ouders 
Verstappen-Beelen, voor ouders Hulsers-
Beelen.

LEZERS: zaterdag 12 april Maria van Nieu-
wenhoven en Jan van Gog, zaterdag 19 april
Annie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 12 april: Valerie 
Beerens en Jarno Bongers, zaterdag 19 april
Myrthe van Horik.

OVERLEDEN: Op woensdag 2 april is Harrie 
Kuepers op de leeftijd van 88 jaar overle-
den, dat hij mag rusten in vrede.

JEUGDKOOR DE SLEUTELS: a.s. zaterdag
12 april zal het koortje voor de 1e keer onder 
leiding van Maud Verberne de H Mis opluis-
teren. Wij nodigen u van harte uit te komen 
luisteren.

KINDERWOORDDIENST: Kinderen a.s. za-
terdag 12 april zijn jullie weer van harte wel-
kom in de sacristie.

“In ieder van ons is liefde, die ons leven zin 
en vervulling schenkt.”

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 13 april  2014  PALMZONDAG 
H. Mis om 11.00 uur
GEZINSMIS met opluistering door het 
jeugdkoor De Kwikkwekkertjes.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor Nel Thiessen van Grimbergen, 
wegens verjaardag.
Lector: kinderen
Misdienaar: Bert Verheggen/ Francine
Smeets
Collectant: Jan Kuepers

OASEMORGEN
Maandag 14 april 2014 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Bud-
schop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bid-
den.

Jeugdkoor De Kwikkwekkertjes
Alle kinderen lopen aan het begin van de 
H. Mis met de palmpasenstokken in optocht 
door de kerk. Wil je ook meedoen, kom dan 
met ons meezingen. De repetitie is van 18.30 
tot 19.15 uur in de kerk in Budschop op don-
derdag van 18.30 tot 19.15 uur. Alle kinderen 
mogen meezingen. Na de mis is uitreiking 
van de palmpasentakjes die tijdens de mis 
gezegend worden en ontvangen alle kinde-
ren een paasei. Ook de oudervereniging van 
de BASISSCHOOL heeft een attentie voor 
alle kinderen.
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 12 - 19 april. 

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. 
Zondag 13 april, 6e zondag van de 40-da-
gentijd, Palmzondag, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Elly Coumans-Boc-
ken, ouders Salimans-Hermans en zoon Pe-
ter, Catharina Sophia Schreurs en Henricus 
Hubertus Vaes, Sjeng Stienen (verjaardag) 
en Lies Stienen, jrd Truus van den Bogaert-
Nies, jrd Sjef Bloemers, zwd Nel van den 
Boom-van Eijk, uit dankbaarheid. 
Dinsdag 15 april, 19.00 voor de zieken. 
Donderdag 17 april, Witte Donderdag, 
19.00 (Zangkoor De Peelklanken). Viering 
van de instelling van de H. Eucharistie, van 
het sacrament van het priesterschap en van 
het gebod van de naastenliefde.
Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, 14.55 
Schoolviering van de leerlingen van basis-
school De Schrank; 19.00 (Kerkelijk zang-
koor samenzang). Herdenking van het lijden 
en sterven van de Heer.
Zaterdag 19 april, Paaszaterdag/Stille za-
terdag, 10.00 – 12.00 Paascommunie voor 
de zieken (aanmelding kan nog op de pas-
torie). 19.00 Paaswake (Zangvereniging St. 
Caecilia) jrd Piet Reijnders. 
ACOLIETEN: za. 12 april 19.00 :  Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 13 april
10.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van Rooij-
en; za. 19 april 19.00 : Richard Köster, Koen 
Coumans. 
DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen : Sem Stockmans, Tolheuvel 54, 
Aafke van de Ven, Venloseweg 18 en Yaidem 
Houben, Weert. We wensen dopelingen en
ouders van harte proficiat en alle goeds voor 
de toekomst. 
OVERLEDEN: Op 28 maart jl. overleed Theu 
Cuijpers, 82 jaar, Meeuwenstraat 90. Moge 
hij rusten in vrede. 
PALMPASEN/PALMTAKJES: We vieren 
zaterdag de Gezinsmis “Palmpasen”, herin-
nerend aan de Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
Hij werd toegejuicht met “Hosanna” en 
palmtakken. De kinderen mogen zaterdag 
hun Palmpasentak of – kruis in processie 
naar het altaar brengen om deze intocht te 
gedenken. Zo vieren de kinderen met hun 
ouders de voorbereiding op het komende
Paasfeest. Ook worden palmtakjes gewijd, 
die na de vieringen uitgedeeld worden om 
thuis een ereplaats – bij het kruisbeeld – te 
geven of om “koren te palmen” zoals vroe-
ger gebruikelijk was om Gods zegen aan 
te roepen over de vruchten der aarde. Bij 
onheil of noodweer zegende men huis en 
haard met het gewijde takje met wijwater. 
Er is weinig koren meer te palmen, maar aan 
Gods zegen is wel nog heel veel gelegen. 
Kom het palmfeest mee vieren en ik wens u
een goede Goede Week toe. 
ORGELRESTAURATIE: Vorige week werden 
de hulpkrachten bij de orgelrestauratie even 
in het zonnetje gezet. Dankzij hun mede-
werking kon op de restauratiekosten mooi 
bespaard worden. Namens het kerkbestuur 
dankte coördinator Henk Hermans de vrij-
willigers en ik reikte 15 orgelpijpjes uit als 
dank voor hun inzet. “Zij bleven over na de 
restauratie …. ?” zei Henk. 
Volgende week volgt nog eens een over-
zicht van het Orgelfonds. U zult zien dat 
velen de restauratie steunden, maar ……. er 
is nog een tekort. Deze week ontving het co-
mité weer de opbrengst van de “flessenau-
tomaat” bij Coöp Phicoop, een bedrag van
€ 103,70. Hartelijk dank aan alle milde ge-
vers en aan Coöp Phicoop.

Pastoor A. Koumans. 
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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.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

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

Het kienen is toegankelijk voor iedereen.
U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 45,-- .

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”. Deze avond zul-
len we kunnen genieten van onze eigen 
volksdansgroep. 
Ook is er de mogelijkheid om zelf met de 
voetjes van de vloer te gaan, je hoeft niets 
maar mag veel, we zullen er samen een ge-
zellige avond van gaan maken. 

Kerk poetsen
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.

Meiviering 2014
Dit jaar organiseert ZijActief Haelen de Mei-
viering van de kring Weert.
Het thema van de viering is: VERTROUW OP 
JE KRACHT.
Op  14 mei 2014 zal deze viering om 19.30 
uur plaats vinden in
De H. Lambertuskerk Kerkplein 12 in Ha-
elen.
Pastoor Dieteren en Marielle Beusmans 
geestelijk adviseur ZijActief Limburg ver-
zorgen deze viering in samenwerking met 
ZijActief Haelen. 
Medewerking verlenen het koor van Haelen 
en Baexem De Kerk is open vanaf 19.00 uur,

Heb je intenties voor de viering dan kun je 
deze doorgeven tot 4 mei aan 
Nellie Korsten via de mail gielkorsten@het-
net.nl  of via het bestuur van je eigen ver-
eniging.
De opbrengst van de collecte is voor een 
project van Mariëlle Beusmans in Tanzania.
Het is bestemd voor ondersteuning van de 
Maasaivrouwen in Tanzania

Na de dienst is het mogelijk om voor eigen 
rekening een kop koffie met vlaai te gebrui-
ken in Eet-café De Valk gelegen naast de 
kerk.
Om alles goed te laten verlopen is opgave 
noodzakelijk voor 4 mei bij Toos Rietjens. 

