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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

Fax  : (0495) 63 13 66
Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

Team Spauwen & Spauwen 

dankt u voor het 

vertrouwen in 2014.

Wij wensen u alle goeds 

voor 2015.

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –
Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed 460765 zie ook www.tandartsspauwen.nl

V.V. de Pinmaekers startj op zaoterdig 10 januari 

met de veurverkoup van de bontje aovendj kaartjes.

De veurverkoup es van 17.00-18.00 oor

in Residentie De Kleine Winst.

Nao ein geweldjige serie bontje aovendje in 2014
beloofdj ouch dees veurstelling weer ‘n spektakel te waere. 

Dao zeen weer 5 aovendj veurstellinge t.w.

23, 24, 29, 30 en 31 januari en ein

middigveurstelling op zóndig 25 januari

allemaol in de Pinnenhof. 

Aanvang 19.49 en 13.11 oor.

www.pinmaekers.nl

VVVVastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereinigingastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërt

N e d e r we e r t   |   0 4 9 5 - 6 2 4 6 0 7  |  w w w. a d r i a e n s b o u w k u n s t . n l

sc
he

rp
e 

lij
ne

n

EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste Carmen v.d. Hoogen

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

Op zaterdag 17 januari bent u van 
harte welkom op de Open Dag van 
ons vernieuwde hoofdkantoor. Het 
hoofdkantoor is uitgebreid met 2500 
m² magazijn, zakelijke showroom en 
moderne kantoren. Neem een kijkje 
achter de schermen tijdens een rond-
leiding, bekijk demonstraties van in-
novatieve hulpmiddelen en  stel uw 
vragen aan professionals.

Medicura is één van de grootste leve-
ranciers voor de uitleen, verhuur en 
verkoop van medische hulpmiddelen 
in Nederland. Vanuit het hoofdkan-
toor  in Nederweert worden de klan-
ten telefonisch te woord gestaan. 
Dagelijks worden vanuit Nederweert 
medische hulpmiddelen geleverd aan 
klanten en onze vele Zorgwinkels en 
servicepunten in heel Nederland. 

Het begon allemaal in 2003. Dick van 
Aggel liep regelmatig tegen problemen 

Zaterdag 17 januari

OPEN DAG Medicura Nederweert

met hulpmiddelen aan. De hulpmidde-
len waren er simpelweg niet of ze ver-
keerde in slechte staat. Dit moest anders!
Als startende ondernemer trok Dick 
voor dag en dauw erop uit om aange-
schafte rolstoelen en bedden bij hulp-
behoevende klanten te bezorgen.

Het jaar 2005 was een  succesvol jaar. 
In dit jaar zijn de eerste Zorgwinkels 
geopend in Roosendaal en Bergen op
Zoom. Daarnaast is Medicura in de re-
gio Weert op de kaart gezet door een 
intensieve samenwerking met de zorg-
organisatie Stichting Land van Horne 
voor de uitleen van hulpmiddelen. Met 

als resultaat dat in 2007 een Zorgwin-
kel in Weert geopend is.  In 2010 heeft 
Medicura haar intrek genomen in een 
geheel nieuw pand op industrieterrein 
de Pannenweg in Nederweert.

Medicura is in de loop der jaren uit-
gegroeid tot een toonaangevende
specialist in medische hulpmidde-
len. Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u graag een kijken achter de 
schermen nemen? Kom dan zaterdag 
17 januari tussen 11:00 en  16:00 uur 
naar ons hoofdkantoor, gelegen op 
Magnesiumstraat 7, 6031 RV Neder-
weert. U bent van harte welkom!

Op maandag 29 juli 2013 vertrekt 
Marcel Tinnemans te voet van zijn 
toenmalige woonadres in Weert 
(L) naar Capranica en Rome. 
Daarmee verwezenlijkte hij een 
droom, eerder dan verwacht. Hij
lost ook een belofte in. In Capra-
nica strooide hij de as uit van zijn 
in 2009 overleden vrouw Nel. Nu 
is er een boek over zijn bijzondere
pelgrimage.

Stille wens
Communicatieadviseur van de ge-
meente Nederweert, Marcel Tinne-
mans (Kelpen-Oler 1969), koestert 
al jaren de stille wens van een pelgri-
mage. Niet naar Santiago (te druk), 
niet naar Jeruzalem (te ver) maar naar 
Rome. Ooit zal het er van komen. In 
zijn eentje. Vanaf thuis, met het voor-
nemen onderweg de tijd te nemen. 
Dat ooit zou rond zijn 55e zijn. “Ie-
dereen heeft denk ik wel een droom 
die hij vroeg of laat hoopt te realise-
ren. Het belangrijkste om je idealen 
te kunnen realiseren is dat je gezond 
goed is.”

Niet later 
In november 2009 moest Tinnemans 
afscheid nemen van zijn vrouw Nel 
na een strijd van acht maanden te-
gen de ziekte kanker. Het was een 
heftige periode. Vanaf dat moment 
plant zich het idee in zijn hoofd om 
op korte termijn naar Rome te lopen. 
Hij zegt daar het volgende over: “Ik 
wilde weg van alles, even helemaal 
niets om me heen. Natuurlijk gaat dat 
niet. Je kunt niet zomaar vertrekken. 
Ik had een huis, een baan. De dood 
van Nel deed me echter beseffen dat 
later een relatief begrip is. Dat ik niet 
zou moeten wachten tot later.” Hij 
besprak zijn plannen met zijn werk-
gever, de gemeente Nederweert, en

Marcel Tinnemans schrijft boek over bijzondere pelgrimage

Belofte Ingelost, verslag van een voettocht

het thuisfront. Toen de seinen bij zijn 
werkgever op groen gingen konden
de voorbereidingen beginnen. 

Iemand nodig
Tinnemans begon zich in te lezen, hij 
bezocht pelgrims die de tocht ooit 
eerder hadden gemaakt (waaronder
Sjef Koolen uit Nederweert-Eind) en
startte met trainen. Het gewicht in de 
rugzak werd langzaam opgevoerd en 
de afstanden groter. Bij Bob’s Adven-
ture liet hij zich uitgebreid adviseren 
over de uitrusting. Op 29 juli 2013 
was het zover en vertrok Tinnemans 
in zijn eentje. Inmiddels had hij een 
nieuwe vriendin die hem voor 100% 
steunde. Onderweg had hij veel con-
tact met haar. “Ik belde vrijwel elke 
avond even of stuurde een berichtje. 
Achteraf denk ik wel eens dat het 

zonder haar niet gelukt was want je 
komt jezelf regelmatig tegen. Dan 
heb je iemand nodig.” 

Via Francigena
Rome is op meerdere manieren te be-
reiken. Je kunt via Oostenrijk, Frank-
rijk of Zwitserland de Alpen over-
steken. In Italië zijn er globaal twee 
hoofdroutes. Tinnemans zette het 
eerste deel van zijn tocht zelf uit. Via 
Aken, Trier, Saarbrucken, een stukje 
Frankrijk en weer Duitsland bereikte 
hij Zwitserland. Daar volgde hij de Via 
Gottardo, een lange afstandsroute 
van Basel naar Chiasso. In Italië liep 
hij over de Via Francigena, een oude 
pelgrimsroute die loopt van het En-
gelse Canterbury naar Rome. 

Lees verder elders in dit blad.



Basiscursus Vogels kijken in Nederweert
In februari 2015 gaat de inmiddels 
bekende “Basiscursus Vogels kijken 
in Nederweert” van start. Hij bestaat 
uit 7 lesavonden met daaraan gekop-
peld, 4 excursies. Elke les zal er een 
vogelrijk (natuur)-gebied in Neder-
weert centraal staan. Natuurlijk gaan 
we elke les in op de geschiedenis en 
de natuur-waarden van de gebieden, 
maar de vogels krijgen uiteraard de 
meeste aandacht. Herkenning, ge-
drag, voorkomen en zang komen 
ruimschoots aan bod. 

De cursus is bij uitstek geschikt voor 
mensen die op hun wandel- of fiet-
stochten vaak vogels voorbij zien 
schieten en dan denken: ”wat zou dat 
zijn geweest?” 

Dus kunt u ook zo genieten van het 
kijken naar vogels en heeft de natuur 
in het algemeen uw interesse dan is 
deze cursus net iets voor u. Het zou 
zomaar een opstapje kunnen zijn 
naar een prachtige hobby, maar het 
levert u zeker een aantal lekker ont-
spannen lesavonden op en excursies 
in gebieden waar u tot nu toe mis-
schien nog nooit bent geweest. 

De lesdata zijn als volgt:
Les 1 Vogels rondom het huis

 maandag 23-02-2015
19.30 uur tot 22.00 uur

Les 2 Vogels van de kanalen
maandag 02-03-2015
20.00 uur tot 22.00 uur

Les 3 Vogels van De Banen en het 

Sarsven
maandag 09-03-2015 
20.00 uur tot 22.00 uur  
Excursie De Banen en het 
Sarsven
zondag 15-03-2015

Les 4 Vogels van de Groote Peel
maandag 16-03-2015
20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie de Groote Peel
zondag 22-03-2015

Les 5 Vogels van het agrarisch 
gebied
maandag 23-03-2015
20.00 uur tot 22.00 uur

Les 6 Vogels van het Weerter Bos
maandag 30-03-2015
20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie het Weerter Bos
zondag 12-04-2015

Les 7 Vogels van de Schoorkuilen
maandag 13-04-2015
20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie Schoorkuilen
zondag 19-04-2015

De lessen worden gegeven in Ge-
meenschapshuis de Haaze-hoof, 
Aerthijsplein 3 te Ospel. Excursies zijn, 
onder voorbehoud, op zondagoch-
tend tot uiterlijk 11.30 uur. Kosten in-
clusief cursusmap bedragen € 35,00.

Voor inlichtingen en opgave kunt u 
contact opnemen met de Vogelwerk-
groep Nederweert, 
May Reemers, via  educatie@vogel-
werkgroepnederweert.nl of via tele-
foon 0495-631667.

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

Zwanger? 

Bezoek de informatieavond over 
‘de bevalling’

Op dinsdag 20 januari a.s. orga-
niseren de verloskundigen en 
gynaecologen uit de regio Weert 
een informatieavond over de 
bevalling. Deze is bestemd voor 
zwangere vrouwen - en hun part-
ner- als voorbereiding op de be-
valling. 
De informatieavond vindt plaats 
tussen 19:00 en 21:00 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Indien mo-
gelijk volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen.

