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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-
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:

Inter-active-store, Leveroy

Phicoop, Ospel

Ko-Du service, Eind

Jumbo, Nederweert

Bruna Gommans, Nederweert

Gemeentehuis, Nederweert

Drukkerij van Deursen, Nederweert

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

I www.wilongo.nl
E info@wilongo.nl
T 06 575 410 77
F 0495 84 21 87

Leo Wilms

Taxaties en bemiddeling bij aan- en verkoop of bij verhuur

Voor elke leeftijd een Kinderfeestje bij Buitencentrum De Pelen

Vier je verjaardag in de natuur!
Elk jaar vieren ruim duizend kin-
deren hun verjaardag in Natio-
naal Park De Groote Peel! Veel 
kinderen vinden zo’n kinder-
feestje in de natuur zo leuk dat 
ze steeds weer terugkomen met
hun verjaardag. Gelukkig biedt 
Staatsbosbeheer bij Buitencen-
trum De Pelen voor elke leef-
tijd een passende activiteit. Een 
kleuter kan zo ‘doorgroeien’ tot 
groep 8 en elk jaar een andere 
tocht doen. Er zijn Avonturen-
tochten met gids en Doe- en Ont-
dektochten zonder gids beschik-
baar.

Op avontuur in de natuur
In de natuur is het elke dag feest! 
Daarom is het er zo mooi, ruikt het er 
zo lekker en kun je er lekker spelen. 
Dat is het verhaal van de Peelpicknick 
met Karel Kraai, de Avonturentocht 
voor kleuters die je bij het Buiten-
centrum kunt reserveren. Kinderen
van 6 t/m 9 jaar kunnen als Handige 
Hulpboswachter aan de slag of Petro-
nella Peelheks helpen met klusjes in 
de natuur. Stoere jongens en meiden 
van 7 t/m 9 jaar gaan de uitdaging 
aan tijdens de Mossige Moerasexpe-
ditie. Kinderen vanaf 10 jaar duiken, 
verkleed als Romein, in het verleden 
om op zoek te gaan naar Het Verlo-
ren Medaillon. Avonturentochten zijn 
speels en uitdagend en bovendien
leer je ook nog iets over de natuur. 
Leuk en leerzaam dus!

Behalve de Avonturentochten met 
gids zijn er ook Doe- en Ontdektoch-
ten zonder gids mogelijk. Voor kleu-
ters is er het Kabouterpad en voor 
kinderen vanaf zes jaar de Boswach-
teracademie en Billy Bell Doekoffer. 

Met een tas vol materialen en op-
drachten ga je samen met je vriendjes 
en (groot)ouders op pad. Deze toch-
ten hoef je niet te reserveren en kun 
je dus elke dag doen. 

Maak je natuurfeest compleet
Deelnemers aan een Avonturentocht
krijgen een bijpassende digitale uit-
nodiging, iets lekkers en drinken on-
derweg en een verrassing mee naar 
huis. De jarige krijgt nog iets extra’s; 
een origineel ‘De Pelen’ T-shirt of 
grappige bidon. Er is ook een arran-
gement met restaurant De Dorpsher-
berg waarbij de kinderen pannen-
koeken of frietjes gaan eten! Zo is 
het natuurfeest compleet en hoef je 

als ouders lekker nergens meer voor
te zorgen.

Informatie en reserveren
Voor meer informatie over kinderfeest-
jes kijk op: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen of stuur een mail naar: depe-
len@staatsbosbeheer.nl. Het Buiten-
centrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 
15 te Ospel en is op dinsdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur telefonisch be-
reikbaar op nummer: 0495 – 641 497.

– voor de nieuwste 
inzichten 

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

• Persoonlijke preventie
• Mondzorgverlener is de coach
• Samenspel ouder, kind, zorgverlener
• Beloning: een gaaf gebit

• Voor alle kinderen van 0-18 jaar
• Vanaf 1e tand
• In basisverzekering

Veel minder gaatjes!

Gordijnen  •  Vitrages
Vouwgordijnen

Binnenzonwering
Tapijt  •  Vinyl  •  PVC

Langstraat 3, Hal 9  
5595 AA Leende  
040-2062822

Brugstraat 3  
6031 EE Nederweert  
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B  
5688 EC Oirschot  
0499-842337

www.schmitz-engelen.nl

In voorjaar 2015

Kans op hoge pollenaantallen
Nu de vastelaovendj achter ons ligt, kij-
ken veel mensen uit naar het voorjaar.
Maar het voorjaar van 2015 kan wel 
eens slecht uitpakken voor de hooi-
koortspatienenten

Hoge concentraties
Het warme voorjaar van 2014 kan lei-
den tot hogere concentraties boom-
pollen in het voorjaar van 2015, en 
kan dus voor extra klachten zorgen 
bij hooikoortspatiënten. 

Warm voorjaar, meer pollen
Uit onderzoek is gebleken dat de 
concentratie pollen in de lucht een 
stuk hoger uitvalt wanneer het voor-
gaande jaar een warme lente en een
vroege zomer kende. 
De onderzoekers gebruikten hiervoor
een uniek Leids archief van 43 jaar da-

gelijkse pollentellingen.
Het jaar 2014 had een uitzonderlijk 
warm voorjaar, en men verwacht dus 
hoge concentraties boompollen in 
het voorjaar van 2015. 
De invloed van de voorjaarstempe-
raturen is zo sterk dat het tot ruim 
de helft van de jaarlijkse variatie 
in pollen in de lucht kan verklaren
Een belangrijk gegeven voor het ma-
ken van seizoensverwachtingen voor
pollenallergie.”

Heel Nederland
Sinds 1969 meten onderzoekers da-
gelijks de hoeveelheid en het soort 
pollen in de lucht; sinds 1975 gebeurt 
dit ook bij het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond.

Jaarlijkse variaties van de hoeveelheid 

pollen blijken erg vergelijkbaar. Hier-
uit concluderen onderzoekers dat het 
temperatuureffect op het aantal pol-
len binnen een groot deel van Neder-

land vergelijkbaar is, en waarschijnlijk 
belangrijk is voor een groot deel van 
noordwest-Europa.



PINKE

Uitslagen Libre.
Libertin 3 – Vlegelke 1 = 3 – 3.
Vlegelke 2 – Libertin 6 = 3 – 3.

Programma Libre Dinsdag 24 – 2.
Vlegelke 1  - Joppe 2.
Bij de Vogel 1 – Vlegelke 2.

Uitslagen Golf.
De Pelikaan 1 – Vlegelke 1 = 6 – 6.
BVE 2 – Vlegelke 2 = 7 – 8 na verlenging.
Black 1 –Vlegelke 3 = 8 – 6 na verlenging.

Programma Golf.
Vrijdag 20 – 2. 
Vlegelke 1 – Maasgolf 1 .

Vrijdag13 – 3.
Vlegelke 2 – Jonas 1.
Black Pantalona 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 -  Stamgasten 2.

Veel Succes L.B.

Programma Za. 21 feb. sporthal Apoolo 
Melick
DESM E2 - Eindse Boys E2 10.00 uur
Eindse Boys E2 - PSV’35 E3 10.40 uur
SHH E8 - Eindse Boys E2 11.20 uur

Programma Zo. 22 Feb. Senioren
Eindse Boys 1 - Boekoel 1 14.30 uur
Eindse Boys 4 - Altw’heide 1 10.00 uur

Programma Zo. 22 Feb. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Mierlo Hout VR211.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 –
Boekoel 1:
Zuivelhandel Piet van Heugten
Spelertje van de week: Ravi Hermans
Donderdag 19 feb. kaarten aanvang 
20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

RKSVO Nieuws

Donderdag 19 februari:
Hieringhappe in de kantine 21.00

Zaterdag 21 februari:
Blerick A1 - RKSVO A1 14.30
RKSVO B1 - SVN B1 15.00
RKSVO C1 - SVC’2000 C1 13.30

Zondag 22 februari:
RKSVO 1 - Merefeldia 1 14.30
Pupil v/d week: Tim Smeets RKSVO F2
Wedstrijdsponsoren: 
COOP-PHICOOP Ospel
Café- zaal ”De Schans”
Tegelzettersbedrijf Reijnders-van Dooren
RKSVO 2 - Mifano 2 12.00
RKESV 2 - RKSVO 3 10.30
SV Budel 8 - RKSVO 6 10.00
Heksenberg da.1 - RKSVO da.1 12.00

Woensdag 25 februari:
Jeugdleidersoverleg in de kantine 20.30

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 8 21 – 22  februari 2015.

Zaterdag 21 februari 2015.
Er zijn geen uit en thuiswedstrijden.