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

Toos Knapen en Bart Hurkmans
50 jaor getrouwdj

Lieve pap en mam,  

pro�ciat 
van alle wichter
en kleinkindjer

10-04-1964

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 12 apr. 2014 – 19 apr. 2014

Palmzondag
Zondagmorgen 13 apr. 9.30 uur:
Em. Pastoor Verdonschot zal voorgaan in 
deze viering waarin ook de palmtakjes wor-
den gewijd.

Als jrgt. voor Annie Reijnders-van den Berg 
en Frans Reijnders, Als hgm. uit dankbaar-
heid, Als hgm. voor Wilhelmus van Roij en 
Maria Verstappen v.w. beider verjaardag, 
Als hgm. voor Wim Hendriks en vriend Pe-
ter Graus en tevens uit dankbaarheid v.w. 
een verjaardag, Als jrd. voor Math Beenders 
(Canticum Novum)

17 april Witte Donderdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, herdenking van het laat-
ste avondmaal, voorafgegaan door een kor-
te boeteviering (volkszang)

Als jrgt. voor Agnes Wetemans-Mertens

18 april Goede Vrijdag
De kerk is geopend van 14.45 uur tot 15.15 
uur als gelegenheid om het lijden en de 
dood van onze Heer Jezus Christus biddend 
te gedenken.

19 april Paaswake 19.00 uur:
Viering van het nieuwe leven met de teke-
nen van water, vuur en brood en wijn.
De paaswake zal worden opgeluisterd door 
onze beide koren.
Em. Pastoor Verdonschot zal voorgaan in 
deze paaswake. 

Als jrd. voor Wiel Tunissen

Mededeling:
•	 Overleden in de leeftijd van 88 jaar Harrie	

Op Heij moge hij rusten in vrede.

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 ei-
gen 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.

ZijActief Leveroy
Beste mensen van Leveroy,

Door het jaar heen organiseren wij open
avonden, waarop allen die geïnteresseerd 
zijn, deze avond vrijblijvend kunnen bijwo-
nen. Op 16 april hebben wij zo’n avond.

Woensdag 16 april: filmavond over de 4 sei-
zoenen van het Leudal. De Pestoeërskoel 
wordt voor deze gelegenheid omgetoverd 
in een bioscoopzaal. De heer Cees van de 
Voort komt deze avond voor ons verzor-
gen en laat ons genieten van al wat groeit, 
bloeit en leeft zo dicht bij huis.

Deze avond begint om 20.00 uur en is gratis 
en toegankelijk voor iedereen.

Mochten er nog vragen zijn dan kun je con-
tact opnemen met Miep Verspagen, tel. 
0495-65637.

Wij hopen vele mensen te mogen begroten 
op deze avond.

Bestuur Zij-actief Leveroy

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

www.lactatiekundige-limburg.com



GARAGE-
VERKOOP

Merkartikelen van vorig seizoen aan
DUMPPRIJZEN: € 5,- € 10,- € 20,-
SLECHTS 2 DAGEN. SLA UW SLAG

Vrijdag 11 april 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 12 april 9.00 - 12.00 uur

MODE VOOR DE MODERNE VROUW

Brugstraat 21 Nederweert
www.p leun i smode .n l

GARAGEVERKOOP 
BIJ PLEUNIS MODE

U was er al eerder? Dan krijgt u
komend weekend opnieuw de 
kans uw licht op te steken bij de 
garageverkoop van Pleunis Mode 
in Nederweert. De garage naast 
het winkelpand wordt voor even 
outlet-store aan de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken
van vorig seizoen worden aan dump-
prijzen verkocht, met kortingen tot 
wel 80%.
Bij Pleunis mode vindt u kleding van 
de merken NTS, Sao Paulo, Taifun, 
Ariana, Dolce Vita, Betty Barclay, Gil
Bret, Joseph Ribkoff, Pause Café, Ma-
rie Méro, Monari, Via Appia, Brax, 
Zerres, Seidel, Edition by G.W., Gerry 
Weber, FrankWalder, Isabell, Damo 
en Concept K tegen de allerlaagste 
prijs! In diverse maten is er nog een 
ruime keuze aan perfect passende 
modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 11 april van 
9.00 tot 20.00 en zaterdag 12 april
van 9.00 tot 12.00 uur  is de Outlet ge-
opend. Sla uw slag. We starten echt 
pas vrijdag om 9.00 uur.

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

Te huur gevraagd
Ruime woning

Voor onbepaalde tijd in 
buitengebied van 

Nederweert of Someren
Tel. 0493-321953

Sponsorloop OBS de 
Klimop vrijdag 25 april

Jaarlijks wordt er door de school een 
sponsorloop georganiseerd. De op-
brengst gaat voor de helft naar de 
school en de andere helft naar een 
goed doel. Het geld dat met de spon-
sorloop wordt opgehaald gaat naar 
HEPPIE-dol-FIJN.

De organisatie van Heppie Deejs waar 
Heppie dolfijn een onderdeel van is 
wil kinderen met een beperking hel-
pen. Zij krijgen dan een programma 
van twee weken aangeboden waar-
in het kind en het gezin werkt met 
speciaal opgeleide therapeuten en 
tuimelaar dolfijnen. Een dolfijn kan 
je op je gemak stellen en motiveren. 
Kinderen met een beperking verbe-
teren hun fysieke, verbale en sociale 
vaardigheden en winnen aan zelf-
vertrouwen. Deze kinderen vertonen
enorme vooruitgang die vóór de the-
rapie onmogelijk leek. 

Deze stichting zet zich in voor kinde-
ren en jongeren die extra zorg nodig 
hebben. Het gaat hierbij om kinderen
en jongeren met een autisme spec-
trum stoornis, ADHD, een gedrags-
stoornis, een lichamelijke en/of licht 
verstandelijke beperking of een com-
binatie hiervan. 

Voor dit goede doel proberen wij zo-
veel mogelijk geld op te halen en ho-
pen op uw medewerking. 
De kinderen van de Klimop hebben 
een formulier waarop u zich kunt in-
schrijven als sponsor.

U ontvangt dan een ‘zegel’ die u op 
de deur kunt plakken. 
De sponsorloop vindt plaats op vrij-
dag 25 april a.s. rondom de school. 
De warming-up begint om 13:30 uur. 
De eerste groepen beginnen om
13:40 uur te lopen.
U bent van harte welkom om de kin-
deren te komen aanmoedigen. 

