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Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

T  0495 63 13 63 | 0495 53 33 22
E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl

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

50x60mm h - Full Colour - week 12

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

jouw gezondheid is onze zorg
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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nl

Op 26 maart a.s. organiseren wij 
samen een avond sponsor wande-
ling ten bate van de Olive English 
Medium School in Rayakuduru, 
India.

Thema van deze wandeling
WIJ DRAGEN EEN STEENTJE BIJ !
Een ieder die mee wandelt draagt 
minimaal 1 baksteen mee, deze dient 
gesponsord te worden, voor ? 1,00 
per steen. Deze baksteen kan natuur-
lijk meerdere malen gesponsord wor-
den door oma, opa, oom, tante, een 
bedrijf enz. Na afloop van deze uniek 
wandeltocht wordt het schooltje sym-
bolisch in de zandbak van de school 
nagebouwd. De stenen worden ge-
sponsord door “van Neerbos bouw-
materialen”. Op de open dag van BS 
de Bongerd op 29 maart a.s. wordt 
bekend gemaakt wat het definitieve 
bedrag is geworden om de school in 
Rayakuduru te steunen.

Waarom deze school vraagt U zich 
af?!
Na ons bezoek aan India (2009) gin-

Donderdag 26 maart avond-sponsor-wandeling

Samenwerking BS de Bongerd en Hulp India

gen wij op zoek naar de roots van 
onze twee adoptiedochters Fleur en 
Amber. Getroffen door de situatie 
van de school in hun geboortedorp, 
hebben wij besloten om dit parti-
culier initiatief te starten, en hun te 
helpen.
In 2014 was het eindelijk zover.... de 
bouw van een nieuwe school ging 
van start. Door enkele tegenslagen 
zoals moessonregens en een tekort 
aan zand lag de bouw enige maan-
den stil. Gelukkig zijn we nu zover dat 
de muren gemetseld kunnen worden.
U begrijpt een gebouw alleen maakt 
geen school, daarom deze actie om 
geld te verzamelen voor tafeltjes, 
stoeltjes, schoolborden, speelgoed,  
etc. Ook zou het wenselijk zijn om 

goedkope maar degelijke vloertegels 
te hebben  voor de vloer van school 
en toiletten, het zijn grove beton-
nen vloeren en niet goed hygiënisch 
schoon te houden.

Draagt U ons project een warm 
hart toe, hoeveel stenen neemt U 
dan voor Uw rekening???
Dan mag Uw donatie naar :
Hulp India  te Nederweert

Rekening nr NL91 RABO 0109143981

Mee wandelen .. leuk.
Opgeven voor 10 maart op onder-
staand telefoon nummer.

Heel hartelijk dank voor uw hulp.
Gerryan Moonen   Hulp India
Hortensiastraat 1
6031 VB Nederweert 
06 - 214 526 68

Van superfoods, naar de nieuwe 
trend fermenteren. Hoe zit het 
eigenlijk met de vitamines bij 
deze hypes? En wat komen we 
nog meer te weten over vitami-
nes als we de informatie op een 
rij zetten? Een greep uit de enor-
me hoeveelheid informatie die 
het Vitamine Informatie Bureau 
vond: 10 fabels & feiten.

1. Superfoods bevatten veel
 meer vitamines dan gewone
 voeding - Fabel
Van superfoods wordt gezegd dat 
ze heel gezond zijn omdat er veel 
voedingsstoffen in zouden zitten. 
Voedingsstoffen, en ook vitamines, 
zitten er in ruime mate in maar niet 
per definitie meer dan in ‘gewone’ 
voedingsmiddelen. Zo zit in 100 gram 
chiazaad, dat zijn 10 tot 15 eetlepels, 
ongeveer de helft van de hoeveelheid 
vitamine B3 die je op een dag nodig 
hebt. Maar het vergelijkbare lijnzaad 
is rijker aan vitamine B1. In 30 ml tar-
wegras zit niet de hoeveelheid vita-
mine C die in 200 gram broccoli voor-
komt. En het vitamine C-gehalte van 
açaibessen is zeker niet hoger dan dat 
van de traditionele blauwe bes. 
2. Zuurkool is gefermenteerde
 witte kool en bevat daardoor
 meer vitamine C - Fabel
Fermentatie is hip en dé trend  voor 
2015. Bij fermentatie zorgen bacte-
riën, schimmels of gisten voor het 
omzetten van stoffen in een product, 
waardoor de smaak, geur of uiterlijk 
verandert. Van zuurkool (gefermen-
teerde witte kool) wordt beweerd 
dat het meer vitamine C bevat. Dit is 
niet waar: zuurkool bevat net zoveel 
vitamine C als witte kool.
3. Miljoenen mensen hebben ex- 
 tra vitamine D nodig - Feit
Vitamine D komt in kleine hoeveelhe-
den voor in onze voeding. En hoewel 
ons lichaam met behulp van de zon, 
zelf vitamine D kan aanmaken, heeft 
een aantal bevolkingsgroepen extra 
vitamine D nodig. Dit zijn:
Mensen die onvoldoende in de zon 
komen of de huid bedekken als ze 
naar buiten gaan;
Mensen met een donkere of getinte 
huid. In een donkere of getinte huid 
wordt minder vitamine D aange-
maakt; 
Vrouwen vanaf 50 jaar en mannen 

Vitamine Informatie Bureau

10 fabels en feiten over vitamines

vanaf 70 jaar;
Zwangere vrouwen;
Kinderen tot vier jaar.
4. Sommige vitamines hebben
 ten onrechte de naam vita- 
 mine - Feit
De vitamines zijn ontdekt in de eerste 
helft van de twintigste eeuw, vanaf 
1906. Na de ontdekking dat voedsel 
bepaalde stoffen bevat die essentieel 
zijn voor het behoud van een goede 
gezondheid, werd de benaming ‘vita-
mines’ ervoor bedacht. Het woord is 
een combinatie van het Latijnse vita 
(= leven) en amine (= stikstof-bevat-
tende verbinding). Later werd be-
kend dat niet alle vitamines stikstof 
bevatten, maar het woord ‘vitamine’ 
was toen al algemeen in gebruik.
5. In een appel zitten veel vitami- 
 nes - Fabel
Fruit bevat veel vitamines, dat is alge-
meen bekend. Maar een appel bevat, 
in vergelijking met andere fruitsoor-
ten helemaal niet veel vitamines. In 
een kiwi zit bijvoorbeeld 10x zoveel 
vitamine C dan in een appel. En aard-
beien bevatten wel 20x meer folium-
zuur dan die appel (vitamine B11).
6. Natuurlijke vitamines wor- 
 den altijd beter in ons lichaam 
 opgenomen dan synthetische
 vitamines - Fabel
De synthetische vorm van vitamine D, 
B5, B6, foliumzuur en vitamine B12 
worden zelfs béter opgenomen in 

het lichaam dan de natuurlijke vorm. 
Alleen vitamine E wordt in de natuur-
lijke vorm beter opgenomen. Voor 
alle andere vitamines is er weinig tot 
geen verschil.
7. Extra vitamines helpen haar- 
 uitval voorkomen - Fabel
Voeding is belangrijk voor een ge-
zonde hoofdhuid en haar. Een tekort 
of teveel aan vitamines en mineralen 
kan leiden tot haaruitval. Dit is van 
toepassing bij biotine (vitamine B8), 
pantotheenzuur (vitamine B5) en ij-
zer. Bij een tekort kun je overwegen 
een supplement te slikken om het aan 
te vullen. Let er dan wel op dat je niet 
meer dan 100% van de aanbevolen 
hoeveelheid per dag neemt. Maar 
als je geen tekort van deze vitamines 
hebt, heeft het geen zin om supple-
menten te slikken om haaruitval te 
remmen of tegen te gaan. Gezonde 
en gevarieerde voeding is de belang-
rijkste basis voor gezond haar.
8. Het maakt uit wanneer je een
  vitaminesupplement neemt
 - Feit
Het beste is om vitaminesupplemen-
ten tijdens de maaltijd in te nemen. 
De vetoplosbare vitamines (A, D, E en 
K) worden namelijk beter opgeno-
men in combinatie met de maaltijd, 
die doorgaans een hoeveelheid vet 
bevat. Ook vitamine C kun je beter 
tijdens de maaltijd innemen, omdat 
het de opname van ijzer uit de maal-

tijd verbetert. Voor een vitamine B-
complex maakt het niet uit.
9. Volkorenmeel bevat meer vita- 
 mines dan bloem - Feit
Meel ontstaat wanneer granen ver-
malen worden. De zemelen en kie-
men blijven aanwezig. Wanneer deze 
eruit gehaald worden spreken we van 
bloem. Vitamines zitten met name in 
de zemelen en kiemen waardoor vol-
korenmeel meer vitamines bevat.
10. Blikgroenten bevatten net zo- 
 veel vitamines als verse
 groenten - Feit
Bij het inblikken worden groenten 
eerst ‘geblancheerd’. Hoeveel vita-
mines er verloren gaan is afhankelijk 
van de manier waarop dit precies ge-
beurt. Vooral vitamine B1 en C zijn 
hiervoor gevoelig. Aan de andere 
kant: groente uit blik minder lang 
gekookt hoeft te worden dan verse 
groente. Uiteindelijk is er na de be-
reiding , wat vitamines betreft, nog 
maar weinig verschil tussen verse 
groente en groente uit blik.

Meer fabels & feiten over vitamines? 
Kijk www.vitamine-info.nl. 
Hier vind je veel feiten over vitamines, 
dagelijkse hoeveelheden die je nodig 
hebt en de vraag van de maand.