Zondag 22 februari 2015.
Uitwedstrijden.
Heeze – U20-2 10.00 uur.
Qua MU18 – MU18 10.00 uur.
Vido U12 – U12 15.30 uur.
Kimbria – U16-1 17.15 uur.

Thuiswedstrijden.
U14-1 – Jumpers 12.30 uur.
DS – Venlo 12.30 uur.
HS-1 – EBCG 14.30 uur.
U20-1 – Yellow Sox 14.30 uur.
U18 – Titans 16.30 uur.

Jumping Giants, let’s go.

Wievöl??
Volges tellinge heet Neejwieërt de 
meiste landjbouwdeere per inwoeë-
ner van hieël oos landj: 3.202.234 
teege 16.774, un gemiddeldje van 207 
per inwoeëner.
Det neum ich bieëstig völ.

B.B.

Verjaardagsfeestje onder water

Af en toe zijn er ook feestjes onder water. In 
dit geval was een van onze jeugdleden jarig. 
Kim wilde haar vriendinnen en vrienden la-
ten zien welke hobby zij had. Dus nodigde 
zij ze uit voor een duikfeestje onder water. 
Rond 18 uur verzamelden zich alle kids in 
het zwembad van Nederweert. Onder lei-
ding van onze divemasters kregen ze eerst 
een uur theorie over duiken. Ze kregen te 
horen hoe een duikuitrusting in elkaar zat 
en wat je onder water allemaal kunt doen 
en ook wat je niet moet doen. Aansluitend 
ging iedereen in kleine groepjes onder toe-
zicht een duikje maken. Eerst een paar oe-
feningen om te leren ademen onder water
en daarna zo vrij als een vis heerlijk zwem-
men en spelen onder water. Iedereen kwam 
met een BIG SMILE het water uit en na af-
loop werden de sterkste verhalen verteld 
onder genot van een frisdrankje. 
Wil je ook een keertje komen duiken of 
snorkelen? Of wil je een verjaardagsfeestje 
onder water houden? Dat kan bij ons duik-
team. Stuur ons gerust een mailtje op info@
duikteamnederweert.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
19-20-21-22 februari 7e Bondswedstrijd bij 
De Lauwerkrans Ell
24 februari Knock-out wedstrijd
20 maart Jaarvergadering

Programma SV Leveroy

Zondag 22 februari
Leveroy 1 - Linne 1 14.30
Leveroy 3 - DESM 5 10.30

Woensdag 25 februari
Leveroy D2 - Maasgouw D2 18.30 

Meer nieuws op wwwsvleveroy.nl 

Zondag 8 februari hebben de jongere syn-
chroonzwemsters van ZPC Nederweert 
deelgenomen aan de Limburgse B-Kam-
pioenschappen in Maastricht. Samen met 
de trainsters is de afgelopen maanden 
hard gewerkt om hier aan deel te nemen 
en gebleken is dat dit niet voor niets ge-
weest is.

De wedstrijd begon met een techniekge-
deelte waarbij iedere zwemster in haar 
eigen categorie 4 figuren zwemt voor de 
jury. Een bronzen medaille was er voor Na-
dine Pouwels binnen de Balletbeencatego-
rie. Daarnaast heeft Lisanne Verhees een 
zilveren medaille behaald in de Barracud-
acategorie.

Goede prestaties Synchroonzwemsters ZPC

Na de techniek werden de uitvoeringen ge-
zwommen waarbij 2 ploegen namens ZPC 
Nederweert op het programma stonden. 
Alle meiden hebben hun beste beentje 
voortgezet en een mooie uitvoering laten 
zien. Het was nog even spannend of het 
genoeg zou zijn voor een medaille, maar 
dat was het zeker! De ploeg in categorie 
A zwom op muziek van Funcky Monkey en 
behaalde een zilveren medaille. De andere 
ploeg kwam uit in categorie B en zwom op 
het nummer Hasta que salga el sol. Zij be-
haalden een bronzen medaille.

Al met al was het een geslaagde dag met 
vele mooie prestaties voor de synchroon-
zwemsters van ZPC Nederweert!

Slaapstoornissen
Slapeloosheid kan vele oorzaken 
hebben: psychosociale, emotionele 
en lichamelijke factoren kunnen van 
invloed zijn. Pijn of ongemak in het 
lichaam kunnen het slapen bemoei-
lijken. Behandeling van deze licha-
melijke pijn is noodzakelijk voor een 
goede nachtrust.
Langdurige stress, kan invloed uitoe-
fenen op met name de buikorganen. 
Ze worden zo in hun functioneren 
beïnvloed dat ze minder beweeglijk 
worden. De banden en vliezen rond 
deze organen worden stijver. Mensen 
voelen letterlijk dat ze “niet lekker in 
hun vel” zitten. Ze worden prikkel-
baarder, zwaarmoediger en gevoeli-
ger  voor stress. 
Lichaam en geest zijn één. Osteopa-
thie onderkent deze eenheid. Door 
met de handen het lichaam te on-
derzoeken op vastzittende organen, 
spieren, gewrichten en het zenuw-
stelsel voelt de osteopaat waar het 
probleem vandaan komt. Denk maar
aan uitdrukkingen in de Nederlandse 
taal als ‘iets op de lever hebben’ of 
‘de buik ergens van vol hebben’. Juist 
de lever en de darmen zijn vaak aan-
grijpingspunten voor de osteopaat 
om slapeloosheid ‘te lijf te gaan’. Ook 
de soepelheid van de schedel speelt 
vaak een belangrijke rol bij het sla-

pen. Mensen die ‘veel in hun hoofd 
zitten’ krijgen een minder soepele 
schedel. Dit is een voorwaarde voor 
het goed functioneren van de herse-
nen. Als de schedel niet soepel is, dan 
kan ook slapeloosheid ontstaan. 

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. 

Kijk ook eens naar de informatiefilm-
pjes op onze website: www.vaneldijk.
com. Indien u nog vragen heeft, laat 
het ons dan weten. We zullen dan 
trachten u zo snel mogelijk te woord 
te staan. Bezoek ons op facebook en 
volg ons op twitter.

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
St. Antoniusplein 21, 6031 ED Weert
www.vaneldijk.com
Tel: 0495-634376

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

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.

INFORMATIEBIJEENKOMST: Vrij-
willigersverzekering 5 maart 2015
In oktober 2014 heeft reeds een work-
shop over de vrijwilligersverzekering 
plaatsgevonden. Desondanks leven
er nog veel vragen over dit item en is 
er behoefte aan verdieping. Daarom
organiseert het Vrijwilligersplatform 
Nederweert in samenwerking met 
Vorkmeer een informatiebijeenkomst 
over dit onderwerp. Een medewerker
van de VNG (Vereniging van Neder-
landse Gemeenten) zal deze avond 
inhoudelijk verzorgen. 
De bijeenkomst wordt gehouden op 
donderdag 5 maart om 19.30 uur in 
De Pinnenhof in Nederweert. Deel-
name is gratis. 
U kunt zich voor deze bijeenkomst 
aanmelden door een mail te sturen 
naar info@vpnederweert.nl of door 
te bellen naar 0495-688249. Aan-
melden kan tot uiterlijk 4 maart a.s. 
Heeft u nog vragen of wenst u ver-
dere inlichtingen? Neem dan contact
op met Vorkmeer. 

VRIJWILLIGERSDAG 14 JUNI 2015
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze sa-
menleving! Als blijk van waardering 
voor het vele werk dat de vrijwilligers 
verzetten, organiseert Vorkmeer, 
in samenwerking met de gemeente 
Nederweert, een vrijwilligersdag. De 
vrijwilligersdag vindt dit jaar plaats 

op 14 juni van 11.00 tot 15.00 uur in 
de Dorpsherberg in Ospel. We orga-
niseren de vrijwilligersdag voor alle 
mensen die zich vrijwillig inzetten in 
de gemeente Nederweert. 

Programma
De opzet van de vrijwilligersdag is 
anders dan voorgaande jaren. De vrij-
willigersdag bestaat dit jaar uit een 3
gangen brunch. Hierbij staan gezel-
ligheid en elkaar ontmoeten voorop. 
Natuurlijk is er ook voor amusement 
gezorgd.

Opgave
Het is de bedoeling dat de vrijwilliger 
zichzelf opgeeft voor de vrijwilligers-
dag middels een opgaveformulier. Dit 
formulier is te downloaden vanaf de 
website www.vpnederweert.nl of op 
te vragen via email info@vpneder-
weert.nl en telefoonnummer 0495-
688249. Een formulier kan ook af-
gehaald worden bij het kantoor van 
Vorkmeer in De Pinnenhof in Neder-
weert. Aanmelden kan tot uiterlijk 1
juni a.s. Vrijwilligers die zich opgeven 
middels het opgaveformulier voor de 
vrijwilligersdag ontvangen voor 10 
juni  een persoonlijke uitnodiging. Er
wordt geen eigen bijdrage gevraagd. 
Wij hopen veel vrijwilligers op 14 juni 
te mogen begroeten! 