Alvast bedankt!

Kinderen, oudervereniging en team 
OBS De Klimop

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 17 april is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste be-
zoekers afmelden voor woensdagmid-
dag 9 april 11.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ
Groot assortiment vaste planten. 

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

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

maandag t/m vrijdag van 18.00 – 20.00 uur 
en op afspraak.

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

Zie ook op marktplaats.

Er zijn weer 

ASPERGES
en

AARDBEIEN 
Boerderijwinkel
LINDERS-WIJEN
Strateris 32, tel. 634064

Openingstijden
di. t/m vrij. van 13.00 tot 17.30 uur
Zat. van 9.00 tot 16.00 uur

FINALE  DECLAMATIE

Veldeke Weert organiseert jaarlijks 
een declamatiewedstrijd voor kinde-
ren van basisscholen. Dit jaar zal dat 
voor de 10e keer gebeuren. Op zater-
dag 12 april is de regionale finale van 
deze wedstrijd in zaal Don Bosco op 
Boshoven. Het programma begint om 
14.00 uur.
Kinderen kunnen op hun eigen ma-
nier, al of niet met attributen, een 
gedicht in dialect voordragen en wor-
den door een vakjury beoordeeld. 
Ruim 30 kinderen uit de groepen 5
tot en met 8 van diverse scholen uit 
Weert, Nederweert en Stramproy 
gaan met elkaar de strijd aan om de ti-
tel beste voordrachtkunstena(a)r(es). 
Op het einde van de middag zal wethou-
der Harrie Coolen de prijzen uitreiken.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Te huur 

Appartement 
centrum Ospel 

2 slpkamers 
Per direct aanvaarbaar 

Hugo 0653550093

CDA

Openbare fractievergadering
CDA Nederweert

Op dinsdag 15 april aanvang 
19.30u bespreekt het CDA in zaal 
Centraal (ingang Wups Pub) de raads-
agenda ter voorbereiding van de 
raadsvergadering van dinsdag 22april.
Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 

Ook voor uw inbreng over andere on-
derwerpen is er voldoende ruimte.

Op de raadsagenda staat onder meer:
Herontwikkeling locatie Wijen-Emté,
Burgemeester Hobusstraat  als onder-
deel van het Masterplan Nederweert-
Budschop.
Communicatieplan sociaal domein 
voor gemeenten Leudal, Nederweert 
en Weert.

Tot dinsdag  15 april
CDA Nederweert

Mantelzorgpanel

Voor een nieuw project vanaf 2014 
zijn wij op zoek naar actieve man-
telzorgers die graag hun stem willen 
laten horen!

Ben jij mantelzorger (iemand die 
langdurig en intensief voor een hulp-
behoevende, chronisch zieke of ge-
handicapte naaste zorgt) en woon-
achtig in de gemeente Nederweert of 
Roermond? Geef je dan op voor het 
mantelzorgpanel. 
Zo’n 2 keer per jaar komen we bij 
elkaar en bespreken we aan de hand 
van thema’s jullie persoonlijke visie 
op mantelzorg. Deze adviezen wor-
den meegenomen in de rapportages 
naar de gemeente, zo maakt uw stem 
ook verschil!

Meer info of aanmelden?
Stuur uw motivatie per e-mail sabinje.
corstjens@dezorggroep of bel 06-44 
34 94 75. Voorafgaand vindt er een 
selectie plaats, bekijk de criteria op 
www.groenekruis.nl

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

Uitvaartverzorging
Strijbos

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is
gratis bij ons verkrijgbaar.

De Kleine Winst “van streek”
Vanaf woensdag 9 april alle 
streekgerechten voor € 7!

Je ziet en proeft het aan alles. De 
Winst is van streek.
Met kleine gerechten van Limburgse 
bodem, om te gillen zo lekker.
Een prijs die je laat steigeren van 
verbazing. En een sfeer waarin zelfs 
de grootste kniesoor het leven gaat 
waarderen.

Eetcafé De Kleine Winst steekt groot-
moeders tijd in een nieuw jasje.
De tijd van ‘dikke mik’ en al het goe-
de van deze streek.
Ouderwets en intiem aojehore rond 
de ‘keukentafel’.
Samen het glas heffen. En genieten 
van (h)eerlijke culinaire hapjes.
Bereid met ingrediënten van deze 
streek, mogelijk gemaakt door lokale 
ondernemers. En dat voor slechts € 7 
per gerecht. Je leest het goed: € 7

Voor dat bedrag kun je het leven vie-
ren in De Winst, het dorpshart anno 
1860.

Die prijs is natuurlijk geen toeval. In 
de Bijbel staat het getal 7 voor rust en 
volmaaktheid.

God schiep de wereld in zes dagen, 
op dag 7 zag hij dat het goed was.
Wie in sprookjes gelooft: Sneeuwwit-
je had 7 dwergen, de Wolf 7 geitjes 
en Klein Duimpje droeg –jawel – Ze-
venmijlslaarzen. En die arme Pinok-
kio? Die liep in 7 sloten tegelijk.

Bij Eetcafé De Kleine Winst hoef je 
daar niet bang voor te zijn.
We zijn laagdrempelig in alle opzich-
ten, al is het maar omdat we - au, pas 
op voor je hoofd - het laagste plafond 
van Nederland hebben.

GENIET!

Dankbetuiging

Voor uw hartelijke blijken van medeleven na het overlijden en bij het 
afscheid van mam, schoonmoeder en oma

Nel van den Boom - van Eijk
zeggen wij u oprecht dank.

Al deze waardering en vriendschap te voelen is voor ons een grote 
steun en troost. 

Kinderen en kleinkinderen

Ospel, april 2014

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 april om 
10.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt  
Ontvangen te Ospel.

LET OP!!
in verband met Pasen:

Voor het weekblad van 24 april a.s.
advertenties en tekstkopij inleveren op

WOENSDAG 16 APRIL
uiterlijk 12.00 UUR.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl



Reageren op deze vacature doe je via

 ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet

Vakantiemedewerkers voor de zorg, huishouding en keuken

Voor de Stichting Land van Horne.
Je bent 16 jaar of ouder en minimaal twee weken beschikbaar 
in de zomerperiode. Je bezit goede sociale vaardigheden, hebt 
een dienstverlenende houding en je wil graag je handen uit de 
mouwen steken.  Een zorgopleiding is een pre, maar niet voor 
alle vacatures een vereiste!

Hoe kun je reageren.
Kijk snel op onze website www.landvanhorne.nl en 
solliciteer op de vacature van jouw keuze.