Bovendien kun je ook testen of je vol-
doende vitamines binnenkrijgt.

Dhr. A.G. van Heugten uit Grubbenvorst:

“Je gebit is een visitekaartje, daar hoort een 
goede tandarts bij”.

– voor de nieuwste 
inzichten 

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



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Restaurant Bi-j Siem  |  Kerkstraat 56  |  6031 CJ Nederweert  

T (0495) 622 001  |  E info@bi-jsiem.nl  

 
 
 

 

 

VAN KOP TOT STAART
Saame Genieten

Voor informatie en reserveringen
www.bi-jsiem.nl

of telefonisch, 0495622001

Siem dealSiem deal
‘saame’ voordelig genieten

(op di. woe. do.)

Molenstraat 2 – 5711 EW Someren
0493-496730 – info@vestjenssomeren.nl

BELASTING AANGIFTE 2014
Vanaf 21 februari tot en met 28 maart extra geopend op de 
zaterdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

U kunt bij ons ook terecht op onze
INLOOPAVONDEN VOOR STARTERS EN ONDERNEMERS
IEDERE MAANDAGAVOND VAN 18.00 uur tot 21.00 uur.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen voor het maken 
van een afspraak.
Wij verzoeken u wel om een legitimatiebewijs mee te nemen.

Spijkerbroeken al v.a. 2 29.90

Kapelaniestraat 1, Nederweert - Tel. (0495) 460 441 - t.o. de kerk

Openingstijden: Woensdag 09.30-18.00 uur.* Zaterdag 09.30-17.00 uur.
Maandag gesloten. Donderdag 13.30-18.00 uur.* * ‘s-middags van 12.30-13.30 uur
Dinsdag 09.30-18.00 uur.* Vrijdag 09.30-20.00 uur.*    gesloten.

Een avondje lekker lachen?!

Kom naar de nieuwe komedie van To-
neelvereniging 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 Italia’:

7 & 8 maart
Reigershorst Nederweert-Eind
13 & 14 & 15 maart
Haaze-Hoof Ospel

20 & 21 & 22 maart
Pinnenhof Nederweert

Aanvang: 20.00 uur
De zaal is 45 minuten voor aanvang 
geopend.

Entreekaarten
De entree bedraagt € 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 startte op 19 februari 
bij:
Café ’t Verschil
Pastoor Maesplein 1, Nederweert-Eind
Kapsalon Ans
O.L. Vrouwestraat 67 A Ospel
Eetcafé De Kleine Winst
Kerkstraat 2 Nederweert

Gelieve gepast te betalen, pinnen is 
helaas niet mogelijk!

Meer informatie:
Op onze website www.mengelmoes.
net kunt u terecht voor meer infor-
matie, het laatste nieuws, de speel-
locaties, etc.

Nieuwe komedie Mengelmoes

VVD

Voor de VVD gaan natuur en re-
creatie hand in hand!

De VVD Limburg heeft ook de ko-
mende 4 jaar oog voor natuur en 
recreatie. Limburg is een mooie pro-
vincie. Veel afwisseling in het land-
schap: heuvels, bossen, water, het 
open peellandschap en zowaar drie 
nationale parken. Daar genieten we 
allemaal van.

De VVD wil het karakter van het Lim-
burgs landschap zoveel mogelijk be-
houden. De rol die de provincie daar 
in moet spelen is voor de VVD Lim-
burg duidelijk. De provincie voert het 
natuurbeleid uit zonder er extra geld 
bij te leggen en gericht op een goede 
balans tussen economie en natuur. 
De provincie moet uit gaan van de 
beschermingsregels van de rijksover-
heid en Europa. Dus geen strengere 
regels. Ook uitbreiding van natuur 
ten koste van land- en tuinbouwgron-
den vindt de VVD geen goede zaak.

De provincie moet ook niet zelf na-
tuur gaan beheren. Er zijn voldoende 
instanties die dat prima doen, zoals 
Staatsbosbeheer en het Limburgs 
Landschap, maar ook Natuurrijk Lim-
burg, een organisatie van agrariërs 
die aan natuurbeheer doen. Zij zor-
gen daarmee voor een mooie balans 
in het buitengebied.

Natuur en landschap zijn een be-
langrijke voorwaarde voor de kwali-
teit van de woon- en leefomgeving.  
Natuurgebieden moeten dan ook 
toegankelijk zijn voor iedereen. Na-
tuur- en recreatiegebieden moeten 
goed bereikbaar zijn en zoveel mo-
gelijk opengesteld worden. Voor de 
VVD mag recreatie altijd in de natuur. 
Recreatieve ondernemers moeten 
daar ook kunnen uitbreiden, waar-
bij schade aan de natuur voorkomen 
moet worden.

In Nederweert hebben we mooie 
voorbeelden van gezellige horeca, 
gelegen aan de rand van schitterende 
natuurgebieden. Drie belangrijke na-
tuurgebieden om onze kernen heen. 
Natuurgebieden die goed toeganke-
lijk zijn. Het is geweldig om er te wan-
delen, te fietsen of paard te rijden en 
daarna te genieten van het lekkers uit 
onze eigen streek. Wat dit betreft is 
Nederweert een voorbeeld voor heel 
Limburg!

Bent u het hiermee eens?

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

KINDEREN
KLEINE GROEPEN (B2)
11 Wils dich auch ein knuffel van mich?
 de knuffelaers
8 Belle & ut Bieëst fam. Rietjens
13 vae huuëre bi-jein De leef breurkes

KINDEREN EENLINGEN (B3)
3 ich zeên gein steek Marijn Timmermans
4 ich gaef ein rundje Lars Raemakers

VOLWASSENEN
GROTE WAGENS (A1)
16 Dit jaor geine waage, mer un Prinsepaar
 waat vae op hang draage!!
 VV de Prullejoekels
10 Prinssenwagen  KV de Krielkes
20 D’n ieërste kieër bi-jein geraaptj zoojtje

GROTE GROEPEN (A2)
19 Veur oôs gein gezeur, roeëd gael greun
 blieftj de kleur V’Indj
31 vae dreij-je de rolle um
 Vröllie vanne raod 
22 Ein Stein
 WBC Nederweert (Geenestraat)

MIDDEN GROEPEN A3)
34 Met os. In Ni-jwieërt, oppe selfie
 V.V. de Gekapdje Kisjes

36 gein gezicht de moelemaekers
33 vae hebbe um, dé greune golf
 v.v. De VAÂL Snalvels 2.0

KLEINE GROEPEN (A4)
30 vae hebbe un blaosprobleem
 Twieë Prutsers
24 aojerezörg Ben en Resian
26a Vae wiste neet det dit in oos zaat
 Bjorn& Edwin

EENLINGEN (A5)
29 aoj proem Jo Bouwels
28 Beschermdj dörpsgezicht
 Wiel Wullem
27 ich bin de weeg kwiet Betje

ELDERS MEEGETROKKEN (A6)
40 Aan de race! V.v Gekkewêrk
39 Buurtvereniging Platveld
41 Fieëst CV de Woelmoêze

Winnaar Groeëte Törref met Gouwe Pin
16 VV de Prullejoekels

Winnaar Kleine Törref met Gouwe Pin
11 de knuffelaers 

Winnaar Humorpriês Ut Wullemke
26a Bjorn en Edwin

Uitslag Optocht VV de Pinmaekers

Margriet en Herman Poell staan 
‘saame’ met hun enthousiaste team 
dagelijks klaar om hun gasten Bi-j 
Siem gastvrij te ontvangen. ‘Saame 
tafelen, saame feesten, saame genie-
ten’, is het credo van het oudste hore-
capand van Limburg.
Een pand met ongekende mogelijk-
heden! Saame dineren in het rus-
tieke restaurant, saame lunchen in 
de prachtige serre, saame proeven 
in de authentieke gewelvenkelder of 
saame feesten in het Kefeeke op de 
eerste verdieping. 

Om een bezoek Bi-j Siem nog aantrek-

kelijker te maken, introduceren Mar-
griet en Herman de Siem deal. Op de 
‘midweekse dagen’, dinsdag, woens-
dag en donderdag, kunnen Siem-
gasten ‘saame voordelig’ lunchen en 
dineren. Elke tweede quicklunch en 
elk tweede verrassingsmenu (3-,4- of 
5 gangen) worden voor de halve prijs 
aangeboden! Een scherpe deal voor 
verrassende Siemgerechten.

Komt u ook ‘saame tafelen en erg 
voordelig genieten van de nieuwe 
Siemdeal?
Tot Siems!

Nieuw Bi-j Siem….de Siemdeal

Steeds vaker krijgen mensen te ma-
ken met bezuinigingen in de zorg. 
Dit betekent dat mensen steeds vaker 
zelf voor het hulpmiddel moeten be-
talen. Vooral mensen met een kleine 
beurs zijn hier de dupe van. Zo is het 
idee ontstaan om een outlet te star-
ten met scherp geprijsde hulpmidde-
len die een tweede kans verdienen. 
Bovendien wordt u deskundig gead-
viseerd dankzij onze grote ervaring 
op het gebied van medische hulpmid-
delen. 

Profiteer van hoge kortingen tot 
wel 70% op:
- Oude collectie hulpmiddelen
- Demonstratie hulpmiddelen
- Licht beschadigde hulpmiddelen
- Tweedehands hulpmiddelen

Wij streven naar een kwalitatief goed 
en groot aanbod, zodat u als klant 
keuze heeft uit meerdere en scherp 
geprijsde, maar ook vooral nette en 
hygiënisch verantwoorde hulpmidde-
len. Het aanbod is iedere maand wis-
selend, want OP = OP. 