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. 

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
maandag 23 februari 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

Stichting Leefbaar Buitengebied
Opdracht van de politiek bij  “bui-
tengebied in balans “
Omdat het integrale programma 
buitengebied door alle politieke par-
tijen is ondersteund, geeft aan dat 
zij gezamenlijk de doelstellingen 
ondersteunen. Er moet dus een po-
litieke bereidheid getoond worden 
om actief aan de slag te gaan om de 
problemen op te lossen/ de transitie 
vorm te geven. De kern daarin is het 
herstellen van vertrouwen tussen
burgers en ondernemers. Op korte 
termijn moet de politiek aan de bur-
gers laten zien dat ze ook daadwer-
kelijk acties/maatregelen nemen om 
de problemen aan te pakken. Tot nu 
toe lijkt de aanpak op eenrichtings-
verkeer . Mogelijke oplossingen wij-
zen in hoofdzaak richting economisch 
belang middels het faciliteren van 
ondernemers. Burgerbelangen lijken
onder te sneeuwen. Er moet een plan 
van aanpak komen, waarbij de de 
herstel- en crisiswet wordt ingezet, 
dat een bijdrage levert aan  de tran-
sitie en die niet het legaliseren van 
de huidige praktijk mogelijk maakt. 
De leider van het proces dient de ver-
antwoordelijk wethouder te zijn. Hij 
moet het in de genen hebben om dat 
proces vorm te geven. Daar hebben 
wij momenteel twijfels over. 

Deze wethouder dient samen te wer-
ken met een commissie, die is samen-
gesteld uit raadsleden uit de verschil-
lende politieke partijen aangevuld 
met enkele experts. Proactieve hou-
ding en daadkracht is nodig. De no-
titie van de raad van Inspiratie waarin 
de waarden duurzaamheid, leefbaar-
heid, verdienvermogen en diversiteit 
werden genoemd dienen centraal 

te staan in het plan van aanpak. De 
waarden moeten wel concreet wor-
den ingevuld.

Deze groep moet gedrag/hande-
len laten zien die past bij de transitie. 

De vraag aan JAN en de andere po-
litieke partijen is  dat ze een andere 
rol moeten gaan spelen en de plan-
nen van de commissie ook steunen. 
Dat is geen rol van controleren maar 
van creëren. 

Maar het begint natuurlijk met ken-
nis en daar is onder andere een the-
ma-avond voor bedoeld. Geen enkele
verdiepende of verhelderende vraag 
in de laatst gehouden thema-avond 
over deze materie. Zelfs niet over de 
waarden die genoemd werden. 

Deze waarden zijn de basis om het 
vertrouwen te herstellen tussen bur-
ger en de ondernemers. Een politieke 
actie door: 
- Knelgebieden aan te wijzen en 

acties te benoemen, bijvoorbeeld 
hoe bv. fijnstof terug te dringen

- inrichtingsplannen/proeftuinen voor 
de langere termijn opzetten

- het niet creëren van nieuwe knel-
gebieden

- de problematiek  in een ruimer ka-
der zien en erkennen dat de scha-
delijke gevolgen van de intensieve 
veehouderij worden veroorzaakt 
door de intensieve veehouderij.
Met name in Nederweert vraagt 
dat om een standstill.

- enz………….

Stichting    LEEFBAAR  BUITENGEBIED 
NEDERWEERT

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33Brugstraat 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

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

Kömhoff Sanitair Meijel grote 
verbouwingsopruiming.

Alles mag weg tegen hoge 
kortingen.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

17 tot 28
februari

Kerkstraat 71 te Nederweert



H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 
625887; e-mail adres kantoor: administra-
tie@kerknederweert.nl. Voor het overma-
ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 
e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 
Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-
derweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 18 tot en met 21 februari 2015

WOENSDAG 18 FEBRUARI
19.00 uur H. Mis met aansluitend uitreiking 
askruisje (zang dameskoor Cantantes, lector 
mevr. L. Roost).

DONDERDAG 19 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste. 
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 20 FEBRUARI
18.30 uur Kruisweg.
19.00 uur H. Mis. 

ZATERDAG 21 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Petrus Damiani, bis-
schop en kerkleraar - vooravond van de eer-
ste zondag van de veertigdagentijd 
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Frens Janssen.

ZONDAG 22 FEBRUARI
Eerste zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. L. Roost) – Wiel van Gemert (vanwege 
verjaardag), Clementine Niessen, ouders en
Catharina Manders, overleden echtgenoten
Respen-Moonen.

MAANDAG 23 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Polycarpus, bisschop en
martelaar
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 24 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 25 FEBRUARI
Geen H. Mis. 

DONDERDAG 26 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 27 FEBRUARI
18.30 uur Kruisweg bidden.
19.00 uur H. Mis. 

ZATERDAG 28 FEBRUARI
Vooravond van de tweede zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – jaardienst Hen-
ricus Greijmans tevens voor To Greijmans-
Hendrikx en zoon Teng. 

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 21 februari 2015 – 28 februari 2015

Zondagmorgen 22 febr. 9.30 uur:
1ste Zondag van de Vasten
Als jrd. voor Jo Op Heij-van Appeven, Sjra
Schreurs, ouders Schreurs-Verstappen, Ni-
colaas, Elisabeth, en Harrie Schreurs, pater 
Tjeu Baetsen, Peter Graus, Als jrgt. voor Elly 
van Roij-Niessen en tevens v.w. haar verjaar-
dag,  Als hgm. voor Luci Verstappen-Roost, 
Grietje Verstappen, Als maandd. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen (volkszang)

Mededeling:
Overleden in de leeftijd van 85 jaar Riek 
Geurts moge zij rusten in vrede.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

of ING: NL39ING 0001836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via
e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het be-
drag van € 25,00 overmaken op Rabo-bank: 
NL97RABO 0135506824 van de St. Rochus-
parochie Budschop of op ING: NL39ING 
0001836498.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van 
€ 25,00 in een envelop af te geven bij de 
Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12  te Ne-
derweert, 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  22 februari 2015, H. Mis om 
11.00 uur

Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor Dré Mackus
Jaardienst voor Leo Simons en Johanna Si-
mons-Gubbels

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

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

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

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

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 21 – 28 februari. 

Zaterdag 21 februari, H. Petrus Damiani, 
bisschop en kerkleraar, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) ghm Antonetta Reemers, ghm
Bèr Moonen. 

Zondag 22 februari, 1e zondag van de 
40-dagentijd, 10.00 (Nederweerter zang-
groep Zus & Zo) jrd Jan Nies, overleden ou-
ders Peters-Vermeulen.

Donderdag 26 februari, 18.40 bidden van
het rozenhoedje; 19.00 voor de zieken. 
Zaterdag 28 februari, 19.00 (Zanggroep Os-
pel). 

ACOLIETEN: za. 21 febr. 19.00 :  Richard 
Köster, Koen Coumans; zo. 22 febr. 10.00 :
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 28 febr. 
19.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

OVERLEDEN: Op 2 februari jl. overleed Jac 
Hoeben, 61 jaar, Meldestraat 8. Op 6 febru-
ari jl. overleed Nel Kessels-Stultiens, 84 jaar, 
Venloseweg 7b. Mogen zij rusten in vrede.

VEERTIGDAGENTIJD: Op Aswoensdag is 
een bijzondere tijd begonnen: de veertig-
dagentijd. Veertig dagen lang gaan we op 
weg naar Pasen, het grootste feest van ons 
geloof. Komend weekeinde bezinnen we 
ons op deze weg, laten we ons voeden en 
inspireren. De weg naar Pasen is een weg 
naar een nieuw Verbond in zijn Naam. Dat 
aanbod van Godswege roept vragen op 
voor onderweg : Hoe zijn we zelf verbonden 
? Wie of wat verbindt ons met elkaar ? Wat 
bindt ons aan God ? Openen we ons hart in 
de vieringen voor God en voor elkaar. 
a.s. Zondag is de zanggroep Zus & Zo uit Ne-
derweert gastkoor in de hoogmis. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 22 februari
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie; te-
vens afscheidsmis van pater Pollmann o.f.m.

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

18 t/m 28 februari 2015

WOENSDAG 18 februari: 19.00 uur as-
woensdagviering.

ZATERDAG 21 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Annie 
Lempens-Linders, jaardienst voor Truuke 
Beerens-Doensen, voor Fien Strijbos-van 
Tongerlo voor haar verjaardag, jaardienst 
voor Piet Linders.