Thema ‘fictie’ bij de peuters van Hoera

De peuters van Hoera spelen alweer 
een paar weken in onze nieuwe sa-
menstelling. De peuters tussen de 
2 en 4 jaar die voor het peuterpro-
gramma komen (vroegere peuter-
speelzaal) in de groep Upke Dupke en 
de peuters voor de dagopvang in de 
groep Eigenwijsje. In beiden groepen 
bieden we dezelfde activiteiten aan 
rondom een thema. Ook de ruimtes 

worden aangekleed in de sfeer van 
het thema met allerlei attributen 
waarmee de peuters kunnen spelen. 
Nu is dat het thema: “fictie” samen 
met basisschool De Kerneel. Iedere 
dag zie je bij ons kabouters, elfjes, 
reuzen, prinsessen en wat de peuters 
nog meer willen zijn in het kabouter-
bos. Samen beleven ze hier allerlei 
avonturen.

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

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

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

Met je kleinkind de natuur ontdekken! 

Grootouder Kleinkind Natuurdag 
bij Buitencentrum De Pelen  

Op zaterdag 12 april houdt Staats-
bosbeheer een Grootouder Klein-
kind Natuurdag in Nationaal Park 
De Groote Peel. Tijdens deze ac-
tieve en creatieve middag vol 
natuurbeleving draait alles om 
het samen doen en ontdekken. 
De activiteit start om 13.30 uur in 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 7,50 per persoon en dat is 
inclusief koffie/thee/ranja, een 
versnapering en broodjes met 
worst bakken boven de vuurkorf. 
Opgave is gewenst op: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl 

Twee keer per jaar, in de lente en in 
de herfst, verwent Staatsbosbeheer 
opa’s, oma’s en hun kleinkinderen 
met een hele middag natuurpret in De 
Groote Peel. De middag begint met 
een korte kennismaking onder het ge-
not van een kopje koffie of ranja in de 
Peelboerderij van Buitencentrum De 
Pelen. Na verdeling in groepen gaat 
iedereen naar buiten voor een korte 
wandeling in De Groote Peel. On-

derweg worden er leuke opdrachtjes 
gedaan om de natuur te ontdekken. 
Omdat het lente is wordt er natuurlijk 
een kijkje genomen in de vele nest-
kastjes die op de route hangen. Deze 
vogelhuisjes hebben een glasplaat 
waardoor je broedende koolmezen 
en pimpelmezen van dichtbij kunt ob-
serveren. Zeker voor jonge kinderen, 
een hele bijzondere ervaring. 

Halverwege de middag is er een 
pauze met iets lekkers en genoeg tijd 
om bij te kletsen. Na dit smakelijke 
intermezzo gaan de deelnemers aan 
de slag met het vullen van een ‘her-
inneringendoos’. Hierin kunnen de 
deelnemers hun ontdekkingen en er-
varingen van deze dag bewaren. De 
middag wordt gezellig samen afge-
sloten met broodjes en knakworstjes 
bakken bij de vuurkorf.

Startpunt van deze en alle andere ac-
tiviteiten in Nationaal Park De Groote 
Peel is het Buitencentrum De Pelen 
van Staatsbosbeheer. De Pelen is elke 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie, een compleet 
activiteitenoverzicht en een routebe-
schrijving: www.buitencentra.nl of 
www.np-degrootepeel.nl 

Avondwandeling in De Groote Peel 
Op dinsdag 15 april kun je weer 
genieten van een Vollemaan-
excursie in Nationaal Park De 
Groote Peel. Je wandelt met volle 
maan en hoeft dus geen zaklamp 
of ander kunstmatig licht mee te 
nemen, de grote schijnwerper in 
de lucht verlicht het pad. Peelgid-
sen van Staatsbosbeheer zorgen 
voor de begeleiding. De excursie 
start om 19.30 uur bij de ingang 
van Buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Deel-
name kost € 5,- voor volwassenen 
en € 3,50 per kind. Reserveren 
kan online via de webwinkel van 
Staatsbosbeheer: www.staats-
bosbeheer.nl of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl

Vollemaan, romantisch of griezelig?
Een wandeling in het licht van de 
vollemaan is voor sommigen het top-
punt van romantiek. Anderen associ-
eren vollemaan met griezelverhalen 
en spannende gebeurtenissen. Feit 
is dat de maan in haar volle glorie 
iets geheimzinnigs heeft en tot de 
verbeelding spreekt. Haar zilverwit-
te licht geeft bomen een schaduw, 

water een speelse schittering en het 
landschap een magisch tintje. Donker 
is niet donker meer! 

Wellicht is een beetje lef wel handig 
als je met vollemaan door De Groote 
Peel gaat wandelen. Maar wie niet 
bang is voor Dwaallichten, Witte 
Wieven of Dolende Ridders - die hun 
uiterste best doen om je de diepte in 
te lokken - zal zeker genieten van de 
unieke sfeer van het Peellandschap 
badend in het zilverwitte maan-
licht. Bovendien lopen Peelgidsen 
van Staatsbosbeheer mee. Zij zorgen 
voor een veilige route en zullen je 
vertrouwd maken met de geluiden 
van de nacht. Een avond om nooit te 
vergeten. 

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Zonnebloem Nederweert

Op donderdag, 27-03-2014 is de Zon-
nebloem afdeling Nederweert met 
70 gasten en vrijwilligers met de bus 
naar de Keukenhof geweest om al-
daar te genieten van het mooie wat 
de natuur ons daar te bieden heeft.
We mochten wel van geluk spreken 
want wederom hadden we het ge-
weldig getroffen met het weer.
Met twee bussen vertrokken we met 
veel goede moed. Zonder file bereik-
ten we De Keukenhof gelegen ten 
noord westen van Lisse. De A4, nabij 
Schiphol, was een paar dagen gele-
den nog volledig afgesloten voor het 
verkeer omdat de nucleaire top in Ne-
derland plaatsvond.
Gelukkig dat deze weg  weer vrijge-
geven was voor de gewone burger. 
De vliegtuigen die Schiphol aande-
den of die van het vliegveld opstegen 
waren een lust voor het oog. 
Ook het taxiënde vliegtuig dat via 
een weg over de A4 ons kruiste, 
kreeg veel bekijks. 

Aangekomen bij De Keukenhof wer-
den we vorstelijk ontvangen. Speciaal 
voor de Zonnebloem konden we vlak 
bij de ingang de bussen parkeren en 
we hadden alle ruimte om onze “kost-
bare lading“ op een veilige manier te 
“lossen”. De bestelde rolstoelen ston-
den gereed. De voorbereiding was 
prima geregeld. 

Kasteel Keukenhof te Lisse is in 1642 
oorspronkelijk gebouwd als landhuis 
door Adriaan Maartensz. Block, een 
voormalige commandeur van de VOC 
in de Molukken. Vanaf 1840 is De 
Keukenhof  gevestigd op een gedeel-
te van het landgoed Keukenhof. De 
laatste kasteelheer van het Landgoed 
Keukenhof, graaf Van Lynden heeft 
in 2003 De Keukenhof in een stichting 
ondergebracht om zodoende verze-
kerd te zijn dat dit prachtige gebied 
in stand wordt gehouden.