Winterpret en wintergasten
Thema-excursies vanaf Buiten-
centrum De Pelen

Buitencentrum De Pelen heeft in 
de winter interessante en boei-
ende thema-excursies op het pro-
gramma staan. Zo is er op zondag 
11 januari om 09.00 uur een vo-
gelexcursie Wintergasten en om 
11.00 uur een Peel Ontdektocht 
Winterpret te beleven. Alle excur-
sies starten bij het Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Vogelexcursie  Wintergasten
In de najaar en de winter zoeken dui-
zenden ganzen en andere vogels van-
uit het Noorden tijdelijk de Peelstreek 
op. De akkers en weilanden rondom 
het Nationaal Park bieden een rijk-
dom aan voedsel en ’s nachts genie-
ten ze van de rust op en rondom de 
grote waterplassen in het gebied. In 
het voorjaar gaan deze wintergasten 
weer terug naar huis om te broeden. 
De meeste ganzen overnachten op ‘t 
Elfde, de grote waterplas midden in 
de Peel. Tegen zonsopkomst vertrek-
ken ze in grote groepen en in verschil-
lende richtingen om vervolgens neer 
te strijken op de landbouwgronden 
rondom het Nationaal Park. Het uit-
vliegen is een spectaculair schouw-
spel. Alleen al het geluid van ver-

trekkende ganzen is overweldigend 
en een natuurervaring om nooit te 
vergeten! De vogelexcursie start om 
09.00 uur en deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind.

Peel Ontdektocht Winterpret
In de winter is er veel te zien en te 
ontdekken in de natuur. Misschien 
zelfs nog meer dan in andere seizoe-
nen, want in de winter zie je heel veel 
sporen van dieren. In De Groote Peel 
ontdek je ze echt overal; de woelspo-
ren van wilde zwijnen, de prenten 
van reeën, afgeknaagde boomvruch-
ten en natuurlijk ligt er overal poep. 
Tijdens de Peel Ontdektocht Winter-
pret ga je op zoek naar die sporen en 
ontdek je van alles over dieren en hun 
leefwijze. Na afloop kun je een uilen-
bal -  ook een dierspoor -  uitpluizen. 
De excursie start om 11.00 uur. Deel-
name kost € 5,- voor volwassenen en 
€ 3,50 per kind, inclusief een grap-
pige dierenpin (Toeractief abonnees 
krijgen vijftig procent korting).

Informatie en aanmelden 
Voor de vogelexcursie kun je online 
reserveren: winkel.staatsbosbeheer.
nl/vogels-van-de-groote-peel Voor 
de Peel Ontdektocht Winterpret kun 
je je telefonisch of per mail aanmel-
den via: 0495 – 641 497 of via: depe-
len@staatsbosbeheer.nl 

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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.

(Vrouwelijke) Vrijwilliger/inter-
mediar gezocht  voor Stichting 
Leergeld Weert E.O.
Voor de stichting zijn we opzoek naar 
een intermediair die zich met name 
bezig zal houden met het afleggen 
van huisbezoeken bij gezinnen die 
een beroep doen op een financiële 
bijdrage van de stichting. Er wordt 
o.a. gekeken waarvoor een aanvraag 
wordt gedaan, of het inkomen van 
de ouder(s) niet te hoog is en of er 
een beroep kan worden gedaan op 
andere vormen van bijstand. Hiervan 
wordt verslag gedaan aan de coördi-
nator die de aanvraag beoordeelt. De 
vrijwilliger wordt geschoold in deze 
taken en zal deelnemen aan werk-
overleg en begeleiding.
Indien de vrijwilliger het wenst kan 
deze betrokken worden bij diverse 
overige hand- en spandiensten (voor-
lichting, fondsenwerving, administra-
tie, enz.).

De stichting ziet de volgende eisen 
graag terug in de vrijwilliger: 
•	 Goede communicatieve en contac-

tuele vaardigheden;
•	 Affiniteit met financiën;
•	 Beoordelend vermogen;
•	 Vertrouwelijke omgang met per-

soonsgegevens.

Heeft u interesse en of wilt u graag 
meer informatie? Neem dan contact 
op met p.horsmans@unitus.nl of bel 
0495697900

VRIJWILLIGERSWERK MAATJES-
PROJECT
Vrijwilliger gezocht om te sporten 
Voor een 53-jarige man uit Neder-
weert, die begeleiding ontvangt 
van PSW, zijn wij op zoek naar een 
vrijwilliger die samen met hem op 
donderdagavond een uurtje naar de 
sportschool wil gaan. Hij heeft eni-
ge begeleiding nodig en we zoeken 
daarom een enthousiaste vrijwilliger 
die hierin iets kan betekenen. Wel-
licht valt dit te combineren met uw 
eigen sportuurtje. Bent u de vrijwil-
liger die deze meneer een groot ple-
zier kan doen door samen met hem 
naar de sportschool te gaan? Neem 
dan contact met ons op! 

Bent u een kei in wiskunde?
Voor een man van 39 jaar zoeken we 
een vrijwilliger (m/v) die die hem een-
maal per week zijn wiskunde wil bij-
spijkeren. Hij heeft vroeger wiskunde 
gestudeerd. Meneer vindt het lastig 
om zelf contacten te leggen. Een vrij-
williger kan meneer enorm helpen om 
meer structuur in het dagritme te krij-
gen. Hobby’s van meneer zijn vooral 
zwemmen, tafeltennis, natuurwande-
lingen, muziek en tentoonstellingen 
bezoeken. Meneer heeft veel gevoel 
voor humor. We zoeken een gezellig 
persoon met een brede belangstel-
ling. Wilt u iets voor een medemens 
betekenen? Neem dan contact met 
ons op! Ook voor meer informatie 
kunt u contact opnemen. 

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. 

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

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

Nieuwe verkeersborden per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 komen er 
veertien nieuwe verkeersborden bij. 
Het gaat om twaalf F- en twee L-
borden. Minister Schultz van Haegen 
heeft de wijziging van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990 waarin de nieuwe borden 
zijn opgenomen bekendgemaakt. 
De nieuwe borden zijn vooral be-
doeld om in een aantal situaties meer 
duidelijkheid te bieden.

Bent u momenteel bezig met het be-
halen van uw rijbewijs zijn dit de re-
gels dit het CBR hanteert:

Het CBR gaat met de uitgevers van 
verkeersleermiddelen om tafel, zo-
dat duidelijk is wanneer zij de nieu-
we borden in hun lesboeken heb-
ben verwerkt. Uiteraard zal het CBR 
ruim van tevoren aan de opleiders 
en kandidaten aangeven vanaf wan-
neer het de nieuwe borden opneemt 

in de vragen voor de theorie-exa-
mens. Voor het praktijkexamen 
geldt dat de examenkandidaten 
moeten weten wat de borden 
betekenen, zodra ze die op de 
weg tegenkomen.

Voor meer info zie:
https://www.cbr.nl/nieuws.pp?id=750 

http://www.rijksoverheid.nl/document-
en-en-publicaties/besluiten/2014/09/15/
ontwerp-besluit-tot-wijziging-van-het-
reglement-verkeersregels-en-verkeer-
stekens-1990.html

Voor vragen over verkeerszaken mail 
naar nederweert@vvnregio.nl 

VVN afd. Nederweert wenst u een 
(verkeers) veilig 2015!!!!!!

Tjeu Stultiens
VVN afd. Nederweert

wenst u  
een voorspoedig 

2015

Multiple Sclerose (MS)

De behandeling, onzichtbare ge-
volgen en blaasproblemen.

Op donderdag 22 januari a.s. or-
ganiseert SJG Weert een informa-
tieve avond over Multiple Scle-
rose. De informatieavond vindt 
plaats tussen 19:00 en 21:00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gra-
tis. Aanmelden kan via het in-
schrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05.

Revalidatiearts Anneke van Druenen 
en neuroloog Harry Lövenich van SJG 
Weert organiseren in samenwerking 
met de MS patiëntenvereniging deze 
bijeenkomst. De onderwerpen die 
aan bod komen zijn:
•	 Nieuwe ontwikkelingen in de be-

handeling van MS: door Harry 
Lövenich, neuroloog

•	 Onzichtbare gevolgen van MS: 
door Malou van Mierlo, psycholoog

•	 Blaasproblemen bij MS: door An-
neke van Druenen, revalidatiearts

Er is ruime gelegenheid om vragen te 
stellen.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Breincafé Weert: 
medicijngebruik bij NAH

Op woensdagavond 14 januari 
2015 is er weer een Breincafé in 
Weert. Deze keer over medicijn-
gebruiken bij een niet-aangebo-
ren hersenletsel. Het Breincafé 
is een trefpunt voor mensen met 
een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), mantelzorgers, partners, 
familieleden, vrienden en pro-
fessionals. NAH kan bijvoorbeeld 
ontstaan na een beroerte, onge-
val, hersentumor of reanimatie. 

Na het oplopen van een hersenletsel 
krijgen mensen vaak te maken met 
het gebruik van medicijnen. Tijdens 
deze bijeenkomst van het Breincafé 
vertelt Apotheker Zuidgeest over ver-
schillende soorten medicijnen waar 
mensen met een NAH mee te maken 
kunnen krijgen. Ook is er aandacht 
voor de kosten van medicijnen, de rol 
van de verzekeraar en de rol van de 
apotheker. Breincafé Weert is in het 
activiteitencentrum van SGL, Servili-
usstraat 190a, 6006 KH in Weert van 
19.30 tot 21.30 uur. Deelname is gratis 
en aanmelden is niet nodig. 

Breincafé Weert is elke eerste woens-
dag van de maand in de oneven we-
ken op dezelfde tijd en locatie. Er is 
volop gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan. Vrijwilligers van Sa-
men Verder Limburg Beter Brein Ver-
eniging organiseren het Breincafé met 
ondersteuning van MEE Midden Lim-
burg, Stichting Gehandicaptenzorg 
Limburg (SGL) en Gezondheidscen-
trum Honné. Kijk voor meer informa-
tie over deze en volgende Breincafé’s 
op de website www.samenverderlim-
burg.nl. U kunt ook contact opnemen 
met mevr. Van Rijsbergen-Westland, 
telefoon 0495 53 17 67.

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

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

di. 13.00-18.00 uur
wo. do. vr. 8.30-18.00 uur

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107  Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

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

In 95% de goedkoopste!
Persoonlijke service

Deskundig advies 
Prijs-info niet telefonisch of per e-mail

UW LED TV ADRES!

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

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl



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

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

WINTER SALE
Div. BH’s, slips, strings HALVE PRIJS
Dames en heren Badgoed

 Nachtgoed > 20%
Vele artikelen € 10,00

Met dees gezet waerdje dit jaor Prîns vanne Krânteköp

Nieuwe TV-zender MLATV

WeertFM en Midden-Limburg Ac-
tueel lanceren nieuwe TV-zender
MLATV

Op 31 december hebben WeertFM 
en Midden-Limburg Actueel een 
nieuwe TV-zender gelanceerd onder
de naam MLATV. MLATV vervangt 
WeertFM televisie en zal de komende 
maanden een groeiend aanbod aan 
televisieprogramma´s bieden. MLATV 
toont een deel van de zendtijd tekst-
TV met verwijzingen en nieuws van 
de samenwerkende mediapartijen uit 
Weert: Weert-de-Gekste, Midden-
Limburg Actueel, als mede landelijk 
nieuws. MLATV is verbonden met 
een aantal webcams, waarmee ´zicht
op de stad en de regio´ wordt gebo-
den.  MLATV zal op gezette tijden 
themaprogramma´s uitzenden, o.a. 
rond oud en nieuw en rond carnaval.