ZATERDAG 28 februari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst Sjaak en Gerda Aben.

LEZERS: zaterdag 21 februari Francien Ver-
heijen, zaterdag 28 februari Marjo Timmer-
mans.

MISDIENAARS: zaterdag 21 februari Tom 
van Horik, zaterdag 28 februari Lois Beerens 
en Tim Teunissen.

KINDERWOORDDIENST:  kinderen a.s. za-
terdag 21 februari kinderwoorddienst om
19.15 uur in de sacristie. Hartelijk welkom.

“Wees vriendelijk voor eenieder die je 
tegenkomt. Ieder heeft zijn eigen strijd.”

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:
St. Antoniusplein 21-22, 6031 ED 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.

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

Medipoint | Groene Kruis Winkel 
(uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 3 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 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 10 20 100, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

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

Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996el. 0495-764123 • GSM 06-24184996T

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, oos pap en trotse opa

Jan Beerens
~ Sjang van Hoovers ~

zeggen wij u hartelijk dank.

Nel Beerens – van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst voor Jan vindt plaats op zaterdag 21 februari om 
19.15 uur in de Gerardus Majella kerk te Nederweert-Eind.

Kom naar de nieuwe komedie van 
Toneelvereniging Mengelmoes

Toneelvereniging Mengelmoes gaat 
de grens over  en speelt voor u ‘Bella 
Italia’: een komedie onder leiding van 
regisseur Peter Schroijen.

Bella Italia gaat over een aantal ver-
schillende mensen die op een bunga-
lowpark in Italië een huisje hebben 
gehuurd. En dat ze ‘verschillend’ zijn, 
komt al vrij snel naar voren… Zeker 
als je buren uit de stad of van het 
platteland komen!
Sommige vakantiegangers zijn zeker 
niet op hun mondje gevallen, waar-
door ze iedereen al vrij snel tegen 
zich in het harnas jagen. Als er dan 
ook nog iemand wordt beschuldigd 
van diefstal, is het hek helemaal van 
de dam…

Bent u benieuwd hoe dit afloopt? 
Kom dan een van de onderstaande 
data naar bungalowpark ‘Bella Ita-
lia’:

Een avondje lekker lachen?!

7 & 8 maart
Reigershorst Nederweert-Eind
13 & 14 & 15 maart
Haaze-Hoof Ospel
20 & 21 & 22 maart
Pinnenhof Nederweert

Entreekaarten
De entreekaarten bedragen € 9,- per 
stuk.

Nieuw: voorverkoop
Mengelmoes biedt u de mogelijkheid 
uw kaartjes vooraf te kopen: u bent 
dan verzekerd van uw avondje lek-
ker lachen! (Het blijft tevens mogelijk 
kaartjes aan de entree te kopen). De 
voorverkoop start op 19 februari bij:

Café ’t Verschil
Pastoor Maesplein 1 Nederweert-Eind
Kapsalon Ans
Onze Lieve Vrouwestraat 67 A Ospel
Eetcafé De Kleine Winst
Kerkstraat 2 Nederweert

Gelieve gepast te betalen, pinnen is 
helaas niet mogelijk!

ZijActief Levroy

Beste mensen van Leveroy
Door het jaar heen hebben wij al-
tijd open avonden, waarop allen 
die geïnteresseerd zijn in het on-
derwerp van die avond, deze avond 
vrijblijvend kunnen bijwonen.
Op woensdag 25 februari  heb-
ben wij zo’n avond  met een le-
zing over Santiago de Compostella. 
Iedereen is van harte welkom en de 
avond begint om 20.00 uur in de Pes-
toeërskoel. Deze avond  wordt ver-
zorgd door Margriet en Huub Stollman. 
Samen  zijn zij te voet naar Santiago 
de Compostella gelopen. Hun lezing 
gaat hierover onder de titel: Bijzon-
dere ontmoetingen met bijzondere 
mensen. Beide zijn enthousiaste ver-
tellers en het beloofd een leuke avond 
te worden. In 2015 gaan ze weer 
op pad en nu nemen ze een andere 
route naar Santiago de Compostella.
Vrij entree.

L.K.V. Ospel

Beste leden
Dinsdag 24 februari is onze jaarver-
gadering, na de pauze een optreden 
van zanggroep Tösse Door   en we 
sluiten af met een loterij. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,
Op dinsdag 3 maart is onze jaarver-
gadering. We beginnen om 20.00 uur 
in de grote zaal van de Pinnenhof. 
Verdere informatie staat in de uitno-
diging.
We hopen op een grote opkomst.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. 
Tot z’n bloed is gespoeld, tot er een donornier is, 
of… tot het te laat is.

Beter wachten op 
de trein, dan wachten 
op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 23 februari 10.30-12.00 uur en 
12.15-13.45 uur yoga*/** / 14.00-15.30 
uur NIEUW in ons Toon Hermanshuis 
- meditatie*/**. Dinsdag 24 februari 
10.30-11.30 uur wandelen*. Woens-
dag  24 februari 10.00-12.30 uur kook-
workshop* / 15.30-19.00 uur Thema-
bijeenkomst voor nabestaanden*. 
Donderdag 26 februari 09.30-12.00 
uur workshop schilderen* / 10.00-
12.30 uur hoofdmassage* / 13.00-
16.00 uur voetwellness* / 13.30-15.00 
uur NIEUW in ons Toon Hermanshuis 
- Qi Gong*. Vrijdag 27 februari 09.30-
12.30 uur creatief atelier. Open in-
loop maandag t/m donderdag  van
09.00-16.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. (* = op afspraak / **
= indien de meditatie NIET doorgaat 
ivm geringe deelname start de yoga 
om 11.00 én 13.00 uur). Meer info: 
www.toonhermanshuisweert.nl



Aanbieding
t/m 21 februari

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

Prinsessenvlaai € 8,95

Appel-citroen

vlaai €13,95

Knapkoek € 2,95

Weekaanbieding
WEEK

8
16 t/m 21
februari

Kaassou�és: 4 halen - 3 betalen
Kruimelvlaai alle soorten: € 9,40 half € 5,20
Abrikozen speciaal vlaai: € 13,25 half € 7,60
Elfgranen: € 2,20
(Bakkerij Korsten in zijn geheel gesloten op 16  & 17 februari)

NEDERWEERTS
VERLEDEN

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

Aflevering 92

Cijfers en letters
Nederweert heeft een eeuwenlange traditie om belangrijke gebeurtenissen, kunstwer-
ken en/of gebouwen te vereeuwigen met een permanente inscriptie inde vorm van een 
chronogram of jaartalvers. Als kleine gemeente bevindt Nederweert zich met deze tra-
ditie in goed gezelschap van steden zoals Maastricht, Maaseik, Tongeren en Roermond.

Een chronogram is een – vaak in natuur-
steen gebeiteld – kort vers dat een samen-
vatting geeft van een belangrijke gebeurte-
nis of een beschrijving vormt van een object. 
Het bijzondere van een chronogram is dat 
alle letters uit het vers die als Romeins cijfer 
gelezen kunnen worden (M=1000, D=500, 
C=100, L=50, X=10, V=U=5, W=VV=10, 
I=J=1) bij elkaar opgeteld het jaartal vormen 
waar het vers betrekking op heeft. De letters 
die Romeinse cijfers voorstellen worden als 
hoofdletter weergegeven; de andere letters 
als kleine letter. Het maken van zo’n vers is 
een hele klus, want er mag geen (Romeinse) 
letter te veel of te weinig in staan. Het vers 
moet verder een duidelijke boodschap heb-
ben en ‘to-the-point’ zijn. Bovendien is de 
tekst van zo’n jaartalvers ook een soort puz-
zel die belangstellenden moet aanzetten om 
het ‘mysterie’ op te lossen. 
Het oudst bewaard gebleven chronogram uit 
Nederweert dateert uit 1776 en is in het Latijn 
geschreven. In de loop der eeuwen zijn er in 
Nederweert zo’n honderd gemaakt waarvan 
er nog vele in het straatbeeld aanwijsbaar 
zijn. Een van de laatste op openbaar terrein 
aangebrachte verzen dateert uit 2006. Het 
chronogram bevindt zich op het kerkplein in 
de noordelijke zijgevel van café/restaurant 
“Saame Bi-j Siem” en luidt als volgt: 

“bI-J sIeM”
Waar VeLe herInnerIngen

aan WInkeL, Café en DrIe gezUsters
ContInU VoortLeVen

In een hIstorIsChe sfeer

Ook bij de in 2014 gereconstrueerde water-
put bij de St. Lambertuskerk is een chrono-
gram aangebracht. De geschiedenis van die 
waterput gaat volgens een legende terug tot 

het jaar 693. Na de komst van de waterlei-
ding (in de tweede helft van de vorige eeuw) 
verloor de put en de later erbij geplaatste 
gietijzeren waterpomp zijn functie. Bij de ver-
nieuwing van de Kerkstraat in 1965 werd de 
intacte waterput nog teruggevonden maar 
helaas gedempt met geel zand. Na het ar-
cheologisch onderzoek in 2014 werd de put 
gereconstrueerd en van een afdekplaat met 
kijkglas voorzien. Daaromheen bevindt zich 
een natuurstenen rand waarin een jaartalvers 
is aangebracht. Het verhaal dat het chrono-
gram bij de waterput wil overbrengen is als 
volgt: “er is een oude put gevonden, die moet 
je zien, dus kijk in de put. Vorige generaties 
hebben de put helaas gedempt, maar recent 
is de put herontdekt en gerestaureerd”. Dat 
alles leidt dan tot het volgende vers:

kIJk In kerkpUt, ooIt geDeMpt, 
nU herontDekt

De Romeinse cijfers vormen opgeteld dus 
het jaartal 2014. Op deze wijze wordt in de 
vorm van cijfers en letters de geschiedenis 
van de Nederweerter monumenten levend 
gehouden.