Nu stonden we aan de ingang van 
32 hectare (320.000 vierkante meter) 

natuurschoon dat haar weerga niet 
kent. In het Juliana paviljoen werd 
gezorgd voor de inwendige mens. 
Meer dan 7 miljoen bloemen in al hun 
variëteiten lachten ons toe. Prachtig, 
in keurig bijgehouden perken en 
perkjes konden de ontelbare variaties 
van bloemen worden bewonderd. 
Geen sprietje onkruid had kans om 
de perfecte staat van onderhoud te 
verstoren. Wij passeerden krokussen, 
narcissen, tulpen, hyacinten, lelies en 
andere bolgewassen. Iedere soort 
was weer onderverdeeld. Om een 
voorbeeld te noemen zag ik van de 
narcissen de Bravour, de Cassata, de 
Peach Swirt en de Pinkeen. De perkjes 
werden hier en daar afgewisseld met 
een sculptuur van Nic Jonk met De ge-
hurkte vrouw. Ook de kunstenaar Paz 
Sanz Fle liet het vrouwelijk schoon 
duidelijk blijken met een sculptuur 
van een vrouw met de grote borsten.
De paviljoens dragen allemaal een 
naam van ons vorstenhuis van Oranje 
Nassou. Wilhelmina, Juliana, Beatrix 
en Willem Alexander. De ophaal-
bruggen en een uit Groningen over-
gebrachte molen van 1892 die her-
bouwd is in 1957 in De keukenhof, 
vervolmaakten het geheel.
Meer Hollands kan het niet zijn.   
Via de laan met de koningslinden 
die door (toen nog) Z.K.H. Willem 
Alexander en mevrouw Maxima in 
2001 werd geopend, liepen we weer 
terug naar het Juliana paviljoen om 
daar te genieten van een kopje koffie 
en een heerlijk stukje appeltaart.
Omdat de deelnemers ook een finan-
ciële bijdragen hadden gedaan, kon-
den we in Soerendonk bij Antoine 
nog genieten van een heerlijke voed-
zame afsluiting. 

Voldaan bereikten we rond 22.00 uur 
onze thuishaven bij De Pinnenhof.
We mogen terugzien op een geslaagde 
dag, weer georganiseerd door de Zon-
nebloem van de afdeling Nederweert.

TvCG

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

D-Dazzled
DéDé Danceballet de theaters 
in met spectaculaire show; D-
Dazzled!

D-Dazzled is een theatervoorstel-
ling waarin alle leerlingen van DéDé 
Danceballet de show stelen met hun 
energieke dansen. In een reeks van 27 
unieke voorstellingen zullen alle 3800 
leerlingen, in de leeftijd 3 tot 63 jaar, 
ten tonele verschijnen. 

Hostess en host van de show zijn Miss 
& Mr. Dazz en met een rode draad 
rond digital en social media nemen zij 
het publiek mee door een spectacu-
laire en adembenemende program-
mering. Van de jongste danseressen 
die ‘BoBo’ optreden, tot een aanste-
kelijke ‘Disco Medley’. Van een show-
ballet-achtig ‘New York New York’ tot 
een stoere vertolking van ‘Scream & 
Shout’. Elke show wordt bovendien 
afgesloten met als spetterende finale 
het nog geheimzinnige ‘Project D’. 

Elke choreografie wordt gedanst in 
een ander decor, ondersteund door 
een ultra HD-videoscherm van twee 
bij vijf meter dat voor visuele effec-
ten zorgt. En bij elke act horen wis-
selende kostuums. Honderden vrijwil-
ligers zijn al maanden in de weer met 
de meest creatieve ontwerpen, kilo-
meters stof, lint, glitters, pailletten, 
zélfs verlichting en een ongekende 
dosis enthousiasme! Zo zullen de ori-
ginele choreografieën nog een extra 
touch krijgen en ongetwijfeld ‘viral’ 
gaan. Dus like & share! 

Ook tijdens de show kan DéDé re-
kenen op vele vrijwilligers. In totaal 
helpen maar liefst 850 oppasmoeders 
die de kinderen begeleiden tijdens 
de theatershows! Daarnaast is er een 
vast team van 100 vrijwilligers die per 
show aanwezig zijn om alles op rol-
letjes te laten verlopen.

D-Dazzled belooft een professioneel 
georganiseerde middag of avond vol 
glitter, glamour, show en spektakel 

te worden! Maar vooral het plezier 
in het dansen van al die enthousiaste 
DéDé leerlingen, die de gelegenheid 
krijgen om te schitteren in hun eigen 
show, is een genot om te zien!!!  

De première in De Maaspoort in Venlo 
is op zaterdag 19 april om 14.00 uur, 
gevolgd door een avondvoorstelling 
om 19.30 uur en een derde show op 
zondag 20 april om 14.00 uur. In deze 
shows dansen zo’n 600 leerlingen uit 
Amsterdam, Helden, Heijthuijsen, 
Maasbree, Meijel, Nederweert, Pan-
ningen en Weert.

Er zijn nog enkele kaarten beschik-
baar. De kaartjes kosten € 15,25 per 
stuk en is inclusief garderobe en con-
sumptie en zijn te bestellen via DéDé 
Danceballet; 040 2544052 of via 
d-dazzled@dededanceballet.nl.

Na theater De Maaspoort zal de tour 
zich voort zetten naar Theater De 
Schalm in Venlo en daarna naar Thea-
ter Speelhuis in Helmond.

Wil je alvast een voorproefje? Kijk 
dan de teaser op www.dededance-
ballet.nl of volg ons, door de QR-code 
te scannen, op facebook
(www.facebook.com/ddazzled2014)

Collecteweek 22 t/m 25 april 2014
Sinds 2012 wordt in de kern Ne-
derweert een gezamenlijke col-
lecte gehouden. Daarmee wordt 
een aantal landelijke goede doe-
len in één keer bij de inwoners 
van Nederweert onder de aan-
dacht gebracht. De collectanten 
van de Stichting Nederweert 
Collecteert komen van 22 t/m 25 
april bij u langs. 

In de week van 22 april houdt Stich-
ting Nederweert Collecteert de col-
lecteweek. 150 collectanten gaan 
weer op pad. Daarmee bereiken we 
een groter gebied en komen we maar 
één keer bij u aan de deur. 

De gehele collecte is een mooi logis-
tiek proces. Er zijn inmiddels ruim 
4.000 adressen waar de collectanten 
aanbelt. Om dit proces  in goede ba-
nen te lijden, zijn de collectanten ver-
deeld over 6 wijken. Elke wijk heeft 
een wijkhoofd. Zij zorgen er bijvoor-
beeld voor dat de collectant voldoen-
de bussen heeft, zich kan legitimeren 
en bij vragen voor de collectant be-
reikbaar is. 

Ook is het mogelijk uw gift over te 
maken naar onze bankrekening. Met 
het verkrijgen van de ANBI status 
voldoet de stichting aan criteria om 
te mogen inzamelen voor het goede 
doel.  Daardoor is het mogelijk uw 
bankgift in aanmerking te laten ko-
men voor giftenaftrek. Het totaal 
van de giften moet dan wel voldoen 
aan de eisen van de Belastingdienst. 
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. 