Het outlet is iedere 1ste zaterdag 
van de maand geopend van 10.00 
tot 14.00 uur. Aanstaande zaterdag 7 
maart zijn de deuren voor het eerst 
geopend. U bent van harte welkom 
bij Medicura in Nederweert (adres: 
Magnesiumstraat 7)

Medicura opent 
Zorgoutlet

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

Bonte Avonden Leveroy; het heeft 
écht niks met carnaval te maken!

Heb jij ooit  Bonte Avonden be-
zocht die absoluut níks met car-
naval te maken hebben? Probeer 
het eens bij de Bonte Avonden in 
Leveroy! Op vrijdag 13 én zater-
dag 14 maart staat de bühne in 
zaal Pestoeërskoel vol met arties-
ten van eigen bodem. De avonden 
beginnen om 19.30 uur.

Het belooft dit jaar een zeer geva-
rieerd programma te worden met 
dans, zang, sketch en cabaret. Ieder 
jaar weten de artiesten de avonden 
tot een niveau hoger te tillen; zéker 

ook leuk voor mensen buiten Leve-
roy! Spectaculaire dans, muzikaal 
genieten, spitsvondige humor of juist 
kurkdroog vermaak; you name it en 
het is te bewonderen op 13 en 14 
maart in Leveroy.

Ben je al nieuwsgierig? Zorg dan dat 
je snel je kaarten krijgt! Dit kan mid-
dels de voorverkoopadressen (Café-
zaal Wetemans, Pestoeërskoel, Café 
Oad Leivere en Bakkerij Küster) óf 
door ze makkelijk en snel bestellen 
via www.fanfareconcordialeveroy.
nl. Je kunt natuurlijk ook altijd even 
bellen met Erwin Pellemans op 06-
12572229 (na 18.00 uur).

Bonte Avonden Leveroy



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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

meubels
nieuw en gebruikt

relaxstoelen, sta-op-stoelen, 
bankstellen met garantie

Witgoed
de beste merken wasmachines, 

drogers, koelkasten met garantie
openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

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

Stem 18 maart
Hubert Mackus

Ondernemend en betrokken
CDA, nummer 4

Weekaanbieding
Week

9
23 t/m 28
februari

Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Appelflappen: 4 halen - 3 betalen
Waldkornbrood: € 2,20
Polz bio drank: € 0,75 p.st.
Walnoten bavaroisevlaai: € 13,25 half € 7,60

Modeshows
woensdag 
4 maart 

om 9.45 uur, 
13.45 uur en 19.30 uur.

extra koopavond 
tot 22.00 uur.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Excursieworkshops schilderen
voor senioren in De Groote Peel

De Peel kun je beleven door er te 
wandelen, te fietsen of gewoon, lek-
ker op een bankje te zitten om te ge-
nieten. Het is natuurlijk mooi als je die 
beleving ook nog eens vast kunt leg-
gen. Staatsbosbeheer biedt in maart 
en april excursieworkshops schilderen 
waarbij je je eigen ‘Peelportret’ cre-
eert. Deze workshops zijn bestemd 
voor mensen van 60 jaar en ouder. De 
route is twee kilometer en verhard, 
dus ook geschikt voor mensen die 
slecht ter been zijn en rolstoelers. 

Een wandeling door de Groote Peel 
is een geweldige ervaring! In elk sei-
zoen en bij alle weersomstandighe-
den biedt dit natuurgebied prachtige 
beelden: water, spiegelingen, wind 
en wolken, begroeiing, geven een 
veelheid aan vormen, structuren en 
kleuren. Maar ook de menselijke in-
grepen in de omgeving vormen een 
interessant contrast: lijnen van knup-
pelbruggen, uitkijktorens en Peel-
banen doorkruisen het landschap. 
Tijdens de wandeling maakt u aante-
keningen van wat u opvalt: vormen, 
patronen en structuren. De gids zal u 
hierin begeleiden. Terug bij het Bui-
tencentrum gaat u deze ervaring vast-
leggen en maakt u een persoonlijke 

verbeelding in acrylverf op papier. Zo 
creëert u uw eigen ‘Peelportret’; een 
blijvende herinnering aan de Peel! 

De Excursieworkshops zijn op dinsdag 
17 en 31 maart en dinsdag 14 en 28 
april, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. 
Deelname kost € 5,- per persoon, 
inclusief materialen. Starten vanaf 
het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via: de-
pelen@staatsbosbeheer.nl of telefo-
nisch: 0495 – 641 497. Er is plek voor 
15 deelnemers per keer en vol is vol!

In september en oktober zijn er ex-
cursieworkshops fotografie. Kijk op 
www.staatsbosbeheer.nl /depelen 
voor meer informatie. 

Samenwerking cultuur- en na-
tuurorganisatie
Voor deze workshops werkt Staats-
bosbeheer samen met docenten van 
Rick, het Regionaal Instituut voor cul-
tuur- en kunsteducatie in Weert. Het 
project is mogelijk gemaakt dankzij 
een toekenning vanuit het themapro-
gramma Lang Leve Kunst. Het meer-
jarenprogramma Lang Leve Kunst 
streeft onder andere naar een geva-
rieerd en uitdagend cultureel aanbod 
voor ouderen:
www.langlevekunst.nl.

Schilder je eigen ‘Peelportret’

Foto @ Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer 

Ook dit jaar was als vanouds weer 
“Vastelaovundj” in beide huiskamers.
Waar de deelnemers samen plezier 
beleven. Op dinsdag werd de 88 ja-
rige MIET HOEBEN-TRUIJEN tot prin-
ses uit geroepen als MIET 1 in de orde 
van het Puzzelvrouwke.

Op donderdag werd de 91 jarige 
TOKE BLOEMERS-KEULEN uitgekozen 
als prinses TOKE 1, in de orde van het 
koersbelke. Beide prinsessen waren 

vereerd met hun verkiezing. De mid-
dagen kreeg ‘n extra muzikaal tintje, 
wat aan de sfeer wel te merken was 
door ‘t optreden van Duo Dik Vôr 
Mekaar!! Van de cerbôeet-huidvleis 
en nonnenvotten werd smaakvol ge-
smuld! Voor de deelnemers en vrijwil-
ligers waren ‘t weer gezellige midda-
gen,
Samen Ein-Samen Pin!  
A L A A F .    D.S

Vastelaovundj hoêskamers

 

Verhalentafel

Verhaal lokaal: 
multimediale verhalentafel bij biblio-
theek Weert

Als allereerste presentatie op de 
gloednieuwe multitouch tafel in de 
bibliotheek Weert vertelt Fotogroep 
Weert het verhaal van ‘Weert 600 
jaar’ in beeld en geluid. Op deze digi-
tale verhalentafel – vergelijk het met 
een tablet op reuzenformaat - kun-
nen Weerter organisaties en vereni-
gingen in de bibliotheek hun verhaal 
laten zien.
De foto’s, teksten en beelden die nu 
op de verhalentafel staan, zijn een se-
lectie uit de expositie ‘600 Jaar Weert 
door Fotogroep Weert’ die nu tot 19 
april te zien is in de Tiendschuur. De 
foto’s zijn ingericht rond thema’s ‘His-
torie en Traditie’, ‘Kunst, Cultuur en 
Muziek’, ‘Sport en Paardenstad’ en 
‘Groen, Toerisme en Recreatie’.
De multitouch tafel is een tafel met 
een ingebouwd aanraakscherm dat 
hypergevoelig op je vingers reageert. 
Je kunt er beelden razendsnel mee 
manipuleren: ze naar je toe trekken, 
ze groter maken. En dat alles met 
meerdere mensen tegelijk. 
Oproep aan clubs en groepen
Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je 
gedaan? Clubs, verenigingen en groe-
pen kunnen gratis gebruik maken van 
‘Verhaal lokaal’ en de digitale tafel 
vullen met hun eigen verhaal. Neem 
daarvoor contact op met Annemieke 
Driessens bij de bibliotheek Weert, e-
mail a.driessens@bibliocenter.nl 
Bibliocenter wil door het aanbie-
den van uiteenlopende activiteiten 
bijdragen aan participatie, zelfred-
zaamheid, actief burgerschap en het 
verhogen van de arbeidskansen.

Foto: Fotogroep Weert

•	Dag	en	nacht	
bereikbaar

•	Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer	dan	30	jaar	
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

workshop 5 maart
Bibliocenter Weert

Hoe komt het dat mensen in een-
zelfde situatie verschillend reageren? 
Waarom kunt u beter samenwer-
ken met de een dan met de ander? 
De workshop bij Bibliocenter Weert 
“Denkstijl en de invloed op je func-
tioneren ” geeft inzicht in de manier 
waarop mensen hun denken en func-
tioneren vorm geven. 
De workshop is donderdag 5 maart 
van 19.30 tot 22.00 uur en wordt ge-
geven door Competenza. U vindt de 

bibliotheek aan de Wilhelminasingel 
250, 6001 GV  Weert. Deelname 20 
euro. Bibliotheekleden krijgen 5 euro 
korting. Aanmelden en info op www.
bibliocenter.nl 

Tijdens de workshop maakt u op in-
teractieve wijze kennis met de diverse 
denkstijlen. Denkstijlen zijn kenmer-
kende patronen in de manier waarop 
iemand denkt, voelt en handelt in 
bepaalde situaties. De manier van 
denken bepaalt wat iemand opvalt 
en wat hem ontgaat. 
Ontdek uw eigen denkstijl in verschil-
lende situaties. Met dit inzicht kunt u 
uw functioneren toetsen en zo moge-
lijk verbeteren. De workshop is geba-
seerd op het programma Mindsonar. 
http://www.mindsonar.info 
Bibliocenter wil door het aanbie-
den van uiteenlopende activiteiten 
bijdragen aan participatie, zelfred-
zaamheid, actief burgerschap en het 
verhogen van de arbeidskansen.