MLATV is een resultaat van de sa-
menwerking tussen WeertFM en
Midden-Limburg Actueel. In een 
eerder stadium legde WeertFM deze 
samenwerking voor aan het Commis-
sariaat voor de Media en kreeg groen 
licht om op deze manier een publieke 
regionale TV-zender te lanceren.

Samen met Weert-de-Gekste en
Weert TV tekenden de vier samenwer-
kende mediapartijen uit Weert op 13 
november jl. een intentieverklaring
om te komen tot een verdergaande 
samenwerking in de regio, onder de 
naam Mediacentrum Midden-Limburg 
(MCML). Zij presenteerden aanslui-
tend een visie op mediaontwikkelin-
gen in Midden-Limburg aan de Lim-
burgse gedeputeerde van Dijk. Doel 
is om te komen tot een sterke samen-
werking tussen de verschillende me-
dia-aanbieders in Midden-Limburg. 
Het kernteam bestaat uit de private 
en publieke mediapartijen WeertFM 
(radio), Weert-de-Gekste (internet), 
Weert TV (televisie) en Midden-Lim-
burg Actueel (livestreaming).

MLATV kan worden bekeken via 
Ziggo (kanaal 40), UPC (kanaal 31), 
KPN (kanaal 592) en overige glasve-
zelaanbieder (kanaal 2064) en via 
livestream.com/WeertFM

Toon Hermans Huis 
WEERT

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 12 januari 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Woensdag 14 
januari 09.45-12.45 uur gezichtsver-
zorging* / 10.00-12.30 uur kookwork-
shop*. Donderdag 15 januari 09.30-
12.00 uur workshop schilderen*. 
Vrijdag 16 januari 09.30-12.30 uur
creatief atelier. Open inloop maan-
dag t/m donderdag  van 09.00-16.00 
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
(* = op afspraak). Meer info: www.
toonhermanshuisweert.nl

De voeten vormen de basis 
waarop we staan

Voetoefeningen
In 5 lessen leert u oefeningen om 

de beweeglijkheid, het gevoel 
en de kracht van uw voeten te 

verbeteren. Dat heeft weer een
positieve uitwerking op de 
doorbloeding en de balans.

Uw investering: 40 euro

Wilt u meer informatie? 
Bel 631052 of kijk op mijn site 

www.bertiehabets-trainingen.nl

Borstvoeding

‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 29 januari a.s. orga-
niseert SJG Weert samen met de 
GGD Noord een informatieavond
over het geven van borstvoeding. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
20:00 en 22:00 uur in het Auditori-
um van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
via het inschrijfformulier op de 
website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is
met een stand aanwezig. De infor-
matiebijeenkomst vindt 8 x per jaar 
plaats.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. 
De bijeenkomsten zijn kosteloos en 
vrij toegankelijk. Ze vinden wekelijks 
op woensdag plaats van 10:00 - 12:00 
uur in La Place - V&D, Weert.

Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

Optocht Comité Ospel

Het optocht comité van Ospel is ook 
nu weer bezig met de voorbereidin-
gen voor het organiseren van de op-
tocht in Ospel voor het jaar 2015.

Om iedereen de gelegenheid te geven 
om zijn of haar inbreng mee te laten 
wegen, houden wij voor alle belang-
stellenden een vergadering. Deze ver-
gadering zal plaats vinden op woens-
dag 7 januari 2015 in Café-zaal “De 
Prins”. Aanvang is om 20:11 uur.

Eenieder die zich op wil geven voor 
de optocht kan dit doen tot 7 februari 
via de www.optochtcomiteospel.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Marcel Berben 06-28486393.

Het bestuur 

Gezocht
Vrijstaande woning

op ca. 0,5/1 ha grond
op �etsafstand van centrum

Nederweert / Ospel
Opknapper geen probleem

Reacties na 18.00 uur
06-12266951

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Zeer geslaagd Eynder Winter Festijn 2014

Ruim 5.000 bezoekers von-
den op vrijdag 26 en zaterdag 27 
december weer hun weg naar het 
openluchtmuseum Eynderhoof in 
Nederweert-Eind. Dankzij een eer-
ste mooie dag en een tweede wit-
te dag was het een speciaal Eyn-
der Winter Festijn. Ondanks een 
weeralarm op de tweede dag heb-
ben vele bezoekers genoten van
dit bijzondere kerstevenement in 
de stijl van Dickens en Bethlehem 
en het EynderRyck.

Op 26 december was het een perfect 
Eynder Winter Festijn met af en toe 
een zonnetje. De bezoekers roemden 
het zeer gezellige en sfeervolle ge-
heel. De eerste parade als afsluiting 
met bijna 200 deelnemers in een bon-
te stoet van jonkvrouwen, ridders, 
vuurmannen, acrobaten, notabelen 
in prachtige kostuums, heks en bos-
koning, koren en muzikanten en de 
Kerstman in zijn slee was meer dan 
fantastisch. 

Op de 27e december leek een weer-
alarm en sneeuw roet in het eten te 
gooien. Door zware sneeuwval was in 
de nacht van 26 op 27 december een 
gat in de nok van de prachtig inge-
richte tent alias Oosterse bazaar ont-
staan. Jammer genoeg was daarom 
op 27 december de tent uit veilig-
heidsoverwegingen niet geopend. De 
entreeprijs was verlaagd om de be-
zoeker hiermee tegemoet te komen. 
Een groot deel van de acts uit de tent 
zijn wel elders op het terrein onder 
gebracht. Hierdoor konden de bezoe-
kers toch genieten van de drie the-

ma’s. En waren zowel de ridders, als 
de levende kerststal met kindje Jezus 
en de Drie Koningen als ook de Kerst-
man en Scrooge van de partij. Met de 
sneeuw leverde het Eynder Winter 
Festijn op deze dag vele unieke witte 
plaatjes op. 

En nu is de tegenwoordige tijd weer 
teruggekeerd op Eynderhoof. De 
mensen uit de Dickenstijd zijn ver-
trokken, evenals de handelaren uit de 
Bazaar. Het kerstkindje slaapt weer in 
zijn eigen bedje en de ridders hebben 
hun tentenkamp weer opgebroken. 
Het EynderRyck is weer heemtuin. 
Het Nostalgisch Zirkus is voor dit jaar 
verleden tijd en de heks is op haar 
bezemsteel verdwenen. Het vuur van 
de vuurmannen is gedoofd. De Kerst-
man is er samen met de kerstelfjes 
vandoor in zijn slee. Het waren twee 
geweldige dagen vol sfeer. Dit alles 
dankzij de inzet van honderden figu-
ranten, diverse acts, koren, muzikan-
ten, de vele vrijwilligers op diverse 
plekken op het terrein als verkoper, 
bakker, entree, sjouwer, catering, 
demonstratie van een ambacht, ver-
keersregelaar, de stroom, de kiosk, de 
vuurkorven, het geluid, enzovoort, 
simpelweg teveel om op te noemen. 
Aan ieder die op deze twee dagen 
ook maar iets heeft bijgedragen, 
daarvoor hartelijk dank! Natuurlijk 
ook dank aan alle bezoekers om dit 
bijzondere kerstevenement weer te 
laten slagen.

Kijk voor de vele prachtige foto’s ge-
maakt door verschillende fotografen 
op www.eynderwinterfestijn.nl

Kleurplaat 
vastelaovundjgezet

25

Vör de wichter

25Onger de inzendinge waere leuke prieskes verlootj!

Kleurplaat inlevere veur 15 januari 2015 bi-j De Toverbal, Kerkstraot 14 in Ni-jwieërt.

Naam: ...............
................

................
................

................
................

................
................

................
................

................
................

...........

Laeftied ................
................

................
................

................
................

................
................

................
................

................
................

.......

Adres: .............
................

................
................

................
................

................
................

................
................

................
................

.............

Tel. ..............
................

................
................

................
................

................
................

................
................

................
................

................
.

Voor alle kinderen die al 
flink aan de slag zijn ge-
gaan met de kleurplaat in
de vastelaovundjgezet; 
De prijsuitreiking zal plaats- 
vinden tijdens de recep-
tie van Jeugdprins Ids en 
Jeugdprinses Britt op zon-
dag 18 januari in de Pin-
nenhof tussen 14.11 en
16.11 uur.
Prins Ids en Prinses Britt 
zullen de winnaars van de 
kleurwedstrijd een leuke 
prijs overhandigen.

En natuurlijk is de kleurplaat dan op tijd ingele-
verd vóór donderdag 15 januari bij de Toverbal, 
Kerkstraat 14 in Nederweert.

OETNUUEJING

Op zóndigmiddig
11 januari 2015 zal aan

 Prins Theo I en zien
Prinses Brechje

ein receptie waere
aangebooje.

Dees receptie wurtj
gehaoje in Zaal Centraal, 

Kerkstraot 59 
in Ni-jwieërt van

13.49 tot 16.49 oor. 

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op pries.

Kiektj ouch op www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Belofte Ingelost, verslag van een voettocht

Vervolg voorpagina.

De route werd voor het eerst beschre-
ven door de Engelse aartsbisschop 
Siegeric in het jaar 990. In 2004 is de 
Via Francigena door de Raad van Eu-
ropa uitgeroepen tot een Belangrijke 
Culturele Route. 

Kokertjes as
Wat hij vooraf niet wist was dat de 
Via Francigena ook door het plaatsje 
Capranica loopt. “Voor mij en Nel 
was dit een bijzondere plaats. We 
waren er een paar keer op vakantie 
geweest.” Het kleine vakantieparkje 
ligt op een berg en heeft een onuit-
wisbare indruk gemaakt op het stel. 
“Nel zei vaker dat, als ze een grote 
prijs zou winnen, ze het hele park 
voor de familie zou afhuren. Het is 
er helaas nooit van gekomen. Aan 
het einde van haar leven heb ik Nel 
beloofd dat ik een deel van haar as 
naar Capranica zou brengen. Toen ik 
vertrok rustte er twee kokertjes as in 
mijn rugzak.” 

Herschrijven 
Veel pelgrims houden een dagboek 
of reisjournaal bij. De laatste jaren zie 
je ook steeds vaker blogs op internet 
verschijnen. Tinnemans tikte ook da-
gelijks een berichtje. Via zijn telefoon 
postte hij het verslag op internet. 
Steeds mensen gingen hem volgen en 
reageerden op zijn blogs. Het afgelo-
pen jaar is gebruikt om de verslagen 
te herschrijven en aan te vullen. On-
der de titel ‘Belofte Ingelost, verslag 
van een voettocht naar Capranica en 
Rome’ is er nu een prachtig reisboek 
waar wandelaars en niet-wandelaars 
van zullen genieten. 