De goede doelen zijn vertegenwoor-
digd door een coördinator. Samen 
met de coördinator zorgen wij als 
stichting er voor dat het opgehaalde 
bedrag op de juiste bankrekening van 
het goede doel  terecht komt. 

Het bestuur zal er op toezien dat al-
les volgens de vastgestelde regels zal 
gebeuren.

Informatie:  
Henny Kroezen 0495-632155.



Programm Za. 12 april Junioren
Eindse Boys A1 - Roggel A1 16.00 uur
Eindse Boys MC - NWC MC1 11.00 uur
Eindse Boys D1 - Bieslo D1 12.00 uur
RKSVO D2G - Eindse Boys D2 12.30 uur
FC Oda E2 - Eindse Boys E1 09.30 uur
RKMSV E3 - Eindse Boys E2 09.30 uur
Eindse Boys E3M - Laar E7 09.15 uur
Eindse Boys F1 - Heythuysen F1G 10.30 uur
Panningen F3 - Eindse Boys F2 10.30 uur
Eindse Boys F3M - RKSVN F3G 10.30 uur
Eindse Boys F4M - SV Budel F8 10.30 uur
Programma Za. 12 april Veteranen
Eindse Boys  - SVC 2000 17.00 uur

Programma Zo. 13 april Senioren 
Eindse Boys 1 - RKAVC 1 14.30 uur
Merefeldia 5 - Eindse Boys 2 12.00 uur
RKSVO 4 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Someren 9 - Eindse Boys 4 10.00 uur
Eindse Boys 5 - RKSVO 7 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstigers Eindse Boys 1 –
RKAVC 1:
Glaszettersbedrijf Jan Niessen Nederweert-
Eind
Rabobank weert en Cranendonck
Spelertje van de week: Jules Gerris
Verloting cadeaubon Aveve  Bond Ne-
derweert i.p.v. levensmiddelenmand
Donderdag 10april. kaarten aanvang 20.00 
uur

Supporters welkom bij de wedstrijden 

Voor wijzigingen zie www.eindseboys.nl

RKSVO Nieuws

Donderdag 10 april:
RKSVO da.2 - MVC’19 da.2 20.00
Leidersoverleg senioren 21.30

Zaterdag 12 april:
Linne A1 - RKSVO A1 14.00
RKSVO A2 - RKMSV A2 15.00
RKSVO B1 - Helden B1 15.00
MMC Weert B3 - RKSVO B2 14.45
RKMSV C1 - RKSVO C1 13.00
RKSVO C2g - Roggel C2g 13.00
Maasgouw C3g - RKSVO C3g 13.00
Reuver D1 - RKSVO D1 14.00
RKSVO D2g - vrij
RKSVO D3g - DESM D3g 12.00
Merefeldia E1 - RKSVO E1 11.00
RKSVO E2 - Panningen E3 10.00 
RKSVO E3 - MMC Weert E5 10.00
Merefeldia E6 - RKSVO E4g 10.00
Leeuwen F1g - RKSVO F1 09.00
RKSVO F2  - Merefeldia F2g 10.00
MMC Weert F5 - RKSVO F3g 09.00
RKSVO F4 - Brevendia F3 11.00
RKSVO F5g - Maarheeze F4 11.00
RKSVO F6g - Cranendonck F2 11.00

Zondag 13 april:
Cranendonck 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Deurne 3 12.30
Roggel 3 - RKSVO 3 11.00
RKSVO 4 - Eindse Boys 3 12.00
RKSVO 5  - DESM 5 12.00
RKSVO 6 - NWC 8 10.00
Eindse Boys 5 - RKSVO 7 10.00
Mierlo H. da.1 - RKSVO da.1 12.00
RKSVO da.2 - HBSV da.1 10.00

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 & Tegelcentrum Weert

Reddingsbrigade
Na de enthousiaste reacties van de vorige 
keer, zal het whoznextteam van Reddingsbri-
gade Nederweert opnieuw een spetterende 
avond discozwemmen organiseren voor alle 
kinderen uit Nederweert en omstreken!
Ben jij tussen de 8 en de 15 jaar en heb 
je minstens zwemdiploma A? Kom dan 
op vrijdag 25 april met zoveel mogelijk 
vriendjes en vriendinnetjes discozwem-
men in het Laco zwembad Merenveld!
Van 20:30 tot 22:00 gaan de muziek en de 
discolampen in het bad aan, omkleden is 
mogelijk vanaf 20:15 uur. Aanmelden is niet 
nodig, maar wees er op tijd bij, want vol =
vol! Voor slechts € 3,- mag je de hele avond 
zwemmen en krijg je tussendoor nog wat 
lekkers te eten en te drinken.
Deze activiteit is tevens de afsluiting van de 
nationale sportweek. Dus kom voor een ge-
zellige en sportieve avond discozwemmen in 
Nederweert! 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag Allround Jeugd Cup
op 29-3-2014 te Ysselsteyn

Ronde 1 Ronde 2 Totaal
Chantal Hekers 215 208 423
Bart Jonkers 182 196 378
Elfrie v Lierop 180 174 354
Zinzie v Lierop 139 165 304
Vilja v Lierop 169 107 276
Bjorn Seerden 98 96 194

Programma
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 Ou-

der/kind toernooi gehouden 
worden. Aanvang 16.00 uur.
Ouders die willen oefenen voor 
dit toernooi, zijn op dinsdag en 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur 
van harte welkom.
Graag opgave in het clublokaal 
of e-mail: secretariaat@hbswil-
helmina.nl

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

Programma SV Leveroy

Zaterdag 12 april
RKVB D1 - Leveroy D1 11.30
RKVB E1 - Leveroy E1 11.30
Haelen E3 - Leveroy E2 9.30

Zondag 13 april
Reuver 1 - Leveroy 1 14.30
Haelen 4 - Leveroy 2 10.30
Leveroy 3 - FC ODA  4 10.00
Altweerh. 4 - Leveroy 4 10.00
Cranendonck Vr - Leveroy Vr 10.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Oud ijzer Actie Drumband 
& Schutterij St. Odilia

Op zaterdag 12 april halen wij weer 
oud ijzer op in Ospel en Ospeldijk.
Indien u oud ijzer heeft voor onze 
vereniging kunt u alvast bellen naar 
06-13285994.
Wij komen dit zaterdag dan zeker bij 
u ophalen.
Op 12 april zijn wij ook bereikbaar op 
06-13292353 en 06-13285994.

Bij voorbaat bedankt namens al onze 
leden!