De invloed van denkstijlen:

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.

Gezocht: Vervoersvrijwilliger  
Voor een mevrouw op leeftijd, die 
slecht ter been is en woonachtig in 
Nederweert zijn wij op zoek naar 
een vervoersvrijwilliger. Wij zoeken 
iemand die mevrouw op donderdag-
middag naar Gemeenschapshuis De 
Pinnenhof kan brengen zodat zij kan 
deelnemen aan de activiteit van de 
KBO en haar na afloop weer thuis kan 
afzetten. De activiteit begint om 13.30 
uur en eindigt om 16.30 uur. Kunt u 
iets voor deze mevrouw betekenen? 
Neem dan contact op met Vorkmeer!  

Gezocht: Maatjesvrijwilliger
Voor een 28-jarige jongeman uit Ne-
derweert zijn we op zoek naar een 
leuke vrijwilliger. Meneer woont in 
een woonbegeleidingscentrum van 
PSW en heeft een verstandelijke be-
perking. Hij gaat overdag naar de 
dagbesteding maar zit regelmatig al-
leen op zijn kamer. Hij houdt erg veel 
van pc’s en is ook sportief. Hij zwemt 
en zit op korfbal (voor verstandelijk 
beperkten). In een maatje zoekt hij 
iemand die aandacht voor hem heeft 
en interesse in hem toont. Hij kan niet 
praten, maar is iemand die non-ver-
baal erg veel teruggeeft. Voorbeel-
den van activiteiten die hij samen wil 
ondernemen zijn bijvoorbeeld in de 
gemeenschappelijke ruimte een leu-
ke activiteit doen (puzzelen, samen 
met de iPad bezig zijn) of buiten een 
balletje trappen. Bent u een gezellig, 
positief persoon die geen nadruk legt 
op de beperking van de cliënt en wilt 
u samen gezellig bezig zijn? Neem 
dan contact met ons op! Neem ook 
gerust contact op voor meer infor-
matie.

Klus klaren voor NLdoet!
Samen de handen uit de mouwen 
steken om iets voor een ander te 
betekenen. In Nederweert gebeurt 
dat al heel veel. Op 20 en 21 maart 
kan iedereen daar nog een schepje 
bovenop doen tijdens NLdoet. De af-
gelopen jaren is NLdoet uitgegroeid 
tot de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland.
Inwoners kunnen zich inschrijven om 
mee te helpen. De verenigingen en 
organisaties kunnen uw hulp goed 
gebruiken. Op de website van NL-
doet vindt u meer informatie over de 
aangemelde klussen de kernen van 
Nederweert. Ook ziet u op de web-
site welke klusaanbieders nog vrijwil-
ligers zoeken. Staat er een klus tus-
sen die u aanspreekt? Geef u dan 
nog snel op via
www.nldoet.nl. U maakt dan kennis 
met vrijwilligerswerk en helpt een or-
ganisatie een klus te klaren. En reken 
maar dat het nog gezellig is ook! 

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. 

SKO

Jeuk

Het zit in haar DNA
lankmoedigheid
haar familie is ermee gezegend
bemind om deze eigenschap
frequent ondervindt ze de 
wederkerige warmte
en genegenheid
de laatste dagen echter 
zit ze niet lekker in haar vel
deze hevige kriebeling
verandert haar attitude 
onderworpen aan een juk
dat ze niet veel langer
kan verdragen
totdat uiteindelijk dit 
probleem om hals wordt gebracht
met een vlooienband

Terry van Lierop
Kijkt u ook eens naar onze korte ver-
halen op www.schrijverskringospel.nl 

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 
 voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

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

Koken bij Cocon 2015
Werelds koken Italiaans: woens-dagavond  1 april
 Grieks: woensdag-avond 15 april
 Mediteraans: woensdagavond 29 april

High Tea woensdagmiddag, 14.00 uur 4 juni

Traditionele  woensdagavond 11 maart
Chinese keuken (vlees)

Voor meer informatie en aanmelden: kijk op onze website www.coconneder-
weert.nl Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Neder-weert; tel.(495)-626235; 
email: cocon@coconnederweert.nl



autonieuws

Hanssen Auto’s

Pannenweg 104   NEDERWEERT    Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

Diverse wintersets vanaf e 199,00
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CarProf logo op witte achtergrond

CarProf logo op grijze achtergrond

CarProf logo op oranje achtergrond

Uw specialist voor:

Hulsenweg 18, 6031 SP  •  Nederweert  •  Tel. 0495 - 63 25 35

Alles wat leudal beweegt

Alles wat leudal beweegt

Alles wat leudal beweegt

Alles wat leudal beweegt

Alles wat leudal beweegt

a u t o b e d r i j f
Leon de Wit
Klaars traa t  22b ,  Ospe l
Tel.: 0495-663204

WWW.LEON-DE-WIT.NL

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

• Aircoservice 
• APK 
• Uitlijn en bandenservice 
• Diagnosespecialist 

Stienen Autoservice • Meijelsedijk 12 - 6035 RK  Ospel
Tel. 04905 - 62 46 81 - mobiel: 06 - 10 12 40 58

e-mail: info@StienenAutoservice.nl

www.StienenAutoservice.nl

U kunt bij ons terecht voor: 
•  Onderhoud en reparatie van alle 
 personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s
•  APK keuring
•  Schadereparatie
•  Ruitschade
•  Aircoservice

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP zATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Citroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-
Hyundai IX35
APV
vanaf 2010 511.-
Kia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-
Mercedes B-Klasse
MPV
2005 - 2011 538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-

Opel Vivaro 
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-
Peugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-
Volkswagen Touran
MPV
vanaf 2003 487.-
Volvo V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

 
 scherpe prijzen!

Snel en eenvoudig een trekhaak voor uw auto 
selecteren en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!

Audi A4
Type IV, Sedan, 
vanaf 2007 522.-
Citroen C4
Grand Picasso, MPV, 
vanaf 2009 487.-
Ford Focus
Type II, Hatchback, 
vanaf 2008 452.-
Mazda 3
Type II, Hatchback, 
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type II, Bestelvan, 
vanaf 2006 672.-

Opel Corsa
Type D, Hatchback, 
vanaf 2006 466.-
Peugeot 308
Hatchback, 3-deurs, 
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type III, hatchback 3-deurs, 
vanaf 2005 337.-
Renault Laguna
Type III, Hatchback 5-deurs, 
vanaf 2007 490.-
Renault Megane
Type III, Stationwagon, 
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker. Ook leverbaar met 13-polige stekker.

Snel en eenvoudig een trekhaak voor uw auto 
selecteren en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!

Audi A4
Type IV, Sedan, 
vanaf 2007 522.-
Citroen C4
Grand Picasso, MPV, 
vanaf 2009 487.-
Ford Focus
Type II, Hatchback, 
vanaf 2008 452.-
Mazda 3
Type II, Hatchback, 
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type II, Bestelvan, 
vanaf 2006 672.-

Opel Corsa
Type D, Hatchback, 
vanaf 2006 466.-
Peugeot 308
Hatchback, 3-deurs, 
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type III, hatchback 3-deurs, 
vanaf 2005 337.-
Renault Laguna
Type III, Hatchback 5-deurs, 
vanaf 2007 490.-
Renault Megane
Type III, Stationwagon, 
4-deurs, vanaf 2008 497.-

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Ook leverbaar met 13-polige stekker.

Snel en eenvoudig een trekhaak voor uw auto 
selecteren en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!

Audi A4
Type IV, Sedan, 
vanaf 2007 522.-
Citroen C4
Grand Picasso, MPV, 
vanaf 2009 487.-
Ford Focus
Type II, Hatchback, 
vanaf 2008 452.-
Mazda 3
Type II, Hatchback, 
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type II, Bestelvan, 
vanaf 2006 672.-

Opel Corsa
Type D, Hatchback, 
vanaf 2006 466.-
Peugeot 308
Hatchback, 3-deurs, 
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type III, hatchback 3-deurs, 
vanaf 2005 337.-
Renault Laguna
Type III, Hatchback 5-deurs, 
vanaf 2007 490.-
Renault Megane
Type III, Stationwagon, 
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker. Ook leverbaar met 13-polige stekker.Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert

Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. 
Ook leverbaar met 13-polige stekker.

- Schadeherstel voor alle merken.
- Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer
- Géén eigen risico

Voor verkoop én onderhoud

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

De autobelastingen
zijn veel te hoog

In Nederland wordt het bezit en het gebruik van auto’s onge-

lofelijk zwaar belast. Op dit moment vangen de twaalf provin-

cies bij elkaar 1,5 miljard euro aan belastingen door de opcen-

ten op de moterrijtuigenbelasting. En die provincies doen daar 

helemaal niks voor. Ze houden gewoon hun hand op.

Het enige wat de politici in de provincies doen is regelmatig 

de belastingen verhogen zodat er nog meer geld binnenkomt. 

Vorig jaar werd autobezitter op die manier voor nog eens 105 

miljoen euro extra uitgeknepen. 