Doel bereikt
In het boek beschrijft de jonge pel-
grim op een bijzonder levendige en
persoonlijke manier zijn avontuur. Als 
lezer loop je al snel mee aan zijn zijde. 
Door bossen, dorpen en steden. Over
bergen, asfaltwegen, grindpaden, 

langs rivieren en kanalen. Elf keer 
wordt een landsgrens gepasseerd. Hij 
slaapt in zimmer frei, B&B en af en 
toe in een goedkoop hotel. Naarmate 
de reis vordert neemt het aantal ker-
ken, parochiehuizen en kloosters toe. 
Je geniet, lacht, eet en drinkt van het 
leven in zijn volle omgang. Maar de 
lezer ervaart ook eenzaamheid, de 
hunkering naar thuis, het verdriet en 
het lijden. Na 63 dagen bereikt hij zijn 
doel en strooit hij de as uit. 

Presentatie
Op zaterdag 10 januari om 11.00 uur 
wordt het eerste exemplaar van het 
boek officieel gepresenteerd voor
genodigden in de St Odakapel in 
Weert. Deze locatie is gekozen om-
dat hij vanaf Boshoven vertrok. Op 
zondag 11 januari is de schrijver tus-
sen 11.00 tot 12.00 uur te gast in het 
Kunst- en Cultuurprogramma Kunst-
O-Foon van WeertFM. Het program-
ma wordt uitgezonden vanuit stads 
café Du Commerce aan de Langstraat 
in Weert Iedereen is welkom ook voor 
het signeren van het boek. 

Verkoopadressen
Belofte Ingelost, verslag van een voet-
tocht naar Capranica en Rome (192 
pagina’s) is vanaf 10 januari te koop 
voor € 15,- (exclusief verzendkosten) 
bij de volgende verkoopadressen: 
Bruna Nederweert, Lambertushof 
30, Nederweert, Bruna Weert, Markt 
11-13, Weert, Bob’s Adventure Store, 
Maaspoort 6 in Weert, Grandcafé Bie 
de Tied, Grathemmerweg 48, Kelpen-
Oler.

Opbrengst
Tinnemans schreef eerder het boek 
Nel, over de strijd die hij en zijn vrouw 
tegen kanker voerden en verloren. 
De opbrengst van dat boek ging naar 
KWF Kankerbestrijding. De eventuele
opbrengt van het nieuwe boek wordt 
gebruikt voor het financieren van een 
wandelproject in Nederweert en de 
regio Midden-Limburg. 



Winkelcentrum Moesel
Oranjeplein 233-237
6006 CX Weert
Tel. 0495-535034
www.wijnhuisweert.nl

Viña Carmela Tempranillo 2013
Spanje, Aragon, Rood

Een geweldige rode wijn van de 

beroemde Tempranillo druif, een 

begrip in Spanje.

Een prachtwijn, met een bijzonder 

fijne geur en een heerlijke afdronk.

Nu extreem laag geprijsd!!

Per fles  € 3,49

Nu 3 halen 2 betalen.

Is omgerekend 2,33 per fles!!

Fit & Slank maakt je gelukkig

Goede voornemens in 2015. De 
grote lijnen rond gezondheid kent 
iedereen. Je weet dat je een be-
zoek aan de sportschool beter niet 
kunt belonen met een frietje spe-
ciaal. En dat, andersom, verant-
woord eten weinig uithaalt als je 
de hele dag op je luie gat zit. Eten 
en bewegen moeten op elkaar zijn 
afgestemd. In Nederweert is die 
juiste afstemming te vinden. Met
de mogelijkheid je eetpatroon en 
leefstijl aan te passen. Want één 
keer per week doe je mee aan Fit &
Slank, de professionele voedings-
coach voor een beter gewicht en
vitaliteit en vooral een gelukkig 
gevoel in 2015.

Fit & Slank loodst je naar andere 
eetgewoontes
Nee, mákkelijk is het niet. Anja Bas-
tings zal de laatste zijn om dat te 
beweren. Maar dat het haalbaar is, 
daarover bestaat bij de eigenaar van 
Fit & Slank geen twijfel. Sterker nog: 
bij een goeie begeleiding kan afval-
len heel plezierig worden. “Want je 
zit beter in je vel en dat geeft veel 
voldoening,” zegt de vrouw die haar 
Fit & Slank-methode al op zo’n vijf-
tig plaatsen in Nederland geïntro-
duceerd heeft via cursussen en per-
sonal coaching. Wie wil afvallen en 
zijn leefstijl verbeteren, kan vanaf 
13 januari  terecht in Weert en Ne-
derweert. De cursussen worden door
veel zorgverzekeraar vergoed.

Na vijftien jaar ervaring met afslank-
cursussen kent Anja Bastings alle 
valkuilen. Voor een deel zitten die in 
de eetgewoontes waar mensen mee
zijn grootgebracht en waar ze moei-
lijk van los kunnen komen. Veel men-
sen hebben bijvoorbeeld nog steeds 
een frietdag met snack. Daarnaast 
wordt er van buitenaf aan mensen 

getrokken. Bastings: “Je gaat naar 
de bouwmarkt om spijkers te kopen 
en het eerste wat je aantreft is een 
koffiecorner met gebak, broodjes 
en dergelijke. Van de gekke toch!” 
Eten. In alle hoeken en gaten van 
de samenleving worden we ermee 
‘doodgegooid’. Op elk moment van 
de dag. En steeds in z’n meest calo-
rierijke, dus ongezondste, verschij-
ningsvorm. Ooit was dat anders, 
zegt Anja Bastings. “Als mijn oma 
ons op een mars trakteerde, sneed 
ze de reep in vijf stukken. Nu is er 
een kingsize-uitvoering die voor één 
kind bestemd is.”

Met haar Fit & Slank-programma wil
Anja Bastings niet terug in de tijd, 
dat zou al te naïef zijn. Wel wil ze be-
reiken dat mensen inzicht krijgen in 
hun eigen eetpatroon. En vandaaruit 
hun voeding en leefstijl aanpassen. 
In hun eentje krijgen ze dat vaak niet 
voor elkaar, want altijd en overal lig-
gen de verlokkingen op de loer.
Juist daarom is een begeleidingspro-
gramma als van Fit & Slank onmisbaar, 
zegt de voedingscoach die landelijk 
naam maakte met tv-programma’s als 
‘Operatie NL Fit’ van de Avro en ‘Help, 
ons kind is te dik’ van RTL4. Met be-
hulp van de zelf ontwikkelde boeken 
en kookboek en door de adviezen, 
ondersteuning en motivatie van Fit 
& Slank krijgen deelnemers weer grip 
op hun situatie. Ze maken zich ge-
woontes en gedragingen eigen waar-
mee ze niet alleen gewicht verliezen, 
maar dat lagere gewicht bovendien 
weten vast te houden. Niet door mid-
del van pillen en poeders, maar met 
vaste regels en afspraken. “En,” zegt 
Anja Bastings, “met het allermooiste 
resultaat dat je je kunt voorstellen: 
mensen krijgen er goeie zin van.” Bel 
voor meer info 0495-593760 of kijk op 
de www.fit-slank.com 

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

HYDRADERMIE 
gezichtsbehandeling
De werkstoffen worden diepgaand en 
snel door de huid opgenomen.
De “dubbele ionisatie” versterkt de 
doeltreffendheid van de schoonheidsbe-
handeling.

Hydradermie behandeling
van € 72,50 voor € 62,50
Geldig in de maand januari en februari 1 bon p.p inleverbaar

€ 10 korting

Carnavalswinkel Ni-jwieërt
St. Rochusstraot aan de vieëfsprong • Tel. 06-53950171

‘t groeëtste assortiment van vastelaovundj-artikele. 
Völ artikele 30 tot 50% aafgeprieëstj!

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

iDEAL

Open een Plus
Betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Wereldpas

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

Nu met Mobiel Bankierenapp.
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Limburgs appeltaartje: € 9,50
Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20
Harde wener vruchtenvlaaitje: € 1,50
Oerspelt: € 2,95

WEEK
2

5 t/m 10
januari

Weekaanbieding

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring



Staatsbosbeheer heeft in het natio-
naal park De Groote Peel de bouw van 
een winterverblijf voor vleermuizen 
afgerond. In dit vorstvrije bouw-
werk, vormgegeven als een doolhof, 
kunnen vleermuizen hun winterslaap 
houden. Het vergunningentraject voor 
de bouw vormde een proeftuin in het 
programma Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen! 

Het winterverblijf bestaat uit een 
gemetseld doolhof met een totale 
ganglengte van 60 meter. Het gangen-
stelsel zit deels onder de grond en is 
afgedekt met een laag aarde, hierdoor 
blijft het vorstvrij. Via een opening 
kunnen de diertjes naar binnen. Door 
het doolhof ontstaan er veel plekjes 
met net iets afwijkende klimaatom-
standigheden, want niet alle soorten 
vleermuizen stellen dezelfde eisen. Het 
winterverblijf is te zien in de wei ten 
zuiden van het Meerbaansblaak aan 
het begin van de gele wandelroute. 

Buitengebied in Balans, samen 
groots, samen doen! 
Het programma Buitengebied in 
Balans van de gemeente Nederweert 
heeft tot doel initiatieven te stimule-
ren met betrekking tot ondernemen, 
wonen, natuur en recreatie in het 
buitengebied en hier tevens de juiste 
balans tussen te zoeken. Een van de 
proeftuinen voor dit programma was 
de aanleg van het winterverblijf voor 
vleermuizen in De Groote Peel. 

In gesprek gaan
Het winterverblijf paste niet in het 
bestemmingsplan, maar was wel een 
gewenste ontwikkeling. De gemeente 
heeft met Staatsbosbeheer aan tafel 
gezeten. Staatsbosbeheer is vervolgens 
gevraagd het gesprek aan te gaan met 
de Vogelwerkgroep Nederweert en 
de Werkgroep Behoud de Peel. Beide 
organisaties hadden geen bezwaar, 
daardoor kon de verlening van de om-
gevingsvergunning volgens een korte 

procedure afgehandeld worden.

Samenwerking met  
provincie Limburg
De bouw van het winterverblijf voor 
vleermuizen werd betaald door de 
provincie Limburg en vloeit voort uit 
een samenwerking tussen de provincie 
Limburg en Staatsbosbeheer. De sa-
menwerking heeft betrekking op een 
overeenkomst voor de realisatie van 
projecten uit het provinciaal Meerja-
renprogramma voor Plattelandsont-
wikkeling. 

Peelneutje
Alle partijen die betrokken waren bij 
de totstandkoming van het onderko-
men waren voor de kerstdagen door 
boswachter Piet Zegers uitgenodigd 
voor een samenzijn in de Peelboerde-
rij. Na een rondleiding en een bezich-
tiging van het onderkomen werd het 
project, voor diegene die dat lustte 
afgesloten met een Peelneutje. 

Winters doolhof voor vleermuizen
Proeftuin 'Buitengebied in Balans, samen groots samen doen!' afgerond

GemeenteContact
Donderdag 8 januari 2015

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
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. 

Op de website...
 Nieuwjaarstoespraak  

burgemeester Evers
 Foto’s van nieuwjaarreceptie 
 Nieuwe huisvuilroutes

www.nederweert.nl

Veiligheid Brug 14
De gemeente en de politie ontvangen 
regelmatig signalen dat automobilisten 
de verkeerslichten bij Brug 14 negeren. 
De verkeersveiligheid komt daarmee in  
het gedrang. 