Duikteam

Na maanden van voorbereiding en plan-
ning hebben we afgelopen zaterdag de 
eerste AWARE kooi in Thorn neergelegd. 
AWARE is een internationaal project van 
duikers om het milieu te verbeteren: www.
projectaware.org. Als duikers van Duikteam 
Nederweert merkten we dat er bij een van 
onze duikstekken te weinig begroeiing on-
der water was om kuit aan af te zetten voor 
vis. Tevens merkten we dat er veel (illegaal) 
gevist werd waardoor de visstand hard ach-
teruit ging. Daarom bedachten we een plan, 
waarbij we metalen kooien met daarin tak-
ken en kerstbomen laten zinken in de Maas-
plassen bij Thorn. Daar kunnen vissen dan 
kuit op afzetten en bescherming in zoeken. 
Afgelopen zaterdag hebben we met een 
grote kraan de eerste kooi in het water ge-
legd en duikers van ons duikteam hebben 
de kooi op 7,5 meter neergelegd. Daarnaast 
zijn nog op andere plaatsen (kerst) bomen 
vastgemaakt onder water. Mocht dit suc-
cesvol blijken dan volgen er meer kooien. 
Iedereen bedankt voor deze pracht actie en 
geweldige samenwerking. We zullen regel-
matige updates doen van dit project. Wil je 
meer hierover weten? Volg ons dan ook op 
facebook: Duikteam Nederweert.

Wil je ook meehelpen om de natuur en het 
milieu te verbeteren? Bij ons kun je al vanaf 
8 jaar leren snorkelen en duiken. De snorkel-
training voor kids is GRATIS, mits je lid bent 
van onze vereniging en ons jeugdlidmaat-
schap kost 75 euro per jaar. Heb je interesse? 
Meld je dan aan via info@duikteamneder-
weert.nl of kom eens langs voor een leuke 
proefles.

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 12 april
Merefeldia A1 – IVO A1 15:00
Brevendia A2 – Merefeldia A2 13:00/14:00
De Leeuw B1 – Merefeldia B1 13:15/14:45
Merefeldia B2 – Laar B4 15:00
Boekoel MB1 – Merefeldia MB1 09:45/11:00
Merefeldia C1 – SVC 2000 C1 13:30
Merefeldia C2 – Brevendia C2 13:30
RKMSV C3G – Merefeldia C3 12:00/13:00
Heythuysen D1 – Meref. D1G 11:00/12:00
Grashoek D1G – Merefeldia D2G 10:30/11:30
Merefeldia D3G – MMC Weert D3 12:15
Merefeldia D4G – MMC Weert D4G 12:15
Merefeldia E1 – RKSVO E1 11:00
BEVO E1G – Merefeldia E2 08:30/09:30
RKVB E2G – Merefeldia E3 10:30/11:30
Merefeldia E4 – VV Kessel E4 11:00
DESM E4 – Merefeldia E5 08:45/09:30
Merefeldia E6 – RKSVO E4G 10:00
Rood Wit’67 E4M – Meref. E7 08:30/09:30
Merefeldia F1 – Laar F1 10:00
RKSVO F2 – Merefeldia F2G 09:15/10:00
Merefeldia F3G – RKSVN F4 09:00
Horn F2 – Merefeldia F4 09:00/10:00
Merefeldia F5 – SV Budel F5 09:00
Merefeldia F7 – Merefeldia F6 09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 12 april
Merefeldia – Egchel 17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 13 april
ASV’33 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Merefeldia 2 – SV Budel 2 11:00
Merefeldia 3 – RKVB 2 12:00
Veritas 3 – Merefeldia 4 10:15/11:30
Merefeldia 5 – Eindse Boys 2 12:00
Laar 7 – Merefeldia 6 09:00/10:00
Merefeldia 7 – DESM 6 10:00
Merefeldia VR1 – Someren VR2 10:00

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

Voor het laatste nieuws zie onze
verenigingssite www.veredot.nl.

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

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

Afgelopen zondag heeft het Heren Senio-
ren team onder leiding van Coach C. Wright 
een spannende wedstrijd gespeeld tegen BC 
Lieshout. 
Xander Janssen, een van de spelers van dit 
team heeft een wedstrijdverslag gemaakt 
van deze wedstrijd.

Omdat de heren1 alle wedstrijden dit sei-
zoen hebben gewonnen, was het niet meer 
een kwestie van “of” maar van “wanneer” 
we kampioen zouden worden. En wat mooi-
er dan een zonnige zondag in maart, in onze 
eigen sporthal?

Alle voorzieningen waren getroffen; ieder-
een present, shirts gewassen, sportdrank 
koel gezet. Sociale media ingezet om het 
publiek aan te trekken; tribunes opge-
bouwd, sponsor van Van Gog auto’s te Ne-
derweert was present op de VIP tribune en 
met potlood een reservering gemaakt bij 
het Wokrestaurant...
Maar....dan belt de tegenstander uit Lies-
hout af omdat ze maar 4 man konden op-
trommelen. Gelukkig wilden deze heren 
best afreizen naar Nederweert om met aan-
vulling van onze jeugdsterren, en zelfs een 
BAL-topper, de strijd aan te gaan.
En die werd nog spannend ook! Met Fons 
en Stef in de gelederen heb je al snel leng-
teoverwicht, maar scorend wilde de bal niet 
vallen. En het lag niet eens aan de nieuwe 
basket, ook op de oude liep het spelletje 
niet zoals gewenst. Met name veel balverlies 
speelde parten, onderschepte passes leid-
den tot turnovers. Gelukkig waren Dyon van 

Hugten en Jeroen Simons scherp met bizarre 
niet-te-verdedigen linkse layups en floaters 
over grote verdedigers zodat we niet op 
achterstand kwamen.
Kwam het door spanning? Onderschatting?
Of de druk van spelen voor het publiek, dat 
in grote getale op de tribunes zat?

In het 3e kwart begon het pas een beetje te 
lopen, toen de vaste waardes van het team 
hun talenten lieten zien. Bas Knijnenburg 
die vanaf de baseline drives maakt, is met 
zijn bijna 2 meter daar niet te stoppen. Daan 
Stryczek met een toverbal zou zo in de high-
lights van de NBA passen. De wedstrijd was 
toen gespeeld en het feest begon al bijna!

Na het laatste fluitsignaal barstte het ap-
plaus los; en het publiek kreeg een applaus 
terug van de spelers. Coach Cleo moest ren-
nen om zijn pak droog te houden voor de 
champagnefontein; maar zijn getrainde spe-
lers zijn toch sneller bleek. Alle spelers heb-
ben een medaille en een pet gekregen en 
daarna gefeest in het Piepke! HS1 kampioen 
2014 - weer een trofee in de vitrine.

Jumping Giants kent een hoop talenten! Op 
zaterdag 19 april speelt ons Jongens U18-1 
team hun kampioenswedstrijd tegen Bladel. 
Deze wedstrijd is om 15:30 uur in sporthal ’t 
Spant er (Annie M.G. Schmidtlaan 15 te Bla-
del). Ook deze jongens willen graag naar de 
overwinning aangemoedigd worden… Bent 
u er ook bij?!

Dit dreamteam wordt gesponsord door:
Van Gog Auto’s te Nederweert! 

Kampioensteam Jumping Giants

Fotograaf: Ruud Engels van Ruphoto.nl

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Uitslagen Golf
BVE 2 – Vlegelke 1 = 5 – 7.
Vlegelke 2 – Rooij 2 = 9 – 3.
Vlegelke 3 – BCW 2 = 10 – 2.
De Kantien 1 – Vlegelke 4 = 1 – 11.