De ANWB is het zat

Provincies innen in totaal 1,5 miljard euro aan autobelasting en dat 

is ongeveer 20 procent van hun totale inkomsten. Dat gaat via de 

opcenten op de motorrijtuigenbelasting (MRB). Het afgelopen jaar 

werd er weer verhoogd, waardoor er nog eens 105 miljoen meer in 

kas kwam. De auto- en motorbezitter zijn echt de spreekwoorde-

lijke melkkoe”, zegt Markus van Tol van de ANWB.

De ANWB wil dat de opcenten helemaal worden afgeschaft en dat 

lijkt me verstandig. We betalen al genoeg belastingen. Overigens 

heeft de ANWB ook een punt als ze zeggen dat het geld dat nu 

wordt binnengeharkt door de provincies volkomen verkeerd wordt 

gebruikt (namelijk: niet voor het verkeer, waar het wel voor is be-

doeld) en dat, als het geld dan toch blijft binnenstromen, dan maar 

moet worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Maar nogmaals, 

beter worden de opcenten helemaal afgeschaft.

Maar dan blijven we alsnog zitten met de eindeloze accijnsverho-

gingen van de afgelopen jaren. Die maken de pomphouders in de 

grensstreken kapot. De economie floreert niet omdat het te duur 

wordt gemaakt om een auto te kopen, te bezitten en te gebruiken, 

om er bijvoorbeeld mee naar het werk te gaan.

Zo jaag je de economie dus niet aan. Hoge belastingen zijn funest 

voor vrije en ondernemende geesten. Hoge belastingen zijn funest 

voor de economie.



Kerngezond op de basisschool, de Kin-
derkunstklas, een Beweegtuin. Het zijn 
zomaar wat voorbeelden van projecten 
in onze gemeente die sport en cultuur 
dichter bij de inwoners brengen. De 
combinatiefunctionarissen vervullen 
hierin een verbindende en activerende 
rol. Nu er zoveel verandert op het 
gebied van zorg, welzijn, onderwijs, 
sport en cultuur, is het nodig om te 
bepalen hoe deze rol er in de toekomst 
uit gaat zien. En in hoeverre gebruiken 
organisaties sport en cultuur als middel 
of doel? Tijdens een symposium op 
dinsdag 3 maart in het gemeentehuis 
praten we er met betrokkenen en be-
langstellenden over. Doet u mee?

De veranderingen binnen het sociaal 
domein vragen om een nieuw samen-
spel tussen gemeenten, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Sport en 
cultuur zijn daarbij van grote maat-
schappelijke waarde.

“Positieve bijdrage aan  
gezondheid”
“Deelnemen aan sport en cultuur 
draagt bij aan het welbevinden van 
mensen in lichamelijk en geestelijk op-
zicht. Het geeft betekenis aan het leven, 
het vergroot de levenskwaliteit en het 
draagt positief bij aan de gezondheid 
van mensen. Daarnaast zorgt het voor 
burgerparticipatie en gemeenschapsvor-
ming. Voor de transformatie binnen het 
sociaal domein is dit daarom van grote 
waarde”, aldus wethouder Geraats. 
Sport en cultuur worden meer en meer 

als middel hiervoor ingezet. De ministe-
ries van OCW en VWS stimuleren mede 
daarom de samenwerking tussen de 
domeinen sport, cultuur, welzijn, zorg 
en onderwijs.

Welke ambities?
De combinatiefunctionarissen leggen 
de verbindingen tussen deze domeinen 
en motiveren organisaties hiermee 
aan de slag te gaan. Wat is tot nu toe 
bereikt en wat willen wij de komende 
jaren bereiken? En misschien nog wel 
belangrijker: wat willen onze partners 
bereiken? Welke ambities leven er bij 
hen? Dat en meer komt aan de orde 
tijdens een symposium dat op dinsdag 
3 maart wordt georganiseerd.

Combinatiefunctionarissen
Nederweert neemt deel aan de rege-
ling Brede Impuls combinatiefuncties 
dat als doel heeft meer scholen met 
sport- en cultuuraanbod te realiseren, 
het sport- en cultuuraanbod voor jeug-
digen uit te breiden en (sport)vereni-
gingen te versterken. Hiervoor worden 
combinatiefunctionarissen sport en 
cultuur ingezet. Deze medewerk(st)ers 
zijn bij één werkgever in dienst, maar 
werken voor twee sectoren (onderwijs, 
sport en/of cultuur). Doel van de rege-
ling is ook om sociale samenhang en 
participatie in de buurt te bevorderen 
en achterstanden bij de jeugd te ver-
minderen. De gemeente zet samen met 
alle onderwijsinstellingen binnen de 
gemeente, de buitenschoolse opvang, 
sport, cultuur en overige instellingen 

2,55 fte in om de gestelde doelen te 
bereiken. De zes combinatiefunctio-
narissen zijn met heel veel projecten 
bezig op het gebied van sport, cultuur, 
popmuziek en bibliotheekwerk. 

Afwegingen maken
Binnenkort zullen de gemeenteraad 
en de betrokken partners een besluit 
nemen over het al dan niet voortzetten 
van de Brede Impuls combinatiefunc-
ties. Zij moeten hierin goede afwegin-
gen kunnen maken. Het symposium 
levert hier een bijdrage aan.

Programma
De avond wordt om 19.30 uur geopend 
door burgemeester Evers. Daarna ver-
zorgt beleidsadviseur Ger Odekerken 
een inleiding over de transformatie van 
het sociaal domein en de rol van sport 
en cultuur daarbinnen. Wethouder 
Geraats gaat in op de vraag hoe nu 
verder. Een groot deel van het sympo-
sium staat in het teken van het ronde-
tafelgesprek dat wordt gevoerd onder 
leiding van Roy Simons van bureau 
Ne9eN. Hieraan nemen o.a. vertegen-
woordigers deel van verenigingen, 
scholen en maatschappelijke instel-
lingen. Ook kunt u met de combina-
tiefunctionarissen in gesprek over de 
projecten die ze uitgevoerd hebben.

Kom op dinsdag 3 maart naar het 
gemeentehuis voor deze boeiende 
bijeenkomst. Nog vragen? Karin van 
Diesen en Jan van Riet kunnen u meer 
vertellen over het symposium.

Wat willen we bereiken?
Symposium over waarde van sport en cultuur voor sociaal domein

GemeenteContact
Donderdag 26 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...
Aanleg speeltuin Esdoornstraat-
Wilgenstraat gestart
26 februari: informatiemarkt  
over veilig ondernemen
Wat u moet weten over de  
Provinciale Statenverkiezingen

www.nederweert.nl

Verbindende  
vennen 
Samen met de bestuurscommissie 
Sarsven en de Banen verzetten we ook 
dit jaar veel werk in het plangebied 
Sarsven en de Banen. De commissie 
is bezig met een uitgestrekt project 
waarbij landbouw- en natuurorganisa-
ties, burgers en overheid samenwer-
ken. Binnenkort wordt de realisatie 
van Schoorkuilen uitgevoerd. 

De herinrichting van plangebied 
Sarsven en de Banen betreft globaal 
de omgeving rond de natuurgebieden 
Sarsven en de Banen, de Zoom, de 
Groote en Kleine Moost en Schoorkui-
len. De natuur kenmerkt zich daar door 
bijzonder hoge natuurwaarden en is 
daardoor wettelijk beschermd. 

Integrale benadering
De natuur vraagt om voldoende en 
schoon water. Daar tegenover staat de 
landbouw. Voor een goede bedrijfsvo-
ering is een passend waterpeil nodig. 
Agrariërs moeten kunnen draineren 
en beregenen. Al deze belangen zijn 
meegenomen in het integrale plan 
waar u al vaker over heeft kunnen 
lezen.

Nieuwe natuur
Een onderdeel van het plan is de 
realisatie van nieuwe natuurgebieden. 
Binnenkort zullen de al aangelegde 
vennen aan de Kwegt in Nederweert-
Eind met elkaar verbonden worden, 
zodat er één aaneengesloten ven 
ontstaat. Om dit te kunnen realiseren, 
wordt komende zomer de weg tussen 
de huidige vennen opengebroken en 
afgegraven. Dit betekent ook dat de 
huidige bomen naast deze weg plaats 
moeten maken voor nieuwe natuur. 
De gemeente zal de bomen voor 14 
maart laten verwijderen, omdat op 15 
maart het vogelbroedseizoen begint. 
Het Limburgs Landschap gaat ook nog 

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

Zelf verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van de samenleving waar je 
onderdeel van uitmaakt. Een bood-
schap die hand in hand gaat met het 
verdwijnen van de verzorgingsstaat en 
de opkomst van de participatiesamen-
leving. Mooie woorden en een mooie 
boodschap, maar hoe doe je dat? 

Op donderdag 29 januari kwamen 
ruim tachtig belangstellenden naar het 
gemeentehuis om inspiratie op te doen 
en te zien hoe je die mooie woorden en 
die boodschap in praktijk kunt brengen.

Het verschil maken
De avond begon met een presentatie 
van Ben van Essen, voorzitter van de 
Vereniging Kleine Kernen Limburg. 
Met aansprekende voorbeelden legde 
hij nut en noodzaak van naoberschap 
gelijk op tafel. Aan ontwikkelingen als 
het toenemend aantal ouderen, het ver-
minderen van het aantal jeugdigen en 
het verdwijnen van de verzorgingsstaat, 
kun je als individu weinig doen. Waar 
je het verschil wél kan maken, is door 
gezamenlijk met mensen uit je straat, 
wijk of dorp initiatief te nemen. Dat dit 

kan in onze regio werd in de workshops 
bewezen!