Alfons Bruekers

Een deel van het chronogram in de natuurstenen 
rand van de gerestaureerde waterput bij de St. 
Lambertuskerk.                  Foto: Alfons Bruekers.

BUITENKANS: 7 RUIME PATIOWONINGEN IN HOEBENAKKER

Hermans Makelaardij • Stationsstraat 21
6093 BJ Heythuysen • Tel. 0475 - 49 36 36

info@hermans-makelaardij.nl • www.hermans-makelaardij.nl

Smivers Bouwbedrijf • De Deder 13
6093 JS Heythuysen • Tel. 06 - 41 28 04 59

info@smivers.nl • www.smivers.nl

COR JONKERS
Bouwontwerp | Advies | Projectontwikkeling

Cor Jonkers Bouwontwerp • Aan ‘t Ven 4a 
6031 PS  Nederweert • Tel. 0495-633474

M. 06-83776745 • c.jonkers@chello.nl

Op de hoek van de Montgomerystraat en
Su�olkstraat, in de fraai opgezette woonwijk 
Hoebenakker, realiseert Bouwbedrijf Smivers B.V. 
uit Heythuysen 7 moderne patiowoningen.

Dit type woning beschikt op de benedenverdieping over 
een zeer royale, tuingerichte woonkamer en een keuken 
met uitzicht aan de voorzijde. Grote slaapkamer, fraaie 
badkamer met toilet en een aparte toiletruimte.
Op de bovenverdieping bevindt zich een grote slaap- of 
hobbykamer, aparte toiletruimte en bergkast.
De woningen hebben allemaal een praktische berging of 
een garage die van binnenuit bereikbaar is en een tuin om 
gezellig in te zitten.
De koopsom varieert van € 194.500,- tot € 242.500,- v.o.n.. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marja Daems van Hermans Makelaardij (0475-493636).

Nog slechts 

enkele

beschikbaar!

SCHILDERSBEDRIJF

OSPEL
06-15 145 991

10
JAAR

Schildersbedrijf
Dennis Syben

bestaat 10 jaar.

Dit wil ik graag met u vieren.

Daarom krijgt u bovenop
de ‘winterkorting’
nog eens 10%,
en het gehele jaar 2015
10% korting op al uw
schilderwerkzaamheden!

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts EUR 50,-
Qua kennis minimaal gelijk 

aan uw huidige adviseur, 
maar prijstechnisch 

gegarandeerd goedkoper.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Kinderkledingbeurs OBS 
De Klimop Nederweert

Op zondag 22 maart van 10.00-12.00 
uur organiseert OBS De Klimop een 
kinderkleding- en speelgoedbeurs. 
De beurs wordt gehouden in het ge-
bouw van de school, Dr. v.d. Wouw-
straat 39 te Nederweert.

Behalve zomerkleding (maat 74 t/m 
maat 176) en speelgoed kunnen ook 
auto- en fietsstoeltjes, stadsbuggy’s en
positiekleding aangeboden worden.

Alle kleding hangt op maat gesor-
teerd aan kledingrekken, jongens- en
meisjeskleding hangt apart.
De entree is gratis. 
Het is zeker de moeite waard om een 
bezoekje aan onze beurs te brengen.

Wil je zelf iets verkopen? Mail dan 
(o.v.v. naam, adres en telefoonnum-
mer) voor een deelnamenummer en
verdere informatie naar: kleding-
beurs@obsdeklimopnederweert.nl

Op zoek naar 
een deskundige 

die voor u 
de financiële 

administratie en 
belastingaangiften 

verzorgt?
Neem contact op voor een 

vrijblijvende afspraak.

Hans van den Boom
06-50833982

www.locht.eu

SJG Weert

Artrose in heup of knie, ben ik 
aan een prothese toe?

Woensdag 4 maart organiseert 
SJG Weert een informatiebijeen-
komst over artrose van de knie 
of heup en gewricht vervangende 
protheses. De informatieavond 
vindt plaats tussen 19:00 en 21:00 
uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5.
De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 26 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 25 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Showroom verbouwingsopruiming 
Badmeubels /douche/badwanden/

baden/wandkloset/kranen
radiatoren etc. tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

VVD Limburg gaat voor toerisme en recreatie
Voor de VVD is de toeristische sector 
een belangrijke speler in Limburg. 
Daarom gaan we ons de komende 4
jaar ook hiervoor inzetten! Nog een 
reden dus om VVD te stemmen.
Jaarlijks gaat er in Limburg 3,5 mil-
jard euro om in de toeristische sector, 
die daarmee zorgt voor ruim 37.000 
Limburgse banen. Onze gasten waar-
deren hun verblijf met een dikke 8. 
We bieden dus hoge kwaliteit in een 
sector van enorm economisch belang, 
maar vernieuwing en vooruitkijken 
blijft noodzakelijk. Niet alleen wil de 
VVD meer Nederlanders naar onze 
provincie trekken; ook het aantal bui-
tenlandse gasten moet groeien. Het
verder versterken van de kwantiteit 
en kwaliteit van onze toeristische sec-
tor is een van de hoogste prioriteiten 
van de VVD Limburg. Voor onze eigen 
inwoners wil de VVD de mogelijkhe-
den om in een fijne omgeving actief 
te kunnen recreëren versterken.

Door inzet van gedeputeerde Twan 
Beurskens draagt de provincie Lim-
burg voor ruim één miljoen euro bij 
aan zes projecten in Midden-Limburg. 
Hiermee kunnen in totaal voor meer 
dan drie miljoen euro aan investerin-
gen worden gedaan. Goed voor de 
kwaliteit in de toeristische sector en
voor de werkgelegenheid natuurlijk!

De grootste potentie voor de regio 
Midden-Limburg ziet de VVD in de 
echte ontwikkeling van de Maas-
plassen tot een zeer toegankelijk 
watersport, fiets, wandel en recrea-
tiegebied. Het begin is de afgelopen 
jaren gemaakt, nu op volle kracht 
doorgaan! Dit vraagt op korte ter-
mijn flinke inspanningen in acquisi-
tie en investeringen in infrastructuur 
en marketing door ondernemers en
overheid. Zo geeft een fietsbrug tus-
sen het Eiland in de Maas richting de 
Belgische Maasplassen, extra ontslui-
ting aan dit gebied.

Door de fiets-, wandel- en vaar-
verbindingen met de omliggende 
gemeenten te verbeteren, maken
we van heel Midden-Limburg een 
sterke toeristische speler. Midden-
Limburg heeft veel te bieden. Water 
en groen, mooie kleinschalige toe-
ristische pareltjes, gezellige horeca, 
goede bed & breakfast, wandelrou-
tes, ruiterpaden en veel fietsmoge-
lijkheden, gastvrije en vriendelijke 
mensen. Ook hier geldt: Door samen 
de schouders er onder te zetten, be-
reiken we meer.

Stem op een vrouw, stem op Renée
VVD nr. 2

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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



Toenemende leegstand in het kern-
winkelgebied moet voorkomen 
worden. Om ieders belangen zo goed 
mogelijk mee te kunnen nemen, heb-
ben burgemeester en wethouders een 
commissie van deskundigen om advies 
gevraagd. De commissie adviseert het 
college om in te steken op het be-
houd van het bestaande, historische 
centrum als primair winkelgebied 
van Nederweert. Een aanbeveling is 
om supermarkt Jan Linders aan het 
Lambertushof beter te huisvesten en 
de bereikbaarheid van de winkel te 
verbeteren. Ook zou het verplaat-
sen van supermarkt Jumbo naar de 
locatie Wijen kunnen bijdragen aan 
een compactere winkelstructuur. De 
raadsleden werden tijdens de raads-
vergadering vorige week dinsdag 
bijgepraat over het onderzoek en de 
haalbaarheid van dit voorstel.