De kruising van de Peelsteeg en Win-
nerstraat met de N266 was lange tijd 
een van de meest verkeersonveilige 
situaties binnen Nederweert. Eind 2012 
werd de verkeersinstallatie aangelegd. 
Daardoor verbeterde de situatie. De 
laatste maanden krijgen we echter 
signalen dat automobilisten het rode 
licht negeren. Dat is de reden dat er 
de komende periode gecontroleerd en 
indien nodig beboet zal worden. De 
boete voor het door rood licht rijden 
kost € 230,-.

Op naar 2000
Het aantal mensen dat de gemeente  
via twitter volgt groeit nog steeds.  
Binnenkort verwelkomen we de 2000ste 
volger.  

Twitter is een gratis sociaal netwerk 
waarmee je snel korte berichten kan 
uitwisselen. De gemeente gebruikt het 
middel voor het verspreiden van nieuws 
en het delen van links naar achtergrond-
informatie op de website www.neder-
weert.nl.

Iedereen kan zich eenvoudig aanmelden 
op twitter.com. Men heeft alleen een 
email-adres nodig om zich te registre-
ren. Het gemeentelijke twitteraccount is 
www.twitter.com/gemnederweert. 

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Samen met de provincie Limburg en de 
gemeente Weert willen we een nieuwe 
carpoolplaats aanleggen in Nederweert. 
Deze komt te liggen aan de Randweg 
West ter hoogte van het groengebied 
langs de Laurierstraat/achterzijde 
Ribesstraat. Op donderdag 15 januari 
vindt een informatieavond plaats voor 
bewoners en belanghebbenden.

Carpoolen goed voor milieu en  
terugdringen van files
De regio’s Midden-Limburg en Zuid-
oost Brabant onderzoeken samen met 
Rijkswaterstaat, de provincies Limburg 
en Noord-Brabant en het bedrijfsleven 
op welke manier het fileprobleem op de 
A2 tussen Weert en Eindhoven opgelost 
kan worden. De aanleg van spitsstroken 
komt daarbij pas in beeld als blijkt dat 
andere oplossingen onvoldoende resul-
taat geven. 

Bestaande carpoolplaats 
Een mogelijke oplossing voor het file-
probleem is de aanleg van voldoende 
carpoolplaatsen. Daarnaast levert 
carpoolen een bijdrage in het terugdrin-
gen van de uitstoot van CO2 en fijn stof. 
Nederweert had een carpoolplaats nabij 
de aansluiting van de Randweg West 
op de Randweg Zuid. Deze is op 1 juli 
gesloten. De betreffende carpoolplaats 
was een tijdelijke oplossing omdat het 

terrein in de toekomst een andere be-
stemming krijgt. 

Duurzame oplossing
Het gevolg van de sluiting is dat er weer 
frequent in de bermen geparkeerd 
wordt. Hierdoor raakt de berm zwaar 
beschadigd en wordt de doorgang voor 
het verkeer regelmatig belemmerd. 
Ook wordt er geregeld geparkeerd op 
parkeerterreinen van aangrenzende 
bedrijven. Een ontwikkeling die niet 
wenselijk is. De provincie Limburg, 
de gemeente Weert en de gemeente 
Nederweert streven naar een duurzame 
oplossing van deze problemen. 

Strategische locatie 
De aansluiting van de Randweg West 
op de Randweg Zuid is een strategische 
locatie voor een carpoolplaats. Het 
terrein tussen de Randweg West en de 
Laurierstraat/Ribesstraat is daarbij de 
meest geschikte locatie voor de aanleg 
van een nieuwe carpoolplaats. De plek 
is gemakkelijk te ontsluiten vanaf de 
Randweg West en ligt dicht bij de A2. 
De gronden zijn in eigendom van de 
gemeente. Daarnaast is de ruimte groot 
genoeg om de carpoolplaats landschap-
pelijk goed in te passen. Uiteraard hou-
den we met de locatie zoveel mogelijk 
rekening met het mogelijke tracé van 
de nieuwe randweg.

Schetsontwerp carpoolplaats
In samenspraak met bureau Brouwers is 
een concept ontwerp gemaakt voor de 
nieuwe carpoolplaats. Hierbij is ge-
probeerd om de carpoolplaats zo fraai 
mogelijk in te passen en een parkachtige 
uitstraling te geven. Dit wordt gedaan 
door middel van natuurlijke lijnen, 
glooiingen, wadi’s en groenelementen. 
Dit schetsontwerp wordt op 15 januari 
gepresenteerd aan bewoners en belang-
hebbenden tijdens een informatieavond 
in de raadzaal. Aanvang 19.30 uur.  

Aanpassing bestemmingsplan
De aanleg van een carpoolplaats past 
niet in het huidige bestemmingsplan. Het 
bestemmingsplan dient dus aangepast 
te worden. In februari starten we de 
procedure op. Belanghebbenden worden 
dan in de gelegenheid gesteld om hun 
zienswijzen en mogelijke bezwaren ken-
baar te maken.

Financiële bijdrage Provincie Lim-
burg en gemeente Weert
De kosten voor de aanleg van de carpool-
plaats worden geraamd op € 260.000,-. 
De kosten worden verdeeld tussen de 
Provincie Limburg, de gemeente Weert 
en Nederweert. Op 16 december werd 
het voorstel voor de aanleg van de car-
poolplaats voorgelegd aan de gemeente-
raad. Die stemde in met het voorstel.

Informatieavond nieuwe carpoolplaats
Bijdrage in oplossen fileproblematiek en terugdringen CO2 en fijn stof

De bouw van het winterverblijf voor vleermuizen werd officieel afgerond met een bijeenkomst in de Peelboerderij. Foto: Nederweert24.

Nederweert heeft sinds vorig jaar 
een mantelzorgpanel. Het mantel-
zorgpanel adviseert de gemeente bij 
het vormgeven van beleid ter onder-
steuning van de mantelzorger. Zij zijn 
het gezicht van de mantelzorger in 
Nederweert!

Raad en daad!
Voor mensen die zorg nodig hebben 
verandert er op het moment veel. Dat 
geldt misschien nog wel meer voor 
de mantelzorger. De mantelzorger is 
tenslotte meestal degene waarvan de 
zorgvrager afhankelijk is. Mantelzorg-
ers maken zich dan ook grote zorgen 
om alle nieuwe ontwikkelingen die 
nu binnen het sociale domein plaats-
vinden. Waar zal dit allemaal toe 
gaan leiden? Het mantelzorgpanel is 
daarom opgericht om deze mensen 
een stem te geven en ze te betrek-
ken bij de ontwikkeling van beleid en 
uitvoering. 

Belangenbehartiger
Het mantelzorgpanel behartigt de 
belangen van de mantelzorger in Ned-
erweert! Ze stellen knelpunten aan de 
kaak en wisselen met het steunpunt 
mantelzorg en de gemeente ideeën 
uit. Het beleid en de activiteiten 

Het gezicht van de mantelzorger!

worden hierdoor zo goed mogelijk 
afgestemd op de mantelzorger in 
Nederweert! 

Vragen en ideeën
Ook als u niet in het mantelzorgpanel 
zit kunt u met uw gedachten bij ons 
terecht. Heeft u vragen aan het panel 
of ideeën over mantelzorgondersteun-
ing? Mail deze dan naar het speciaal 
daarvoor geopende e-mailadres: man-
telzorgpanelnederweert@gmail.com. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de mantelzorgconsulent 
van het steunpunt Mantelzorg. Zij is 
bereikbaar onder telefoonnummer 
0495 63 35 04 of 06 44 34 94 75.

Het mantelzorgpanel adviseert ons bij het vormgeven van beleid ter ondersteuning van mantelzorgers. 
Foto: gemeente Nederweert.



PINKe
De eerste resultaten van het verdwij-
nen van de Centrummanager in Ne-
derweert zijn te zien aan het ontbre-
ken van de feestverlichting.

L. v/d H.

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.Programma zat. 10 jan. Sporthal Reuts-
dael Heel
Eindse Boys F1 - FC Oda F2 11.20 uur 
Merefeldia F1 - Eindse Boys F1 12.00 uur 
Eindse Boys F1 - MBC’13 F1 12.40 uur 
Helden F1 - Eindse Boys F1 13.40 uur

Programma zo. 11 jan. Senioren Vriedsch.
DESM 1 - Eindse Boys 1 13.00 uur

Mededelingen
Nieuwe jaar, nieuwe start, gezondheid en 
sportief succes
Donderdag 8 jan . kaarten aanvang 
20.00 uur

Voor laatste nieuws zie: www.eindseboys.nl

Hallo schuttersvrienden,

Op zondag 14 december j.l. organiseerden 
we een gezellige Kerstkienmiddag in zaal 
v.Nieuwenhoven.  Vele leden, supporters 
en geïnteresseerden kwamen de vereniging 
steunen, waarvoor onze hartelijke dank.
Ook mochten we rekenen op de steun van 
diverse bedrijven die waardebonnen voor 
deze kienmiddag  beschikbaar stelden. Als 
organisatie zijn we dankbaar voor de gulle 
gevers, zeker in een tijd dat velen beroep 
doen op het bedrijfsleven. 

In de laatste maand van het jaar 2014 heb-
ben twee leden  hun rijbewijs gehaald.
Beiden slaagden de eerste keer voor hun 
rijexamen. 
Rick en Nicole, hartelijk gefeliciteerd en vele 
veilige kilometers.

Bakkerij Cremers is gestopt per 31 december.
Jos en Wilhelmien sponsorden jarenlang 
onze vereniging.
Bedankt voor de fijne samenwerking en veel 
succes met de nieuwe uitdaging.  

Agenda  januari:
07 jan. Repetitie majorettes en slagwerkers  

van 18.00 uur tot 19.00 uur Rei-
gershorst

11 jan.  Deelname majorettes en slagwerkers 
jeugdbontemiddag K.V. de Krielkes.

12 jan. Repetitie Klaroenkorps
14 jan. Bijeenkomst activiteitencommissie 

bij Esther 19.30 uur.
17 jan. Kaarten en windbuks schieten Club-

gebouw 20.00 uur
27 jan. Bestuursvergadering 20.00 uur Club-

gebouw

VOOR IEDEREEN EEN GELUKKIG EN 
GEZOND 2015

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Competitieprogramma
Zondag 11 januari:
BC Veredot 1 - BC ’t Pupke 1 17.30
BC Veredot 2 – BC Good Luck 1 17.30
BC Veredot 3 – BC ’t Roat 9 17.30

Voor het laatste nieuws en data trainings-
avonden zie onze verenigingssite www.
veredot.nl.

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

HARMONIe ST. JOSePH

Hoera, een jongetje geboren!
Op 17 december om 18.28 uur werd BOAS 
geboren. Anke en Henk Vreugdenhil-van 
der Salm zijn de trotse ouders. Wij felicite-
ren hen van harte met de geboorte van hun 
zoon en wensen ze veel geluk samen.