Workshops
De aanwezigen konden tijdens twee 
workshoprondes kiezen uit vier verschil-
lende thema’s. Een paar voorbeelden:

Het Lees- en Ontmoetingspunt in 
Molenhoek is een plek van en voor 
alle inwoners van het dorp. Ze kun-
nen er o.a. terecht om een boek 
te ruilen, mensen te ontmoeten of 
met activiteiten mee te doen zoals 
tabletondersteuning en simultaan 
dammen. Internet: www.dorpsraad-
molenhoek.nl. 
Het initiatief Wilde Plannen pro-
beert op een eigentijdse manier 
jongeren te betrekken bij 
de leefbaarheid en 
de toekomst van hun 
eigen dorp of wijk. Ze 
gaan met een camera 
op pad en maken film-
pjes van jongeren die 
aan de slag gaan met 
ideeën van jongeren 
door jongeren. De 
filmpjes worden vervol-

gens actief op social media gedeeld. 
Internet: www.wildeplannen.tv.
In het project Hart voor de wijk inter-
viewen basisschoolkinderen bewoners 
van Nederweert-West over hun eigen 
wijk. Van de beelden die de kinde-
ren door de interviews van de wijk 
krijgen, worden posters gemaakt die 
in de wijk worden opgehangen.

En nu verder
Dat mensen geïnspireerd raakten door 
de voorbeelden, bewezen de formu-
lieren die aan het eind van de avond 
ingevuld konden worden. Tal van goede 
ideeën zijn opgehaald en verschillende 
mensen gaven aan iets te willen bete-
kenen voor naoberschap en leefbaar-

heid. Binnenkort benadert de 
gemeente deze inwoners om 
gezamenlijk na te denken 
over hoe deze goede initia-
tieven in praktijk gebracht 

kunnen worden. 

Op onze website kunt u 
terecht voor het bekijken 

van de presentaties. 

Veel goede ideeën tijdens inspiratieavond

De combinatiefunctionarissen sport en cultuur, v.l.n.r.: Myrna van der Weerden, Toos Jenniskens, Johannie van Tuel, Eric Kessels en Karin Mennen. 
Op de foto ontbreekt Danny Wullems. Foto: Vorkmeer

Jo Kessels uit Nederweert is de 30ste 
Kolderpindrager! Op zaterdag 14 febru-
ari maakte burgemeester Evers dit even 
na achten bekend tijdens de Sleutel-
overdracht in het gemeentehuis. Hij 
ontving de onderscheiding uit handen 
van Will Knapen. 

Jo Kessels (63 jaar) is een vastelaovundj-
vierder in hart en nieren.

Sleuteloverdracht, Bonte Avond…
Zo was hij vele jaren met de groep 
DrieJo&Co betrokken bij de Sleutelover-
drachten in het gemeentehuis en bij 
het Lidjeskonkoer van de Pinmaekers. 
Gedurende 33 jaar was Jo Kessels ook 
artiest op de Bonte Avonden van de 
Pinmaekers en ook was hij vele jaren 
actief bij het versieren van de raadzaal 
voor de Sleuteloverdrachten.

… en nog veel meer 
Jo Kessels is present bij bijna alle fees-
telijkheden die in Nederweert in het 
kader van Vastelaovundj worden geor-
ganiseerd. Van het Lidjeskonkoer tot 
het Kistkappen, van het oplaten van de 
turf tot de abdicatie van de prinsen.

Ook maatschappelijk actief
Jo Kessels was als jeugdleider betrokken 

Vastelaovundjvierder in hart en nieren

bij Jong Nederland en heeft daarbij 
heel veel kampvuren begeleid op zijn 
accordeon. Ook was hij bestuurslid van 
Volksdansgroep Marvilde en medever-
antwoordelijk voor de organisatie van 
internationale dansfestivals en buiten-
landse reizen van deze vereniging. 

Op dit moment is hij vrijwilliger bij de 
huiskamer van Zorgcentrum St. Joseph 
en speelt hij al zo’n 16 jaar in de Ierse 
band The Nag’s Head.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren Jo 
Kessels van harte met deze eervolle 
onderscheiding!

Jo Kessels mag zich de 30ste Kolderpindrager noemen. Foto: Nederweert24

een aantal houtopstanden afzetten. In de 
tweede helft van het jaar kan dan verder 
worden gegaan met de realisatie van de 
geplande natuur. 

Meer informatie vindt u op de website 
www.sarsvenendebanen.nl. 



PINKe
De kwaliteit van de muziek op de bol-
derwagens in de wichteroptocht is 
van beter niveau dan de muziek in de 
café’s en zalen.

SBN

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 28 februari
Merefeldia A1 – Brevendia A1  15:00
Reuver B1 – Merefeldia B1  11:45/13:30
Merefeldia B2 – Roggel B2  15:00
Boekoel MB1 – Merefeldia MB1  12:45/14:00
Helden C1 – Merefeldia C1  11:30/13:00
FC Oda C2 – Merefeldia C2  12:15/13:30
Merefeldia C3 – SV Budel C4  13:30
Koningslust MC1 – Meref. MC1  10:45/12:00
Reuver D1 – Merefeldia D1G  10:45/12:00
Merefeldia D2 – Horn D1  12:15
Merefeldia D3 – Haelen D2  12:15
FC Maasgouw D3G – Meref D4  09:30/10:30
Haelen E1 – Merefeldia E1  08:30/09:30
Merefeldia E2 – EVV/St Joost E2  11:00
RKMSV E2 – Merefeldia E3G  08:30/09:30
Merefeldia E4G – FC Oda E3  11:00
Merefeldia E5G – FC Oda E5  10:00
Merefeldia E6G – DESM E5M  10:00
Reuver E6 – Merefeldia E7M  08:30/09:30
Haelen F1 – Merefeldia F1  08:30/09:30
Merefeldia F2 – Spcl Leeuwen F2  09:00
RKMSV F3 – Merefeldia F3  09:45/10:45
Roggel F3 – Merefeldia F4G  09:45/10:45
Merefeldia F5G – EVV/St Joost F5  09:00
Merefeldia F6 – Leveroy F2  09:00
Eindse Boys F3G – Merefeldia F7 09:45/10:30

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 25 februari
Merefeldia B1 – Brevendia B1  19:30
Swalmen C1 – Merefeldia C2  18:30/20:00
Woensdag 4 maart
Merefeldia D1G – SV Budel D1 19:30

Oefenprogramma Jeugd
Woensdag 25 februari
Eindse Boys F3M – Merefeldia F6 17:30/18:10

Competitieprogramma Senioren
Zondag 1 maart
Merefeldia 1 – DESM 1  14:30
Merefeldia 2 – FC Cranendonck 2  11:00
RKMSV 3 – Merefeldia 3  10:45/12:00
FC Cranendonck 4 – Meref. 4 08:45/10:00
Merefeldia 5 – Roggel 4  11:00
Merefeldia 6 – Someren 10  10:00
DESM 4 – Merefeldia 7  12:00/13:00
Merefeldia VR1 is vrij

Agenda
Zaterdag 28 februari
FIFA-toernooi, A- en B-jeugd en senioren
Aanvang 19:00 uur
Zaterdag 7 maart
Kaart- en dartavond, A-jeugd en senioren
Aanvang 19:00 uur
Zaterdag 14 maart
Belgische Avond, A-jeugd, senioren en sup-
porters. Aanvang 20:00 uur
Vrijdag 27 maart
Voetbalquiz. Aanvang 20:00 uur

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

Programma Za. 28  feb. junioren
SSE A1 - Eindse Boys A1 14.45 uur
Roggel B1 - Eindse Boys B1 15.00 uur
Eindse B. MB1 - Koningslust MB1 14.00 uur
RKSVO C2G - Eindse Boys C1G 13.30 uur
Eindse Boys C2 - Helden C4 11.00 uur
PSV’35 D1 - Eindse Boys D1 12.30 uur
VV Kessel E1 - Eindse Boys E1 09.00 uur
RKMSV E3 - Eindse Boys E2 09.30 uur
Eindse Boys E3M - MMC Weert E6 09.15 uur
Laar F2 - Eindse Boys F1 09.00 uur
Eindse Boys F2 - SHH F7 10.30 uur
Eindse Boys F3G - Merefeldia F7 10.30 uur

Programma Za. 28 feb. Veteranen
Eindse Boys  - BEVO  17.00 uur

Programma Zo. 1 mrt. Senioren
GVCG 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Rood Wit’67 Nyr. 2 10.30 uur
SSE4 - Eindse Boys 3 12.00 uur
SV Budel 7 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 1 mrt. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - DESM VR1 11.00 uur

Mededelingen
GVCG: Sportveld, Veersestraat 43A, 6143 
AM, Guttecoven
Donderdag 26 feb. kaarten aanvang 
20.00 uur