In april 2014 stelde de gemeenteraad 
de ruimtelijke en financiële kaders 
vast voor de herontwikkeling van de 
locatie Wijen Woonwereld en om-
geving aan de Burg. Hobusstraat te 
Nederweert. De ontwikkeling voorziet 
in winkelruimte voor de verplaatsing 
van een supermarkt (Jan Linders) met 
dagwinkels en bovenwoningen (het 
centrumplan). 

Nader onderzoek
In oktober 2014 gaven burgemeester 
en wethouders aan het wenselijk te 
vinden om nader onderzoek te laten 
doen naar de gevolgen van het cen-
trumplan voor het bestaande kernwin-
kelgebied in het historische centrum in 
de Kerkstraat en aan de Lambertushof. 
Aanleiding hiervoor was het verande-
rende winkellandschap en de behoefte 

aan inzicht in de noodzaak om de 
bestaande visie uit het Masterplan bij te 
stellen.

Gevolgen kernwinkelgebied
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
het centrumplan gevolgen heeft voor 
het kernwinkelgebied aan de Lamber-
tushof en de direct aangrenzende delen 
van de Kerkstraat, als Jan Linders van 
deze locatie verplaatst naar de locatie 
Wijen Woonwereld en omgeving. De 
verwachting is dat door het verdwijnen 
van de supermarkt aan de Lambertus-
hof deze plek zich in de toekomst niet 
meer kan handhaven als winkelgebied. 
Tenzij er een volwaardige alternatieve 
invulling in de vorm van een publieks-
trekker in de plaats van Jan Linders 
zou komen. Die garantie kan nu niet 
worden gegeven. De aanwezige (dag)
winkels op deze locatie zijn voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de aan-
trekkingskracht van een supermarkt.

Dilemma
Deze uitkomst leidde tot een dilemma. 
Immers, als het centrumplan niet tot 
ontwikkeling komt en de gemeente 
niet actief ingrijpt, zal de tendens van 
toenemende leegstand in het bestaande 
kernwinkelgebied (Lambertushof en 
Kerkstraat) zich verder voltrekken. Het 
is dan niet uitgesloten dat in het kern-
winkelgebied de belangrijkste trekker 
verdwijnt.

Toekomstbestendig
Burgemeester en wethouders hebben 
naar aanleiding van dit gegeven een 
(externe) commissie van deskundigen 
om advies gevraagd. Deze commissie, 
onder voorzitterschap van mevrouw  
M. Pelzer (burgemeester Nieuw-Bergen, 

Noord-Limburg), adviseert om in te ste-
ken op het behoud van het bestaande, 
historische centrum als primair winkel-
gebied van Nederweert. De commissie 
geeft ook het belang aan van het con-
centreren van winkelvoorzieningen en 
een duurzame en toekomstbestendige 
huisvesting van supermarkten. Zij vor-
men namelijk de basis van een gezonde 
winkelpiramide. 

Vervolgtraject
De commissie heeft het college aan-
bevolen om actief in te zetten op het 
beter huisvesten van supermarkt Jan 
Linders aan de Lambertushof en de 
bereikbaarheid van deze winkel te 
verbeteren. Tevens vindt de commissie 
dat het verplaatsen van de supermarkt 
Jumbo naar de locatie Wijen bijdraagt 
aan een compactere winkelstructuur. De 
commissie adviseert om de haalbaarheid 
hiervan nader te verkennen. Het college 
heeft dit advies overgenomen. Tijdens 
de raadsvergadering van dinsdag 10 
februari besprak het gemeentebestuur 
de laatste stand van zaken rond het 
centrumplan met de gemeenteraad. De 
raad wilde onder meer weten wanneer 
de andere ondernemers op de hoogte 
gesteld worden van de resultaten. 
Volgens wethouder Mackus worden alle 
partijen geïnformeerd op de daarvoor 
geschikte momenten. Op dit moment 
zijn de gesprekken met de supermark-
ten leidend voor het vervolg. 

Voorstel
De komende twee maanden worden 
uitgetrokken om de haalbaarheid van 
dit scenario in beeld te brengen. Op 
basis van de uitkomst van deze verken-
ning zal het college een nader voorstel 
voorbereiden voor de gemeenteraad.

Historisch centrum behouden
Gemeenteraad stemt in met haalbaarheidsonderzoek

GemeenteContact
Donderdag 19 februari 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. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Bekendmakingen. Inschrijven 
kan met het eigen e-mailadres. Vervolgens  
ontvangt de abonnee de bekendmakingen van-
zelf 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...
 Wie is de 30ste Kolderpindrager?
 Download gratis de nieuwe 

Nederweert-app
 Wat u moet weten over de  

Provinciale Statenverkiezingen

www.nederweert.nl

Veilig over de 
brug 
Uit inspecties die zijn uitgevoerd  
door Rijkswaterstaat is gebleken dat 
de brug over het Voedingskanaal (in  
de weg Hulsen) technisch in slechte 
staat is. 

Het Ministerie van Infrastructuur en  
Milieu heeft verzocht om verkeers-
maatregelen in te stellen voor de 
veiligheid van de weggebruikers en 
de veiligheid van de constructie van 
de brug. Burgemeester en wethouders 
hebben daarom besloten om de aslast 
en het voertuiggewicht te beperken 
door het plaatsen van borden met de 
tekst C21 - max. voertuiggewicht 30 
ton en borden C20 - max. aslast 5 ton. 
De borden komen aan beide zijden 
van de brug over het Voedingskanaal 
(Hulsen) in Nederweert.

Download gratis 
de Nederweert-app 
Heeft u de gratis Nederweert-app al 
gedownload? Daarmee kunt u onder 
andere een afspraak maken met de ge-
meente én direct producten en diensten 
van de gemeente afnemen. 

De Nederweert-app is beschikbaar voor 
Apple en Android en gratis te down-
loaden in de App Store en Google Play. 
Via de zoekwoorden ‘Gemeente Neder-
weert’ kunt u de app snel vinden. 

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

Heeft u ook genoeg van inbraken, dief-
stal en agressie? En wilt u weten hoe u 
deze overlast kunt minimaliseren? Kom 
dan naar een informatiemarkt op don-
derdag 26 februari in het gemeente-
huis. De markt is bedoeld voor onder-
nemers en winkeliers. Maar veiligheid 
gaat iedereen aan. Dus wilt u meer 
weten, loop binnen. Inloop vanaf 18.45 
uur. Aanvang: 19.15 uur. 

Samen sta je sterk, ook als het gaat om 
de strijd tegen inbraken. Bedrijven in 
Nederweert werken al op veel fronten 
samen. Denk aan het Keurmerk Veilig 
Ondernemen en de jaarlijkse veilig-
heidsschouw. Toch kan het altijd beter. 
Het uitwisselen van kennis en ervarin-
gen vormt daarbij een belangrijke pij-
ler. Met die achtergrond is de informa-
tiemarkt op 26 februari opgezet. 

Netwerk van specialisten 
Tijdens de markt kunnen bezoekers 
zich laten informeren over veilig-
heid en preventie rondom bedrijven, 
winkels en bedrijventerreinen. Wist u 

bijvoorbeeld dat WhatsApp een han-
dige tool kan zijn? Er zijn interactieve 
presentaties, over risico’s en (preven-
tieve) maatregelen die ondernemers 
zelf kunnen nemen. De avond biedt ook 
de mogelijkheid om het netwerk uit te 
breiden met verschillende veiligheids-
specialisten.

Standhouders
De politie informeert o.a. over bur-
gernet en het politiekeurmerk voor 
bedrijven. Wijkagent Joost Kasper is 
beschikbaar voor specifieke vragen 
over de veiligheidssituatie in uw buurt. 
Medewerkers van de brandweer geven 
uitleg en demonstraties over de meest 
voorkomende oorzaken van een brand 
-en wat dan te doen- en Ron Wijen, ei-
genaar van Beveiligingsbedrijf TeTuSafe, 
adviseert over de meerwaarde van goed 
hang- en sluitwerk. Het bewakingsbe-
drijf SSG-Vision Security geeft voor-
lichting over alarmopvolging, mobiele 
surveillance en andere vormen van be-
wakingsdiensten. Tenslotte presenteren 
Alarmpoint de techniek en Alarmmeld-

net de manier waarop de meldkamer 
hierin kunnen anticiperen. 