Programma Golf
Vrijdag 11 – 4
Vlegelke 1 – BVE 1.
Boszicht 1 – Vlegelke 2.
Heitse 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Laar 1.

Dit is de laatste competitie wedstrijd met de 
Topper tegen BVE in het verschiet.

We zijn benieuwd hoe het afloopt.

Veel Succes LB>

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 15 12 en 13 april 2014.

Zaterdag 12 april.
Geen uitwedstrijden.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 13 april.
Uitwedstrijden.
Springfield – U12-2 10.15 uur.
Springflied – U14-2 10.15 uur.
Best Jongens – U18-2 14.00 uur.

Thuiswedstrijden.
U16-1 – Titans 12.30 uur.
U16-2 - Jumpers 12.30 uur.
U12-1 – Kimbria 14.30 uur.
U14-1 – BSW 14.30 uur.

Heren Senioren – 1 Kampioen.
Zondag 30 maart jl. zijn de Heren Senioren 
na een spannende, maar spectaculaire thuis-
wedstrijd tegen Lieshout, kampioen gewor-
den.

Een dikke proficiat.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

TE KOOP / TE HUUR

WONING
Kapelaniestraat 38
Vraagprijs € 174.000,00

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

SYNCHROON ZWEMMEN:

Goed resultaat Nederlandse Junioren Kam-
pioenschappen Synchroonzwemmen
Zaterdag 29 maart jl. vertrok Alice Winkel-
molen, samen met haar trainster Ilse Hoe-
ben richting Zwolle voor de deelname aan 
het NJK synchroonzwemmen 2014. Van ZPC 
Nederweert had Alice als enige zwemster 
minimaal 2 limieten behaald en kon daar-
mee deelnemen aan dit Kampioenschap.
Er waren in totaal 91 zwemsters in de leef-
tijd t/m 18 jaar die zich voor het NJK had-
den gekwalificeerd. Via een individuele fi-
gurenwedstrijd in de ochtend plaatsten de 
beste 12 op ieder onderdeel zich voor finales 
soli, duetten en ploegen, die in de middag 
werden gehouden. De 13e mocht haar uit-
voering voorzwemmen. Zwemsters van 23 
verenigingen uit Nederland en 3 uit België 
streden om de eer. Alice behaalde met haar 
figurenwedstrijd een mooi puntentotaal 
van 55.4595. Van de Limburgse deelnemers 
eindigde Alice als 2e. Dit mooie resultaat 
was voldoende om als voorzwemmer haar 
solo te mogen laten zien, waar ze heel trots 
op mag zijn. Na het voorzwemmen van Alice 
hebben ze nog genoten van de uitvoeringen 
van de overige deelnemers. Het was een 
ontzettend lange en spannende dag, maar
het was zeker de moeite waard.

WEDSTRIJDZWEMMEN:
Afgelopen zondag 30 maart vertrokken we 
met een grote groep zwemmers naar Echt 
voor de laatste competitiewedstrijd. Zou-
den we onze top 10 positie, eerste klasse, 
kunnen behouden! Er staan een aantal 200 
meters nummers op het programma en als 
afsluiting van de middag is er een estafette 
met 8 zwemmers in verschillende leeftijden. 
Hier doen wij met twee teams aan mee. Dat 

belooft een spektakel te worden. Er wordt 
hard gezwommen en iedereen doet zijn 
uiterste best om zijn tijd te verbeteren. Er
zijn weer veel PR gehaald. De zwemmers 
van vereniging Patrick deden dit echter ook. 
Aan het einde van de middag keren we moe 
en voldaan terug naar Nederweert. We mo-
gen terugkijken op een goed seizoen waar-
bij we in het eindklassement een mooie 11e 
positie hebben behaald. 

Uitslagen: 
Estafette:
4x 50 meter vrije slag dames:
Esmée Venner, Inga van Dam, Janne van der 
Elsen, Tamara Bloemers 1ste plaats
4x 50 meter wisselslag heren: 
Marijn van Doorne, Jelmer van Hulsen, Luc 
Venner, Tom Linsen 3de plaats
8x 50 meter vrije slag gemengd:
Sander Aertssen, Lise van der Elsen, Jelmer
van Hulsen, Inga van Dam, Marijn van Door-
ne, Jessica de Leeuw, Tom Moonen, Kelly 
Goertz 6de plaats
8x 50 meter vrije slag gemengd:
Jac. Peeters, Esmée Venner, Tom Linsen, Ta-
mara Bloemers, Luc Venner, Janne van der 
Elsen, Koen van der Wallen, Loes Mennen

4de plaats
4x 25 meter schoolslag gemengd:
Aron Snellen, Imke van Rijt, Bart de Wit, 
Dyonne Klomp 1ste plaats
Tamara Bloemers
100 meter wisselslag 2de plaats
Janne van der Elsen
200 meter rugslag 3de plaats
Maike Flinsenberg
50 meter vlinderslag 3de plaats
100 meter vrije slag 2de plaats
Lisanne Kalders
100 meter rugslag 3de plaats
Rachelle Luimes
100 meter wisselslag 1ste plaats
25 meter schoolslag 2de plaats
Imke van Rijt
100 meter wisselslag 2de plaats
25 meter schoolslag 1ste plaats
Aron Snellen
100 meter wisselslag 3de plaats
25 meter schoolslag 3de plaats
Ivar Snellen
100 meter vrije slag 3de plaats
50 meter vlinderslag 3de plaats
Karlijn Truijen
100 meter vrije slag 3de plaats
100 meter rugslag 2de plaats
Esmée Venner
200 meter  vrije slag 1ste plaats
50 meter schoolslag 1ste plaats
Koen van der Wallen
50 meter vrije slag 2de plaats

ZPC Nederweert

Vandaag is Wilskracht Nederweert 1e ge-
worden op de Turnontmoeting in Brunssum 
met een totaal score van 257,20.
Het was een wedstrijd met veel zenuwachti-
ge gezichten, maar gedurende de wedstrijd 
verdween dit en liet iedereen zich van haar 
beste kant zien!

De Turnontmoeting is een wedstrijd voor 
teams die elk half jaar wordt georganiseerd 
voor recreatieturnsters. Ons team bestond 
uit 7 meiden: Esmee Rutjens, Anouk Beris, 
Brecht Keijser, Lieke Vullers, Pleun Sieben, 
Meike Hendrikx en Maud ter Schure. We de-
den mee in niveau 10. Er waren nog 4 andere 
teams waar we tegen moesten strijden. Drie 
teams uit Brunssum en een team uit Nuth.

Er wordt geturnd op de brug, de balk, de 
vloer en de sprong. Op elk toestel laten de 
meiden een oefening zien waarvoor ze een 
beoordeling krijgen. De beste 5 punten per 
toestel tellen mee voor het punten totaal. 

De meiden van Wilskracht haalde prachtige 
scores en waren erg trots op het resultaat. Meiden gefeliciteerd!

Turnsters 1e op Turnontmoeting