Laat 2015 spetterend beginnen!
Kom proosten op het nieuwe jaar op het 
Nieuwjaarsconcert van Harmonie St Joseph!!
Op zaterdag 10 januari 2015 zal Harmonie 
St. Joseph u een spetterende avond bezor-
gen. Dirigent Fer Koolen heeft met zijn mu-
zikanten een veelzijdig programma samen-
gesteld bestaande uit filmmuziek, musical 
en popsongs.
Het wordt een Nieuwjaarsconcert ‘nieuwe 
stijl’ en wellicht anders dan u van ons ge-
wend bent.  Zo zal de Nederweerter forma-
tie The Hot Buskers optreden in combinatie 
met het harmonieorkest. 
De zangsolisten Fabienne van Heesewijk, 
Gerola Bijlmakers en Jeanette Geraats zul-
len van zich laten horen. Zo ook onze eigen 
klarinettiste Moniek Verhijden. De oude ele-
menten zijn ook terug te vinden zoals een 
optreden van onze slagwerkgroep onder lei-
ding van Patrick Vlassak en onze jeugdhar-
monie onder leiding van Gerard Alofs.  Ook 
de wafels van ons damescomité zullen zeker 
niet ontbreken. 
Wilt u gezellig met familie, vrienden en 
dorpsgenoten proosten op het nieuwe jaar? 
Kom dan zaterdag 10 januari naar Ge-
meenschapshuis De Pinnenhof. Het concert 
begin om 19.30 uur. Na concert hoeft u nog 
lang niet naar huis want The Hot Buskers 
verzorgen nog een gezellige afterparty.
Kom met ons proosten op 2015!! Wij vragen 
geen entree. Een vrije gave is welkom maar 
dat is uiteraard vrijblijvend.

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand za-
melen wij oud papier in op het St. Antoni-
usplein in Nederweert en het Rochusplein 
op Budschop. De opbrengst is voor de har-
monie. Steun uw harmonie en breng oud 
papier op zaterdag 10 januari tussen 9.00 
tot 12.00 uur naar de inzamelpunten. Onze 
dank daarvoor!
St. Antoniusplein: 
Roy Kuijpers en Joni van der Rijt
Rochusplein: 
Bas van Eck, Desirée van Renswouw, Sandra 
Leurs en Yvonne de Rijck
Volgende maand (14 februari) zijn aan de 
beurt: Paul Hoeben, Leon Coolen, Elien Wille-
kens, Elze Janssen-Moris, Irma Gielen-Kneep-
kens en Jolanda Broers-van der Heijden .

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl. Harmo-
nie St. Joseph is ook te vinden op Twit-
ter, Facebook en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Heb je wel eens getennist? Of zou je 
het leuk vinden om dat eens uit te 
proberen? Lees dan snel verder!

In januari starten we bij NTC 72 in Ne-
derweert weer met de nieuwe tennis-
training voor de jeugd. Wil je het een 
keer proberen geef je dan op via de 
website voor 3 gratis proeflessen. Voor 
een racket en ballen wordt gezorgd.

Doe je mee en vind je het leuk? Fan-
tastisch, dan kun je na de proeflessen 
gelijk deelnemen aan de gewone ten-
nislessen.

Op de site www.ntc72.nl vind je alles 
over het jeugdtennis bij NTC72.
Op de startpagina ga je naar: over 
vereniging en vervolgens aan de 
rechterzijde naar jeugdtennis.
Aanmelden voor de proeflessen kan 
via het inschrijfformulier.
De lessen worden gegeven door ten-
nisschool TTA.

Op onze tennisbanen kan je het hele 
jaar spelen. Dus ook in de winter! We or-
ganiseren behalve tennislessen en wed-
strijdjes nog veel meer voor de jeugd.

Jeugdcommissie NTC’72

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
 Wasmachines  Drogers
 Vaatwassers  Ovens
 Stofzuigers  Strijkijzers
  etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

JONGeNS B eN MeISJeS C2
Op donderdag 18 december zijn de twee 
kampioensteams jongens B en meisjes C2 
gehuldigd in de sporthal aan de Bengele. 
Meisjes C2 (gesponsord door Konings Trans-
portbandenbouw en Administratiekantoor 
Midden Limburg) wist alle wedstrijden met 
4-0 te winnen en jongens B (gesponsord 
door Erik Eisma Rijschool) gaf slechts één 

WINTeRKAMPIOeNeN VC FORTUTAS

set af. In de tweede helft van de competitie 
zullen beide teams in de topklasse uitko-
men. Wethouder Geraats hield een mooie 
speech, waarbij voorzitter Niek Creemers 
ook in het zonnetje werd gezet voor zijn 
bijdrage aan het verbinden van de Neder-
weerter (sport)verenigingen. De wethou-
der feliciteerde alle spelers en trainers/coa-
ches persoonlijk.

Onze Pupil van de Week was deze keer Carlijn Slegers. Leuk dat je erbij was!”

 

 Pupil van de Week

Veldtoertocht TWC Asten
a.s. zondag 11 januari staat weer de jaar-
lijkse veldtoertocht van TWC Asten op het 
programma.
Deze tocht staat wijd en zijd bekend als een 
van de mooiste in de omgeving.
Starten bij hockeyclub HCAS aan de Root-
weg tussen 9.00 en 10.00 uur.
Afstanden 30 / 40 / 50 km.
Inschrijfkosten volwassenen € 5,-, kinderen 
tot 16 jaar € 3,- (voor leden van de NTFU € 
€ 1,- korting)
Kinderen onder begeleiding van een vol-
wassene € 2,-.
Mogelijkheden fiets afspuiten en douchen.
Bij de pauze, brood, zult, krentenbrood en 
sportdrank.
Na afloop gratis erwtensoep.

RKSVO Nieuws

Woensdag 7 januari:
Start training RKSVO dames 1 19.30

Dinsdag 13 januari:
Start training lagere teams RKSVO 19.30
Start training selectie RKSVO 19.45

Woensdag 14 januari:
Spelregelavond voor iedereen 19.00
Start training RKSVO dames 2 19.30

Week 4
Start trainingen RKSVO A-B-C en D-Jeugd
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegel-
centrum Weert

RKSVO e1 
NAJAARKAMPIOeN

Zaterdag 3 januari jl. was er een gezellige en 
drukbezochte receptie bij RKSVO.
 
Spelers en leiders van harte gefeliciteerd!

z.v.v.`t Brökske Nederweert / 
eetcafe De Kleine Winst

TOPKLASSe  ZAALVOeTBAL
Z.V.V.̀ t Brökske 1 - ZVC Holtz 1

9- Januari -2015.
Aanvang : 21.30  uur

Sporthal De Bengele Nederweert
   
DATUM WeDSTRIJD AANVANG  SPORTHAL 

09-01-2015 Z.V.V. `t BRÖKSKE 1 - HOLTZ 1 21.30 DE BENGELE NEDERWEERT

30-01-2015 Z.V.V. `t BRÖKSKE 1 - DE GASTRONOOM 1 21.30 DE BENGELE NEDERWEERT 

20-02-2015 Z.V.V.`t BRÖKSKE 1 - ZVVM/CAMPUS 2 20.30 DE BENGELE NEDERWEERT

06-03-2015 Z.V.V.`t BRÖKSKE 1 - ZVV AWT-GELAEN 1 20.30 DE BENGELE NEDERWEERT 

10-04-2015 Z.V.V.`t BRÖKSKE 1 - DE HAZENDANS/ODV 1 20.30 DE BENGELE NEDERWEERT

24-04-2015 Z.V.V.`t BRÖKSKE 1 - FSG/GEZIEN.NL 1 20.30 DE BENGELE NEDERWEERT

Sportnieuws 
HBS Wilhelmina

Uitslag Winter 3D Te Lierop op 28 de-
cember 2014
* Tim Vaes longbow 464 punten
 2de plaats heren longbow
* Riny Vaes longbow 216 punten

Programma
9-10-11 januari 5e Bondswedstrijd bij Wil-
lem Tell Nederweert
17 januari Jaarfeest HBS Wilhelmina
23-24-25 januari 6e Bondswedstrijd bij HBS 
Wilhelmina Org. Grensjagers Budel
19-20-21-22 februari 7e Bondswedstrijd bij 
de Lauwerkrans Ell

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Uden 13 december 2014, paarden
Bart Stockmans met Quichina, 4e prijs in de 
klasse L springen

Velden 27 december 2014, paarden
Bart Stockmans met Quichina, 5e prijs in de 
klasse L springen

WeDSTRIJDSCHeMA
ZATeRDAG 10 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F2. Ospel/Merefeldia F2 - Hercules ‘81 F2 15.15u.
F1. Ospel/Merefeldia F1 - Handbal Venlo F1 11.30u.
D2. Ospel/Merefeldia D2 - ESC’90 D2 12.15u.
D1. Ospel/Merefeldia D1 - Handbal Venlo D2 13.00u.
C2. Ospel/Merefeldia C2 - Manuel C1 13.45u.
C1. Ospel/Merefeldia C1 - SVVH C1 14.45u.
B1. Ospel/Merefeldia B1 - SVVH B1 14.15u.
DS2. Ospel/Merefeldia DS2 - Manuel DS1 20.00u.
DS1. Ospel/Merefeldia DS1 - SVVH DS1 20.30u.
 
ZONDAG 11 JANUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. Ospel/Merefeldia A1 - BEVO A2 17.15u.
 

Help Mark & Wilhelmien naar LVK finale

Vrijdag 9 januari is de 2e ronde van 
de halve finales van het LVK 2015!   
Het Weerter duo Mark & Wilhelmien 
staan is deze halve finale met hun 
liedje “Laef vandaag d’n Daag van 
eur Laeve”.  

Laef vandaag d’n daag van eur Laeve 
is een nummer waarvan  zowel de 
tekst als de muziek door Mark is ge-
schreven. Een gezellig uptempo liedje 
waarin gevraagd wordt de zorgen van 
alle dag even aan de kant te zetten! 
De halve finale kan live gevolgd wor-
den via L1 op vrijdagavond van 18:00 
uur tot 20:00 uur en op zaterdagmor-
gen is de herhaling om 10:00 uur. 

Naast de stem van de vakjury heeft 
ook het publiek een stem. Deze stem 
kan gegeven worden middels een 
smsje of via de telefoon. Let op, er 
kan per stemronde maar een keer per 
telefoonnummer gestemd worden! 
In tegenstelling tot voorgaande jaren 

moet er nu op 3 liedjes uit de betref-
fende halve finale gestemd worden. 
In deze halve finale zijn dat de num-
mers 21 tot en met 40. Mark en Wil-
helmien zijn nummer 25. Het sms’en 
gaat als volgt: sms naar het nummer 
4422: LVK<spatie>25<spatie>xx<spa
tie>xx (in dit voorbeeld stem je dan 
op de liedjes 25,xx en xx). Het is be-
langrijk dat je telkens een spatie ge-
bruikt, anders herkent de computer 
de code niet. Stemmen kan een half 
uur lang, direct na de uitzending. Wil 
je jouw stem telefonisch uitbrengen 
dan kun je na de uitzending bellen 
met 0909-2027030.