Na de markt is er uitgebreid de gele-
genheid voor een netwerkborrel. Ook 
daar zijn verschillende dienstverleners 
en instanties met informatiemateriaal 
aanwezig. Kortom een mooie gelegen-
heid voor ondernemers om zich per-
soonlijk te laten informeren over wat 
voor hun bedrijf interessant is.

Kijk voor het volledige programma op 
www.nederweert.nl. 

Informatiemarkt Veilig Ondernemen

De commissie vindt dat het verplaatsen van supermarkt Jumbo naar locatie Wijen bijdraagt aan een compactere winkelstructuur. Foto: gemeente Nederweert

Tussen 19 en 28 februari valt de belas-
tingaanslag 2015 bij u in de bus. Dit is 
een gecombineerde aanslag met ge-
meentelijke belastingen, waterschaps-
heffingen en de WOZ-beschikking. De 
heffing en inning wordt verzorgd door 
Belastingsamenwerking Gemeenten 
en Waterschappen Limburg (BsGW). 

Onroerendezaakbelasting
De gemeente heft jaarlijks onroeren-
dezaakbelasting van eigenaren en 
gebruikers van onroerende zaken. De 
eigenarenbelasting en de gebruikers-
belasting hebben elk een eigen tarief. 
Dit tarief wordt uitgedrukt in een 
percentage van de WOZ-waarde van 
de onroerende zaak. Voor woningen 
en niet-woningen zijn verschillende 
tarieven vastgesteld. 

De gemeenteraad heeft de volgende 
OZB-tarieven vastgesteld:

 eigenarenbelasting van woningen: 
0,1321% van de WOZ-waarde
 eigenarenbelasting van niet-wonin-
gen: 0,2445% van de WOZ-waarde
 gebruikersbelasting: 0,1962% van 
de WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing
Naast de OZB zijn er ook nog andere 
gemeentelijke belastingen waaronder 
de afvalstoffenheffing. Elk huishouden 
in Nederweert betaalt een vast bedrag 
per aansluiting én een bedrag per kilo 
afval. Het vastrecht van de afvalstof-
fenheffing is verhoogd van € 83,16 
naar € 84,36 per jaar. Het variabel 
tarief voor de afvalstoffenheffing is 
met één cent vermeerderd naar € 0,13 
per kg.

Vrijstelling variabel tarief
Inwoners die vanwege gezondheids-
problemen extra afval aanbieden, 
bijvoorbeeld incontinentiematerialen, 
kunnen een vrijstelling van het varia-
bel tarief aanvragen. Ze betalen dan 
slechts een gedeelte van het aantal 
kilo’s afval dat aangeleverd wordt. 
Denkt u hiervoor in aanmerking te 
komen? Neem dan contact op met de 
gemeente Nederweert voor een aan-
vraagformulier. 

Wat betaalt u aan belasting in 2015?
Rioolheffing en hondenbelasting
Bent u eigenaar van een huis of bedrijf 
dat direct of indirect is aangesloten  
op de riolering, dan betaalt u rioolhef-
fing. Huurders krijgen geen aanslag 
rioolheffing. Het tarief is verlaagd naar 
€ 212,50. Wie een of meerdere honden 
heeft, moet hiervoor hondenbelasting 
betalen. De kosten zijn € 50,00 per 
hond per belastingjaar. 

Automatisch betalen
U kunt uw belastingen via automatische 
incasso betalen. De aanslagbedragen 
worden dan aan het eind van de maand 
in maximaal tien maandelijkse ter-
mijnen van uw bank- of girorekening 
afgeschreven. Hebt u nog niet gekozen 
voor automatische incasso en wilt u dat 
wel, dan kunt u dit via de website www.
bsgw.nl regelen. Kiest u hier niet voor, 
dan moet u de aanslag zelf betalen. Dit 
kunt u doen in twee termijnen, waarvan 
de eerste termijn vervalt op 31 maart 
en de tweede op 30 april. Er zit geen 
acceptgiro meer bij de aanslag. 

Bezwaren en kwijtschelding
Bent u het niet eens met de aanslag of 
de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt 
u bezwaar maken. U dient dan binnen 
zes weken na de dagtekening van het 
aanslagbiljet digitaal via uw persoon-
lijke pagina op de belastingenwebsite 
(niet per e-mail!) een bezwaarschrift in. 
Dit kan ook schriftelijk. Is uw inkomen 
niet zo hoog, dan komt u misschien in 
aanmerking voor (gehele of gedeelte-
lijke) kwijtschelding van de gemeen-
telijke belastingen. Voor een verzoek 
tot kwijtschelding kunt u een formulier 
aanvragen bij BsGW. 

Informatie?
Voor belastingvragen kunt u terecht op 
de site www.bsgw.nl. Met DigiD kunt 
u inloggen op uw persoonlijke pagina. 
Hier kunt u bijvoorbeeld het taxatierap-
port en uw belasting- en betalingsge-
gevens vinden. Uiteraard is het ook mo-
gelijk om op werkdagen te bellen van 
08.30 tot 17.00 uur, tel. 088-8420420. 
Wilt u schriftelijk reageren? Stuur uw 
reactie dan naar BsGW, Postbus 1271, 
6040 KG Roermond.



WONEN, ADVIES EN 
FINANCIËLE DIENSTEN

Tel. 0495-545533

info@qvgm.nl
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VVastgoedmanagementastgoedmanagement

N o t a r i s k a n t o o r
N e d e r w e e r t 

o o k  v o o r  j u r i d i s c h 
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Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

  Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

wwwwww.jacobsgijsen.nl.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

VVeerrkkooppoopplalannnneenn??
BBeell ofof mmailail me me!!

Ik maakIk maak gr graag aag 
een afspreen afspraak met u aak met u 

vvoor een oor een 
grgratis atis waardebepalingwaardebepaling

van uw woningvan uw woning

Als eigenaar van een appartement bent u met alle andere ei-
genaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van
het gebouw. Dat geldt voor alle gemeenschappelijke ruimtes en 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld installaties, gevels en daken. 
Daarom is het van belang goede afspraken te maken, zowel met 
eigenaren onderling als externe bedrijven. Niet alleen over wat 
er gedaan moet worden, maar ook op welke termijn en tegen 
welke kosten. Om dat te coördineren is een goed beheer van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE) noodzakelijk en dan komt QVGM
VvE Beheer & Vastgoedmanagement in beeld.

Het besturen van een VvE brengt namelijk de meest uiteenlo-
pende taken met zich mee. U kunt hierbij denken aan de admi-
nistratie, het financieel management, de incasso van servicekos-
ten, het opstellen van de begroting inclusief jaarrekening en het 
voorbereiden en uitschrijven van vergaderingen. Daarnaast moet
u zaken regelen met derden, bijvoorbeeld op het gebied van ver-
zekeringen en onderhoud, in welke vorm dan ook. 

Omdat alle belangrijke besluiten in de Algemene Ledenvergade-
ring worden genomen, moet u deze vergadering voorbereiden. 
Als VvE bent u namelijk ook verantwoordelijk voor de communi-
catie tussen bestuur en bewoners en voor de uitvoering van het 
onderhoud of het aanbrengen van voorzieningen. Dat de leden 
over de nodige sociale vaardigheden moeten beschikken mag 
duidelijk zijn. Want elke beslissing moet gedragen worden door
de meerderheid van de bewoners.  Alles bij elkaar vraagt dat niet 
alleen om daadkracht, maar vooral ook om kennis op al die ver-
schillende terreinen.

In 1998 zijn wij gestart met vastgoed beheer 

en beheer van Verenigingen van Eigenaren

in regio Eindhoven. In de jaren daarna zijn 

wij uitgegroeid tot een onafhankelijke full-

service vastgoedbeheerder, die zich bezig-

houdt met het beheren van onroerend goed

voor particuliere en institutionele beleggers, 

het besturen van Verenigingen van Eige-

naren (VvE) en een reeks van aanvullende 

diensten. 

Professioneel en betrouwbaar vastgoedbeheer is een absolute 
eis voor de kwaliteit en de continuïteit van uw VvE. Het beheer 
van uw VvE vergt immers meer dan goede bedoelingen: het is 
een vak dat 100% focus vraagt. 
QVGM VvE Beheer & Vastgoedmanagement heeft deze focus en 
expertise in huis! Wij willen daarmee  graag de rol van profes-
sionele en complete dienstverlener voor uw VvE vervullen. 

Onze klanten (particulieren, bedrijven en overheidsinstanties) 
ervaren het voordeel van synergie tussen de diverse diensten 
van ons bedrijf. Bij QVGM VvE Beheer & Vastgoedmanagement 
vindt u alle diensten onder één dak. 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een kennis-
makingsgesprek en om meer te horen over de meerwaarde die 
QVGM VvE Beheer & Vastgoedmanagement uw VvE kan bieden.