Voor het  laatste nieuws zie:
www.eindseboys.nl

RKSVO Nieuws

Woensdag 25 Februari:
Jeugdleidersoverleg in de kantine 20.30

Zaterdag 28 Februari:
RKSVO A1 - FC Oda A1 15.00
RKSVO A2 - Vlodrop A1 15.00
HBSV B1 - RKSVO B1 14.30
RKSVO B2 - Helden B3 15.00
SV Laar C1 - RKSVO C1 15.15
RKSVO C2g - Eindse Boys C1g 13.30
EVV C4 - RKSVO C3g 12.30
RKSVO D1 - DESM D1 11.30
Rood/Wit’67 D2 - RKSVO D2g 11.30
RKSVO E1 - Panningen E1 10.00
RKSVO E2 - DESM E1g 10.00
RKSVO E3 - VV Kessel E2 10.00
FC Oda E4 - RKSVO E4 09.30
Veritas E3g - RKSVO E5g 08.30
RKSVO E6g - FC Oda E6M 10.00
RKSVO F1g - SHH F3 11.00
EVV F3g - RKSVO F2g 09.00
MBC’13 F4 - RKSVO F3g 09.00

Zondag 1 Maart:
RKESV 1 - RKSVO 1 14.30
Deurne 3 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - HEBES 2 12.30
SVSH 2 - RKSVO 4 12.00
RKSVO 5 - Maarheeze 5 13.00
RKSVO 6 - MMC Weert 6 10.00
FC Oda VE1 - RKSVO VE1 10.00
RKSVO da.1 - Nijnsel da.1 12.00
Maarheeze da.1 - RKSVO da.2 11.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

TTCN’72 GeFLATTeeeRD ONDeRUIT

Onze jongens van het 1e jeugdteam moest 
als enige van de 2 teams aan de bak deze 2e 
competitieronde. 
De eerste wedstrijd verloren Tibo Choquet 
en Elmar Dijcks geflatteerd van de formatie 
uit Geleen (kluis) en wilden deze geflatteer-
de uitslag goedmaken door de eerste thuis-
wedstrijd een goed resultaat neer te zetten 
tegen de grootmacht uit Limburg Westa.

Het waren zeer spannende wedstrijd. Tibo 
verloor de eerste wedstrijd waarna Elmar 
de stand gelijk trok.Daarna het dubbel dat 
helaas verloren werd en trok Tibo trok de 
stand wederom gelijk en bij een 2-2 stand 
mocht Elmar proberen om de overwinning 
binnen te halen. Dat het spannend was is 
duidelijk. Elmar verloor nipt in e beslissende 
game en verloren met 2-3 van Wijzenbeek 
kledij Westa. Gezien de uitslag was het een 
geflatteerde uitslag.

Uitslag:
TTCN’72 1 – Wijzenbeek/kledij Westa 8  2-3

3e speelronde zaterdag 28 februari:
Destatec 4 (Swalmen) – TTCN’72 1 aanvang: 
10.00 uur

Voor meer info: www.ttcnederweert.nl 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.
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 Aktieprijzenop onze voorraad en showveld trampolines

nieuwendijk 84
5712 en Someren
t. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Somereneind
op 10 minuten rijafstand van 
nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.0018.00 u.
 zaterdag 7.0013.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/
 eiken/bankirai/okan/zweeds 

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

kom ook 
naar onze 
showroom!

Stijlvolle Albo,	
Skantrea,	Bruynzeel	en 

Wehkamp binnen 
en buitendeuren.

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan.

Programma SV Leveroy

Zaterdag 28 februari
Helden B2 - Leveroy B1 15.00
Budel D3 - Leveroy D1 11.00
Laar D3 - Leveroy D2 9.00
MMC Weert E4 - Leveroy E1 10.45
Venlosche boys F8 - Leveroy F1 9.00
Merefeldia F6 -  Leveroy F2 9.00

Zondag 1 maart
Maarheeze 1 - Leveroy 1 14.30
Maasgouw 3 - Leveroy 2 11.30
Laar 8 - Leveroy 3 10.00
Leveroy Vr - Sparta 18 Vr 10.30 

Meer nieuws op wwwsvleveroy.nl 

Programma Libre
Dinsdag 3 – 3
Carambola 1 – Vlegelke 1
Vlegelke 2 – Prairie 1

Uitslag Golf
Vlegelke 1 – Pelikaan 1 3 – 3

Programma Golf
Vrijdag 27 –2
Ponderoza 1 – Vlegelke 1
Vrijdag 13 – 3
Vlegelke 2 – Jonas 1
Black Pantalona 1 – Vlegelke 3
Vlegelke 4 – Stamgasten 2

Veel Succes L.B.

Op donderdag 5 maart start in Weert  
een nieuwe beginnerscursus Taoïsti-
sche Tai ChiTM  interne kunsten voor 
gezondheid. De cursus begint met een 
gratis proefles. Iedereen is daarbij wel-
kom om zelf te ervaren wat deze inter-
ne kunsten zijn en wat het voor je eigen 
gezondheid kan betekenen. De proefles 
is van 20.00 tot 22.00 uur  in de gymzaal 
aan de Beatrixlaan 5, aanmelden is niet 
nodig.

Taoïstische Tai Chi™ interne kunsten voor 
gezondheid is een vorm van tai chi die speci-
fiek gericht is op het verbeteren van de ge-
zondheid. De zachtheid van de bewegingen 
maakt deze eeuwenoude Chinese bewe-
gingskunst geschikt voor iedereen, onge-
acht leeftijd of lichamelijke gesteldheid. De 
vele strekkingen en draaiingen zorgen voor 
sterkere botten, beter functionerende spie-
ren, soepele gewrichten, een beter even-
wicht en een verbeterde bloedsomloop en 
lymfedrainage. Dit alles heeft een positief 
effect op je gezondheid, waardoor mensen 
met chronische aandoeningen zoals de ziek-
te van Parkinson, reuma, artrose, MS, hart-

klachten, COPD hier veel baat bij hebben.

Naast de fysieke effecten ervaren veel be-
oefenaars ook een weldadige rust in het 
denken. Het uiteindelijke doel van deze 
taoïstische training is om lichaam en geest 
weer in balans te brengen met jezelf en je 
omgeving. In deze training ligt de nadruk 
op vriendelijkheid, vrijgevigheid en be-
hulpzaamheid voor anderen, waardoor je 
je eigen spanningen en zorgen makkelijker 
los kunt laten. Dit is geen loze kreet, maar 
een heel belangrijk onderdeel van wat we 
doen. Zo geven bijvoorbeeld alle geaccredi-
teerde instructeurs, als onderdeel van hun 
persoonlijke training als vrijwilliger, onbe-
taald les. 

Beginnersklassen worden op  ruim 30 lo-
caties in Nederland aangeboden door de 
Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland. 
Kijk op onze website www.taoisttaichi.nl 
voor meer informatie en klassen bij jou in de 
buurt. Je kunt natuurlijk ook bellen: (0492-
769032). 

Duikteam Nederweert

Op dit moment zijn er 8 leden van ons duik-
team in opleiding tot Rescue duiker. In deze 
cursus leer je problemen bij jezelf en bij an-
dere duikers herkennen en voorkomen. Je 
leert EHBO voor duikers, het herkennen van 
stress bij andere duikers en ermee omgaan, 
omgaan met een noodgeval en de bijv. zuur-
stofuitrusting gebruiken, duikers in paniek 
helpen en een bewusteloze duiker redden. 
Tot slot leer je reanimatie en gebruik AED 
(die we als duikteam altijd bij ons heben, als 
we gaan duiken). Een zeer intensieve cursus 
die door veel duikers als de leukste en nut-
tigste cursus wordt ervaren. 
Wil je een leuke leerzame duikcursus vol-
gen? Of een keertje komen snorkelen? Stuur 
ons gerust een mailtje op info@duikteam-
nederweert.nl

Ontmoetingsruimte 
‘de Cocon’

Elke voor- en namiddag komt u er 
mensen tegen.
Wat doen ze daar?
De bezoekers zitten wat te ‘buurten’ 
en drinken een kop koffie, thee of 
een glas fris.
Waar hebben ze het dan over? 
Ja, waar praten mensen over die aan 
het ‘buurten’ zijn. Over wat erin het 
dorp is gebeurd, wat ze hebben mee-
gemaakt, noem maar op. En er wordt 
ook vaak gelachen
Daarnaast komen er de kaarters: 
mannen en vrouwen, voor hun ple-
zier, als tijdverdrijf.
Ook de biljarters zijn trouwe bezoe-
kers en soms hoor je wel eens ‘sjuus-
tegooi’ of ‘net nie’!!
Wandelaars/fietsers komen even uit-
rusten en wat drinken. Gezelligheid 
en sociaal contact staan voorop.
Een kopje koffie of thee kost € 1,- en 
een glas fris € 1,25-. 

Onze gastvrouwen heten u van 
harte welkom en als u koffie, thee of 

fris lust, vraag het ze gerust.

Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Ingang Pinnenhof

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!

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Ut waas geweldjig!
De vastelaovendj zitj d’r weer op. Vae kunne trök kieke op un 

schoeën sezoen. Daorum wille vae ederein nog eine kieër bedanke.

Vae bedanke:
Prins Theo en zien prinses Brechje,

de adjudante Marlie, Hans en Wim en heur partners. 

Jeugdprins Ids, jeugdprinses Britt en 

adjudant Chris en heur aojers.

De sponzers, begunstigers en adverteerders,

oos zöstervereiniginge vör de gooj saamewerking,

Paul en Neeltje en medewerkers van

Residensie Kefee de Kleine Winst,

de gemeindje Ni-jwieërt vör eur ongersteuning,

Blaoskepel Klein mer Neugter,

de zaal- en kefeehaojers, de basisschole,

de daelnemers aan ut Lidjeskonkoer, de bontje aovendj

en de optocht, de minse vanne borebroeleft,

de koupers van oos vastelaovendjsgezet,

en ederein dae met os, op waat vör meneer dan ouch, 
vastelaovendj heet geveerdj.