Mocht je Mark en Wilhelmien naar 
een plek in de finale willen helpen, 
laat jouw stem dan niet verloren 
gaan! Meer info kun je vinden op de 
website: www.duowm.nl

Youtube: Laef vandaag d’n daag van 
eur laeve

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen  
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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



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 8 tot en met 17 januari 2015

DONDERDAG 8 januari
Geen uitstelling en H. Mis.

VRIJDAG 9 januari
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H.Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 10 januari
Vooravond van het feest de Doop van de 
Heer.
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) - Gré van Deur-
sen-Klaver (vanwege verjaardag).

ZONDAG 11 januari
Feest van de Doop van de Heer
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. L. Caris) – jaardienst Anna Maria 
Stals-Driessen, jaardienst overleden ouders 
Lutters-van de Gorp, jaardienst Wim en 
Alda Mertens-Hendrikx, Anna van den Berk-
Feijen (vanwege verjaardag), vader Coolen, 
zoon Thijs Coolen en voor de verjaardag van 
moeder.

MAANDAG 12 januari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 13 januari
Gedachtenis van H.-Hilarius, bisschop en
kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 14 januari
Gedachtenis van Z. Petrus Donders, priester
Geen H. Mis.

DONDERDAG 15 januari
Gedachtenis van H. Arnold Janssen, priester
18.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste
19.00 uur H. Mis met en voor alle vrijwilligers 
van de parochie. Aansluitend voortzetting 
van de vrijwilligersavond.

VRIJDAG 16 januari
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 17 januari
Gedachtenis van H. Antonius, abt – voor-
avond van de tweede zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Pierre Stienen, jaardienst Tjeu en Mia 
Gielen-Janssen, jaardienst Truus Heldens-
Hermans.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 11 januari
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

13 t/m 20 december 2014
10 t/m 17 januari 2015

ZATERDAG 10 januari: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor ouders Seuren-
Tinnemans, Mia en Mientje.

ZATERDAG 17 januari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst ouders van 
de Goor-Meulen, jaardienst Graad Vaes, 
jaardienst ouders Hermans-Kiggen, jaar-
dienst ouders Verheijen-Bollen, jaardienst 
Toon Schroen.

LEZERS: zaterdag 10 januari Annie Jonkers, 
zaterdag 17 januari Marjo Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 10 januari  Ayla 
Beerens en Famke Aarts, zaterdag 17 janu-
ari, Tom van Horik.

“Als het leven je honderd redenen geeft 
om te huilen, laat het leven dan zien dat je 
duizend redenen hebt om te glimlachen.”

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 10 – 17 januari. 

Zaterdag 10 januari, Feest van de Doop 
van de Heer, 
19.00 (Samenzang) voor het welzijn van de 
parochie.

Zondag 11 januari,
10.00 (Samenzang) jrd Frans Op ‘t Root, ghm 
ouders Caris-Hermans en zoon Harrie.

Dinsdag 13 januari – geen avondmis.

Donderdag 15 januari, H. Arnold Janssen, 
priester,
19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 17 januari,  H. Antonius, abt, 
19.00 (Friends with voices) ghm Gerrit En-
gels en Nelly Engels-Donkers. 

ACOLIETEN: 
za. 10 jan. 19.00 : Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; zo. 11 jan. 10.00 : Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; za. 17 jan 19.00 :  Har-
ry Geerlings, Kathy Geerlings. 

DOOPSEL: 
Door het Sacrament van het H. Doopsel is 
Maud Jansen, Hoge Notte 19, in onze ge-
loofsgemeenschap opgenomen. We felicite-
ren dopeling en ouders en wensen het een 
goede toekomst. 

OVERLEDEN:
Op 23 december jl. overleed Tjeu Nies, 93 
jaar, Agneshof 7B1. Moge hij rusten in vrede. 

KERSTMIS: 
Een oprecht woord van dank aan allen die 
meewerkten aan de sfeervolle kerstvie-
ringen in onze parochie. Dank zij veler sa-
menwerking verliep alles naar wens. Vele 
parochianen spraken lof over de verzorging 
van de  diensten. In de zeer druk bezochte 
Gezinsmis verleenden de harmonie en 
Friends with Voices medewerking. Daar-
aan voorafgaande zong en musiceerde een 
grote groep kinderen enthousiast kerstlied-
jes (misschien herrijzen De Rikrakkers wel 
weer ?). De nachtmis werd traditiegetrouw 
verzorgd door zangvereniging Sint Caecilia, 
de hoogmis door het kerkelijk zangkoor en 
op 2e Kerstdag waren er De Peelklanken, 
versterkt door koorleden van de Heibloem. 
De kerk was prachtig gesierd en de kerststal 
werd druk bezocht. Dank aan iedereen! 

OPEN PASTORIE:
Op vrijdag 9 januari hoop ik mijn verjaar-
dag te vieren en ik nodig iedereen graag uit 
voor een kop koffie, thee en/of drankje. Het 
is een mooie Ospelse traditie en u bent van 
harte welkom. 

WIE GAAT HET ALTAARLINNEN EN DE 
WAS DOEN?
Na 25 jaar stopt Riek Hermans-Sieben – in-
middels 88! – met het wassen van het altaar-
linnen en andere was. Koster Jo Hermans 
zegt : “Met veel gedrevenheid heeft zij dit 
gedaan en ik was als koster altijd verheugd 
hoe mooi, zuiver en strak van het stijfsel het 
altaarlinnen weer terugkwam. Mijn dank
was  altijd groot, want welke koster vindt 
het niet perfect als zijn kerk er mooi ver-
zorgd uitziet”. Tijdens de ziekte van Riek is 
dit opgevangen door Ciel Peeters-Hermans 
en Bertha Sieben-Laenen, maar zij heeft ge-
zien haar leeftijd en andere activiteiten haar 
handen reeds vol. Op jaarbasis gaat het om 
ongeveer 20 uur werk en de kosten worden 
vergoed. Riek helpt haar opvolg(st)er graag 
de kneepjes van het vak te leren. Reacties 
of vragen graag via telefoon 633786 of 
j.hermans29@kpnmail.nl. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

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 10 januari – 17 januari 2015

Zondagmorgen 11 jan. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Piet Beeren,  Wilhelmus van 
Roij en Maria Verstappen,  Als hgm. voor 
overleden ouders Schreurs-Verstappen, Ni-
colaas, Elisabeth,  Harrie en Sjra Schreurs 
(volkszang)

Mededeling:
•	 Op zondag 18 januari a.s. zal Mgr. de	

Jong het vormsel uitreiken in onze paro-
chiekerk.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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

Donderdag 8 januari 2015
19.00 uur:  Viering H. Vormsel kinderen 
groep 7 en 8 van basisschool Budschop door 
Bisschop Wiertz.
Koor: Zondagskoor.

ZONDAG  11 januari 2015, H. Mis om 11.00 
uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor familie H. Vossen-Bongers en 
overleden familieleden.

Lector: Lies Evers
Misdienaar:Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

OASEMORGEN
Maandag 12 januari 2015 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Budschop. 
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.

Zonnebloem afdeling 
Nederweert.

Op 30 december, de voorlaatste dag van het 
oude jaar is de Zonnebloem, afdeling Ne-
derweert naar het circus, Cirque d’Hiver, in 
Roemond geweest. Enkele dagen hiervoor 
was de nodige sneeuw gevallen en het zag 
ernaar uit dat het behoorlijk glad zou gaan 
worden. Dat konden we juist niet gebruiken 
want veel van onze gasten zijn wat minder 
goed ter been. Maar de weergoden waren
ons goed gestemd. Een mooi winterzon-
netje vergezelde onze bustocht naar Roer-
mond. Hier werden onze gasten verrast met 
een geweldig circus.
De hand op hand acrobatiek, waarbij een 
dame als een veer naar boven werd “ge-
schoten“ en met een niet voor te stellen 
perfectie werd zij boven opgevangen door 
een persoon. Deze dame raakte bijna de 
nok van de circustent. Vijf personen boven 
elkaar die allemaal werden gedragen door 
één persoon. Acrobaten op de rekstok. 
Wat een kracht straalden deze personen 
uit. Je zag de spierbundels als staalkabels 
naar hun spierballen lopen. Je werd getrak-
teerd op de ene na de andere salto. Je zat 
als toeschouwer vastgenageld op je stoel te 
hopen dat er geen fout gemaakt zou wor-
den. Maar, nee hoor, steeds op het cruciale 
moment werd de juiste verlossende hande-
ling verricht. De paarden dressuur was een 
kunst van geheel andere orde. Hier zag je de 
liefdevolle band tussen mens en dier zoals 
je die alleen nog in de circuspiste ziet. Sen-
sationeel was de artiest op de rug van het 
paard. Een lust voor het oog. De clown Don 
Christian wist jong en oud te vermaken met 
zijn hilarisch optreden. Ook het geknoei met 
water was van ongekende klasse. Nog veel 
meer pret en spanningsmomenten volgden
maar dat is te veel om op te noemen.
Met de nodige napret zijn we huiswaarts 
gekeerd. In Nederweert werden de gasten
in De Pinnenhof getrakteerd op een sfeer-
vol kerstdiner. Voor de middag hadden de 
vrijwilligers van de Zonnebloem, onder de 
bezielende leiding van Ton van de Hurck, de 
feestzaal prachtig aangekleed. Dit heerlijk 
diner was mogelijk omdat een paar instan-
ties een flinke duit in het zakje gedaan had-
den. De Zonnebloem afdeling Nederweert 
dankt deze donateurs van harte. Mede hier-
door werd het Zonnebloemjaar 2014 afde-
ling Nederweert op een bijzondere sfeervol-
le wijze afgesloten. Zeer voldaan zijn onze 
gasten huiswaarts gekeerd. 

Wij, het bestuur en alle vrijwilligers van de 
Zonnebloem hopen ook in dit jaar weer veel 
voor onze gasten te kunnen betekenen en 
wij wensen onze gasten en u allen alle goeds 
voor het nieuwe jaar 2015. 

TvCGJ

ZijActief
Leren omgaan met het

programma Word

Bent U op zoek naar een computercursus 
dan bent u bij ons op het goede adres, in 
kleine groepjes leert u word beter onder 
de knie te krijgen. Word is het populair-
ste tekstverwerkingsprogramma voor 
zowel de zakelijke als de privégebruiker
van een PC. Na afloop van deze cursus kunt 
u snel en efficiënt met Word aan de slag.
U bent in staat om brieven en rapporten 
op te maken met een professionele lay-out. 
Naast alle basisfuncties van Word leert u
teksten op een efficiënte manier te corrige-
ren en bewerken
De cursussen worden gegeven in kleine 
groepjes en op een manier dat u alles 
kunt volgen. Deze worden gegeven in het 
gemeenschapshuis in Leveroy. Ook is het 
mogelijk om privé les te volgen op locatie. 
Mensen die graag meer computervaardig-
heden willen leren, kunnen dus terecht bij 
ons. Iedereen die hierover meer informatie 
wil of zich wil aanmelden dit kan op tele-
foonnr. 0495-651687 e-mail: amjjthijssen@
hotmail.com
Dus een cursus op maat. 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.