QVGM VvE Beheer & Vastgoedmanagement



Een aandeel in elkaar

Meer informatie vind je op rabobank.nl/weertMeer informatie vind je op rabobank.nl/weert

Een eerst huis kopen is niet niks. Waar begin je en hoe pak je de zoektocht goed aan?

We organiseren op 16 maart in Weert een speciale woonbijeenkomst voor starters

waar je terecht kunt met je vragen. 

Kom naar de Rabo Woonbijeenkomst voor starters.

en weten
waar je op
moet letten.

Je eerste huis
kopen

van Gorp  Malherbe
notarissen

Biest 2

6001 AR Weert

Postbus 291

6000 AG Weert

Tel: (0495) 53 75 55

Fax: (0495) 53 92 85

E-mail: info@vangorpmalherbe.nl

Bezoek ook eens onze website: http://www.vangorpmalherbe.nl

mr L.D. Malherbe en mr W.A.M. van Gorp

notarissen

Inloopspreekuur.

Op zaterdag 21 februari, van 9.00 tot 12.00 uur (en daarna elke 

derde zaterdagochtend van de maand) geven financieel advi-

seurs van Rabobank Weerterland en Cranendonck geheel

vrijblijvend antwoord op je hypotheekvragen. Je krijgt bijvoor-

beeld inzicht in je toekomstige woonlasten en je ontdekt hoe je 

je online goed kunt oriënteren. Heb je woon- of hypotheekvra-

gen. Kom dan naar ons inloopspreekuur op onze vestiging aan

de Kasteelplein 2 in Weert.

Online oriënteren met het

Rabobank Hypotheekdossier

Voorkeur voor een online oriëntatie? Neem dan een kijkje op

www.rabobank.nl/hypotheekdossier. Het Rabobank Hypo-

theekdossier geeft je snel inzicht in het bedrag dat je kunt lenen 

en de maandlasten die daarbij horen. Handig voor een eerste 

oriëntatie en als je wilt weten wat er financieel mogelijk is bij 

de Rabobank.

Liever een persoonlijk gesprek?

Het is natuurlijk ook mogelijk om een persoonlijk gesprek met 

een van onze adviseurs aan te gaan. Hiervoor nemen we uit-

gebreid de tijd en daarvoor plannen we dan ook graag een 

afspraak in. Interesse? Bel voor informatie en mogelijkheden: 

0495-435 435.

Woonvragen?
Kom naar onze woonbijeenkomst voor starters

Regelmatig organiseert Rabobank Weerter-

land en Cranendonck woonbijeenkomsten. 

Tijdens deze bijeenkomsten delen we onze 

kennis en ervaring. En geven we je inzicht 

in de aankoop van een eerste woning. Dit 

doen we altijd in samenwerking met een 

notaris, makelaar en diverse andere gast-

sprekers uit Weert of omgeving. Het idee is

dat je inzicht krijgt in je persoonlijke moge-

lijkheden. De eerstvolgende bijeenkomst is

op 16 maart in Weert. Aanmelden kan via 

rabobank.nl/weert

Nieuw:
Rabobank Hypotheek 
Inloopspreekuur

Ben je je droomhuis tegengekomen en ben je 

benieuwd naar de mogelijkheden? Bezoek ons 

Hypotheek Inloopspreekuur en leg je woon-

vragen op tafel bij een van onze adviseurs.

Elke derde zaterdag van de maand van 9.00 

tot 12.00 uur is onze vestiging aan het Kas-

teelplein in Weert geopend voor iedereen

met woonvragen. Loop eens vrijblijvend bij 

ons binnen!

Beste advies?

 www.hypotheker.nl

Weert
Wilhelminasingel 165

(0495) 54 64 60



HISWA 2015: Boeiend voor iedere watersporter

Alles voor een perfecte start van het 
watersportseizoen, voor jong en oud
Op 11 maart 2015 gaat het nieuwe watersportseizoen van start tijdens het 

grootste watersportevenement van Nederland, de HISWA Amsterdam Boat 

Show. Met acht werelden valt er voor iedere watersporter veel te zien en te 

beleven. Van bootaccessoires tot surfboards, van onderhoudworkshops tot 

zeilclinics en van navigatieapparatuur tot watersportkleding. En niet te ver-

geten de honderden sloepen, open zeilboten, daysailers en sportboten die 

doorgaans hetzelfde seizoen nog het water op kunnen. Dit jaar zal de 60e edi-

tie plaatsvinden van woensdag 11 tot en met zondag 15 maart 2015.

Kom voordelig 
met de trein!
Bestel bij aankoop van een 

HISWA toegangskaart het 

voordelige 2e klas NS dagretour, 

voor slechts € 9,00. Geldig 

op beursdagen vanaf ieder 

treinstation in Nederland 

naar Amsterdam RAI. Het NS 

dagretour is te bestellen via 

www.hiswarai.nl.

Praktische informatie
Datum & locatie:
woensdag 11 t/m zondag 15 maart 2015, in Amsterdam RAI

Openingstijden:

Toegangsprijzen:
via de website: 

- dagkaart € 12,50 

- avondkaart € 8,50 

 (geldig vanaf 18.00 uur)

- NS dagretour € 9,00  

 (geldig vanaf ieder station in NL)

jongeren t/m 16 jaar hebben gratis toegang!

Meer informatie:
via www.hiswarai.nl

twitter: @HISWAamsterdam

Facebook: HiswaAmsterdam

Woensdag 11 maart: 11:00 - 18:00 uur
Donderdag 12 maart: 11:00 - 22:00 uur
Vrijdag 13 maart: 11:00 - 22:00 uur
Zaterdag 14 maart: 10:00 - 18:00 uur
Zondag 15 maart: 10:00 - 18:00 uur

Handige indeling in acht werelden
Om het overzichtelijk te maken, is de 

HISWA ingedeeld in acht werelden. 

Van HISWA Zeilen, met de open zeil-

boten, daysailers, klassenorganisaties, 

vaarscholen tot de motorboten, Ribs 

en buitenboordmotoren in HISWA 

Speed. HISWA Sloep biedt het 

grootste aanbod van sloepen en 

weekenders in Nederland. En in de 

wereld van HISWA Unique  is een 

tentoonstelling ter ere van de 60e 

HISWA editie te bezichtigen.  

De nieuwste bootaccessoires, 

onderdelen en onderhoudsproducten 

voor elk type boot zijn te vinden in 

HISWA Onderdelen & Accessoires. 

HISWA Funsport 
De wereld van HISWA Funsport 

laat alles zien op het gebied van 

wind-, kitesurfen, Stand Up Pad-

dling (SUP), wakeboarden en wordt 

dit jaar nog groter. Zowel voor de 

beginner als de doorgewinterde 

funsporter.

Speciale aandacht voor de jeugd (t/m 16 jaar gratis)
Dit jaar kan je voor het eerst ervaren hoe 

het eraan toegaat op een zeilschool, wat 

je kan verwachten en hoe zo’n zeilschool 

er nou uitziet. Voor wie op de beurs 

meteen tot actie wil overgaan kan een 

poging wagen in het aparte SUP-bassin 

of op de skimboardbaan.

Na het succes van vorig jaar is HISWA 

Klassiek weer aanwezig met prachtige 

klassieke boten, onderdelen, accessoires 

en behouds- en klassen organisaties. 

En in HISWA Shop zijn alle denk-

bare watersportspullen te koop en veel 

scherpe beursaanbiedingen.

Paviljoens, lezingen, work-
shops en clinics
Voor de zeilers is er een Daysailer 

paviljoen. Er is een Elektrisch Varen 

paviljoen, een Visboten paviljoen 

en een Vakantiepaviljoen. Het 

Zeiltheater is dé ontmoetingsplek 

voor zeilers met interessante 

lezingen, reisverhalen en bijzondere 

anekdotes. Voor de klussers is er 

het Onderhoudspaviljoen en het 

Demoplein, met talloze workshops 

over onderhoud, bouw, motoren en 

uitrusting. Het Veiligheidseiland biedt 

alle informatie over veiligheid op en 

Innovatie & Primeurs
Op het HISWA Innovation LAB 

komen innovaties, trends, kennis en 

marktontwikkelingen samen. Ook zijn 

daar de geselecteerde producten voor de 

HISWA Product van het Jaar verkiezing 

te zien. Daarnaast is het een unicum dat 

alle geselecteerde zeil- en motorboten 

voor de HISWA Boot van het Jaar 

verkiezing genomineerd en eveneens op 

de beursvloer te bezichtigen zijn.

aan de kassa – tijdens de beurs:

- dagkaart € 15,00

- avondkaart € 10,00

rond het water. En uiteraard zullen 

ook de Meteoclinics niet ontbreken.