ZijActief St. Catharina
Nederweert-Eind

Beste leden,

Het bestuur wenst alle leden en hun familie-
leden een Voorspoedig maar vooral Gezond 
2015.

Op maandag 12 januari om 20.00 uur komt 
Petroesjka Splint voor ons een lezing verzor-
gen met als thema “Hekserij met een glim-
lach”.

Aan de orde komen haar levensfilosofie, 
haar wijze van leven, hoe ze heks is in het 
dagelijks leven, hoe ze tot deze levenswijze 
is gekomen en wat bepalend is in haar leven 
als heks. 

Iedere avond loopt verschillend, omdat ze 
zich altijd laat leiden door haar publiek en 
de vragen die er onder de luisteraars leven. 
Door de interactie en spontaniteit van haar 
publiek wordt het altijd gezellig, boeiend en 
informatief.

Wij hopen jullie met vele te mogen begroe-
ten.

Dankbaar voor alle jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van, 

'miene mins, oos pap en opa'

Harrie Clauwers
 Nederweert, 16 mei 1939 
† Maastricht, 2 januari 2015

echtgenoot van

Nellie Verstappen

Nederweert, Nellie Clauwers - Verstappen
Nederweert - Eind,  Marc en Geraldine

Misty 
Nederweert, Helma en Frans

Joeri, Wouter

Kapelaniestraat 44  
6031 BZ  Nederweert

Pap is thuis.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 9 januari om 19.00 uur 
in de Sint Rochuskerk, Rochusplein 1 te Nederweert - Budschop.

We nemen afscheid van pap op zaterdag 10 januari om 14.00 uur 
in de aula van Crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10 te 
Baexem.
Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630

Overweldigend was uw reactie bij het heengaan van ons aller

Tjeu
Uw medeleven, in welke vorm dan ook, was voor ons een grote 
steun. Onze oprechte dank daarvoor.

Els van Deursen-Kooijman
Kinderen en kleinkinderen

Onze grote dank gaat uit naar de artsen en verplegend personeel 
van afd. 4-5 voor de goede zorgen en geweldige begeleiding bij 
de ziekte en het heengaan van Tjeu.
Voor ons geldt: SJG Weert moet blijven.

Na een moedig gedragen ziekte is overleden 

Koos Jansen

* Nederweert, 12 september 1945  

✝ Amsterdam, 20 december 2014

Broers en zussen

Correspondentieadres: 

Hein Jansen, Houtmolen 38, 6031 CR Nederweert.

GOUDEN PAAR
Op 22 januari 2015 zijn onze ouders/grootouders 
Jan en Toos Linders-Peerlings 50 jaar getrouwd.

Dit vieren wij op vrijdag 23 januari 2015.
Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.00 uur bij

Café-Zaal van Nieuwenhoven, Pastoor Maesplein
te Nederweert-Eind.

Hun kinderen en kleinkinderen

Anita & Jack Lilian & Wil
Sharon & Gerrit Anouk
Kevin Robin

Het was hartverwarmend!
Ons gouden huwelijksfeest was een onvergetelijke dag. 
Iedereen die hieraan een bijdrage hee� geleverd door 

een kaartje, mailtje, bloemetje, presentje of persoonlijke 
aanwezigheid, heel hartelijk bedankt!

Johan en Lies Evers – van Dijk
Kinderen en kleinkinderen.

Nederweert januari 2015

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

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

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl



Overlast voorkomen begint bij goed stoken

Winterse vuurtjes stoken: voorkom overlast!
Nu het winter is, gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Ge-

zellig en behaaglijk, die knetterende vlammetjes, vinden veel mensen. Zij 

staan er misschien niet bij stil dat de rook van hun vuurtje voor overlast kan 

zorgen. Niet iedereen houdt van de rokerige houtgeur, die je tot wel 700 meter 

ver kunt ruiken. Hout stoken is slecht voor het milieu, het veroorzaakt niet al-

leen geuroverlast, maar ook het schadelijke fijnstof.

Schone rook bestaat niet. Voor 

mensen met astma of andere 

longziekten is houtrook ronduit 

slecht. Maar ook voor de gezondheid 

van de houtstokers is het belangrijk 

om goed te stoken.

Met een paar slimme stooktips is 

rookoverlast vaak eenvoudig te 

voorkomen. Zo blijven de relaties 

tussen buren goed en kunnen 

bezitters van een haard of kachel 

toch genieten van hun vuurtje in 

huis.

Kurkdroog hout en een blaasbalg

“We stoken alleen als het echt koud is 

en alleen ‘s avonds, als iedereen thuis 

is. Ik zet de thermostaat dan van tevoren 

iets lager en doe de deuren van de kamer 

dicht. Zo vliegt de warmte niet weg. En 

frisse lucht krijgen we toch wel, via een 

ventilatierooster. 

Ons hout komt van een goed bedrijf. Het 

hout dat we nu hebben ligt al drie jaar 

onder het afdak, dat is echt kurkdroog en 

verbrandt helemaal. Afvalhout gebruiken 

we nooit. Je weet niet wat voor troep 

daaruit komt.”

Stoken bij mist: rokerige boel
“Eerlijk gezegd stoken we ook wel eens 

als het mistig of windstil is, daar heb 

ik nooit bij stilgestaan. Maar dat is 

meestal geen succes. De rook slaat snel 

naar binnen en dan zit je te hoesten in 

plaats van te kneuteren voor je vuurtje.

Eén keer hebben we een vogeltje in 

de schoorsteen gehad, zó zielig. Toen 

hebben we meteen een kap op de 

schoorsteen gezet. Volgens mij houdt die 

de rook niet tegen. Onze schoorsteen is 

hoog en staat midden op het huis, zodat 

de rook goed wegwaait.”

Elk jaar de schoorsteen vegen
“Ik ben zelf hartstikke bang voor brand, 

dus we laten de schoorsteen elk jaar 

goed vegen. In ons vorige huis kwam 

de rook onze slaapkamer binnen: het 

rookkanaal bleek beschadigd. Dat was 

wel even een kostenpost, maar je wilt 

ook geen ongezonde rook in huis hebben.

Onze haard trekt uitstekend. Als we 

het vuur aansteken, wakkeren we het 

goed aan met een blaasbalg, zodat de 

temperatuur hoog blijft. We laten de 

haard altijd vanzelf uitgaan. Gewoon 

geen nieuw blok erop gooien, dan blijft 

het toch nog een tijdje warm.”Tien schone stooktips
1. Stook op een hoge temperatuur. 

Dan verbrandt het hout volledig. Bij 

lage temperaturen gebeurt dat niet 

en ontstaan veel meer schadelijke 

rookgassen. 

2. Stook niet elke dag en niet lan-

ger dan 4 uur per dag. Daarmee 

beperkt u de mogelijke overlast.

3. Zorg voor voldoende zuur-

stoftoevoer. Zet de klep van 

uw schoorsteen helemaal open. 

Vergeet niet de klep weer te sluiten 

als het vuur uit is, anders komt er 

veel kou naar binnen.

4. Kies alleen voor kurkdroog 

hout.  

U herkent dit aan scheuren en 

loszittende schors. 

5. Maak uw houtvuur aan met 

aanmaakblokjes en kleine 

houtjes, nooit met vloeibare stoffen 

als spiritus. 

6. Zorg voor een goede rookafvoer 

die past bij uw haard of kachel. Laat 

uw schoorsteen minstens één keer 

per jaar goed vegen.  

7. Steek de haard of kachel niet 

aan bij mist of windstil weer: 

rookgassen blijven in en om uw huis 

hangen.

8. Ventileer de kamer goed met 

veel frisse lucht, zowel tijdens 

als na het stoken. 

9. Controleer regelmatig of u 

goed stookt: dan is de rook uit uw 

schoorsteen kleurloos. De vlam in 

uw houtkachel moet heldergeel zijn 

en niet flakkeren. 

10. Laat het houtvuur vanzelf 

uitbranden.  

Als u het vuur dooft door de 

luchttoevoer te verminderen, 

verbrandt het hout onvolledig  

(zie tip 1). 

Wat te doen bij overlast?
Heeft u regelmatig last van de rook uit de schoorsteen van uw buren? Probeer 

er altijd eerst samen uit te komen. In dit stappenplan leest u wat u kunt doen.

1. Waar komt de rook vandaan?
Stel eerst vast of de houtrook van één 

of meerdere buren komt. Staat het huis 

dichtbij of verderop? Als er meer mensen 

overlast ervaren, kunt u samen stappen 

ondernemen.

 

2. Overleg met de houtstokers
Misschien zijn uw houtstokende buren 

zich van geen kwaad bewust. Leg rustig 

uit waarom u last heeft van hun rook. 

En wijs op de stooktips, waarmee zij de 

overlast kunnen beperken. 

3. Houd een (foto)logboekje bij
Lukt het niet om samen een oplossing te 

vinden? Noteer dan twee of drie weken 

lang wanneer u precies last heeft van 

de rook. Op welke plek in huis? En welk 

effect heeft de rook op u? Ook kunt u 

foto- of video-opnames maken van de 

rook en het rookkanaal.

4. Praat opnieuw met de houtsto-
kende buren
Misschien raken ze overtuigd door uw 

nieuwe informatie. Zo niet, vraag dan 

om bemiddeling aan de wijkagent of 

buurtbemiddeling.

5. Lukt het nog niet
Dien dan – met de verzamelde infor-

matie – een klacht in bij de GGD of een 

handhavingsverzoek bij uw gemeente. 

Als u niet tevreden bent over de reactie 

van de gemeente, stap dan naar een Juri-

disch Loket, de Rechtswinkel of Stichting 

Houtrookvrij voor advies en informatie.

Meer weten?
Deze informatie over goed stoken 

wordt u aangeboden door de 

onafhankelijke voorlichtingsor-

ganisatie Milieu Centraal, voor 

informatie over energie en milieu 

in het dagelijks leven. 

Op de website 

milieucentraal.nl/houtkachel 

vindt u nog meer informatie over 

het gebruik van de open haard en 

het omgaan met overlast van de 

open haard.

Heeft iemand in uw buurt klach-
ten over uw haard of kachel? 
Overleg dan samen wat de over-
last precies is en wat u eraan 
kunt doen. Houd een logboekje 
bij, waarin u opschrijft op welke 
dagen u stookt, hoe lang en bij 
welk weer. Zo kunt u de oorzaak 
makkelijker vinden.

Inge Spaans heeft gelukkig nooit klachten gehad over haar open haard. “Zelf 

houd ik erg van de geur van rokend hout. Heerlijk, vooral als het herfst is... 

Maar als iemand er last van heeft, moet je daar natuurlijk rekening mee hou-

den.” Welke stooktips heeft Inge voor u?

Wist u dat: 

heeft van de geur van gestookt hout?

-

fecten oplopen door houtrook en fijnstof? 

Zoals klachten aan luchtwegen, hart en 

bloedvaten, en stress door langdurige 

geuroverlast.

bij de buren kan binnendringen?

hout te verbranden?

buurt er meestal geen last van heeft? Foto: Ron van der Kolk