Ongertösse kujje os blieve volge op internet: www.pinmaekers.nl.

Bedanktj en tot volgendj sezoen.
Besteur en leeje van V.V. de Pinmaekers

www.pinmaekers.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
19-20-21-22 febr. 7e Bondswedstrijd bij
 De Lauwerkrans Ell
24 februari Knock-out wedstrijd
9 maart kaart avond

Jong Nederland Budschop start een 
nieuwe groep.
De naam zal zijn Meisjes 23, helaas moeten 
we ook mededelen dat Gemengd 23 vanaf 
februari dit jaar niet meer bestaat.
Meisjes 23 is ook opzoek naar nieuwe dames 
die onze groep kunnen komen versterken. 
Zit jij in groep 8 of in de brugklas en ben jij 
een gezellige meid dan ben jij welkom in 
onze groep. 
Jong Nederland Budschop organiseert van 
alles. Denk maar eens aan: groepsbijeen-
komsten, weekendjes, zomerkamp maar 
ook Timmerdorp en een leuke familie acti-
viteit (Budspop). 
Meisjes 23 is te vinden op de woensdag 
avonden  tussen 18.30 en 20.00 uur in de JN 
Budschop blokhut aan de Ospelseweg 15a.
Ben jij geïnteresseerd en wil jij een keertje 
meekijken dan bel naar:
Ankie Briels: 06-51812804
Nicolle Peeters: 06-57586275

Hopelijk zullen wij jou snel in deze gezellige 
damesgroep ontmoeten.

Groetjes, MEISJES 23

BRIDGeCLUB NeDeRWeeRT

Uitslagen competities januari/februari:
Parencompetitie Blok I ( Maandag)
5 wedstrijden
Groep A:
1. Bèr Jacobs-Tjeu Timmermans 55,98
2. Alfons v.d.Boom-Jules v. Doren 55,67
3. Peter Haex-Geert Hangx 54,58
Groep B:
1. Marion en Huib Houtappel 54,57
2. Toos Dietzenbacher-Giny Teunissen 54,25
3. Käthy Konings-Ruud B uijs 54,00
Groep C:
1. Nel en Jan Stals 59,27
2. Wil Kessels-Bèr Smolenaers 53,90
3. Tiny Keursten-Annelies de Maat 52,42
Groep D:
1. Marlène Caria -Truus Hoeben 53,81
2. Wilhelnien v.Houten-Wim vd.Vleuten
 53,22
3. Margriet Driessen-Lenie van Meijl 53,10

Winterladder 2015 ( Woensdag)
5 wedstrijden
1. Nelly Nieskens-Hennie Koppens 61,16
2. Tjeu Nies-Henk Willems 61,11
3. Wies v.d.Goor-Theo Beelen 59,42

Parencompetitie blok I ( Donderdag)
5 wedstrijden
Groep A:
1. Tiny Keursten-Thieu Wijen 55,64
2. Käthy Konings-Ruud Buijs 55,58
3. Bart Klomp-Tjeu Tinnemans 55,08
Groep B:
1. Anny Kwaspen-Lenie Timmermans 55,97
2. Johanna Hoogers-Annie Sonnemans
 53,56
3. Jan Metselaars-Mart v.d.Mortel 53,06

Ontspanningsmiddag voor alle 
mensen met een beperking en 
voor alle senioren van de ge-
meente Nederweert

Datum: zondag 8 maart
Plaats: Haaze-Hoof Ospel
Aanvang: 13.30 uur
Entree: e 5,00 (zaal open 13.00 uur)
Met medewerking van:
Lustno Muzikantjes; Jo de Wit, Anita 
Sonnemans, Eric Kessels; Conny Bruy-
naers; Henry van Geneijgen.

In de pauze is er een GRATIS loterij.

Opgeven is beslist noodzakelijk!!!
Nederweert
Pinnenhof, donderdag 26 februari 
van 13.00 tot 15.00 uur

Ospel
Haazehoof,  3 en 5 maart van 13.30 
tot 16.30 uur
Budschop
tel. 0495-633758 Nelly Michiels
Leveroy
tel. 0495-651744 Mia Korten
eind
tel. 0495-632183 Hub van Herten 

Harrie Stultiëns tel. 0495-633329

Bewoners van Domus Bona Ventura, 
Antonius Veste en aanleunwoningen 
kunnen zich opgeven bij Cocon tel. 
0495-626235.

Voor verdere inlichtingen kunt u bel-
len met Tiny Kierkels 0495-633495

Harrie’s Muziek middag 2015

WeDSTRIJDSCHeMA

ZATeRDAG 28 FeBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
D2. MEOS D2 - Maasgouw D2 10.00u.
D1. MEOS D1 - Maasgouw D1 10.45u.
C2. MEOS C2 - Handbal Venlo C2 11.30u.
C1. MEOS C1 - Maasgouw C1 12.30u.
B1. MEOS B1 - Vios B1 13.30u.
DS2. MEOS DS2 - Swalmen DS1 20.30u.

DONDeRDAG 26 FeBRUARI
Sporthal Zuiderpoort Budel
recreanten HBS - Ospel 21.00u.



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, kantoor-
uren 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: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van
26 februari tot en met 7 maart 2015

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. 

ZONDAG 1 MAART
Tweede zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
W. Engelen) – Mathieu Aben. 
Aansluitend aan de hoogmis  koffie-/thee-
bijeenkomst en fris voor de kinderen in Pa-
rochiecentrum.

MAANDAG 2 MAART
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 3 MAART
Gedachtenis van H.Frederik, abt
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 4 MAART
Gedachtenis van H.Casimir.
Geen H. Mis. 

DONDERDAG 5 MAART
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste. 
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 6 MAART
Eerste vrijdag van de maand, bijzonder toe-
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Kruisweg bidden.
19.00 uur H. Mis. 

ZATERDAG 7 MAART
Gedachtenis van H.-H.-Perpetua en Felicitas 
- vooravond van de derde zondag van de 
veertigdagentijd 
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes lector mevr. L. Roost) – jaardienst ou-
ders Van Driel-Rademakers, jaardienst An 
Steijvers-Konings tevens voor verjaardag en 
voor Christ Steijvers, Lisette Gubbels-Jacobs 
en Nellie Jacobs-Hendrikx, ouders Verdon-
schot-Niessen, Mia Haenen-Teeuwen, over-
leden ouders Custers-Verheijen, zoon Pierre,
schoonzonen Harrie Sijbers, Harrie Dielissen 
en Gerard Caris.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 1 maart
10.00 uur Woord-dienst. Tot bijzondere inten-
tie.

Nederweert / St. Rochus
KIENAVOND BUDSCHOP

VRIJDAG 27 februari  2015

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 27 februari  2015 in het zaaltje 
van de Sint Rochuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.00 uur.

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

Iedereen is welkom!

Het  bestuur.

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 28 februari 2015 – 7 maart 2015

Zondagmorgen 1 mrt. 9.30 uur:
2e  Zondag van de Vasten

Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor ouders 
Schreurs-Verstappen, Harrie, Nicolaas,  Eli-
sabeth en Sjra Schreurs, Overleden ouders 
Kurstjens-Schmitz v.w. haar verjaardag en 
tevens voor Jan en Leo Kurstjens, Als jrgt. 
voor Tjeu en Lies Hebben-van Hoef,  Pastoor 
Geurts, overleden ouders en familie (volks-
zang)

Mededeling:
•	 Op de volgende maandagen 2 maart, 16	

maart en 30 maart worden er in de Cre-
dozaal aan de Biesstraat in Heythuysen 
telkens om 19.30 uur bijbelcursussen ge-
houden waarvoor u van harte bent uitge-
nodigd.

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 26 februari – 7 maart. 

Donderdag 26 februari, 18.40 bidden van
het rozenhoedje; 19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 28 februari, 19.00 (Zanggroep
Ospel) Gied Huijben, ghm Peter Pellemans 
en Dorothea Feijen.

Zondag 1 maart, 2e zondag van de 40-da-
gentijd, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) Alda Stienen-Linssen (verjaardag), 
Ietje Stienen-van de Moosdijk, ghm Bèr de 
Win, Jo Vaes en Sjaak Reijnders en eerder 
overleden leden van het kerkelijk zangkoor. 

Donderdag 5 maart, 19.00 voor de zieken.

Vrijdag 6 maart, 1e vrijdag van de maand :
Ziekencommunie. 

Zaterdag 7 maart, 19.00 (Samenzang) 
ghm Til Huijerjans-Verheijen en Wiek Huij-
erjans (verjaardag) en schoonzoon Albert. 

ACOLIETEN: za. 28 febr. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 1 maart 
10.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van Rooij-
en; za. 7 maart 19.00 : Harry Geerlings, Ka-
thy Geerlings. 

DOOPSELS: Door het sacrament van het H. 
Doopsel zijn Stef Kursten, Meeuwenstraat 
16 en Melina Heldens, Amaliastraat 4 in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen de dopelingen en hun ouders profi-
ciat en een goede toekomst. 

VEERTIGDAGENTIJD: De vastentijd voert 
ons door 40 dagen naar de kern van ons 
geloof: 40 dagen duurde de zondvloed, 40 
jaren trokken de Israëlieten door de woes-
tijn naar het beloofde land, 40 dagen ver-
bleef Mozes op de berg Sinaï, 40 dagen lang 
daagde de filistijn Goliath de Israëlieten uit
totdat David tegen hen ten strijde trok, 40 
dagen vastte Jezus in de woestijn, 40 dagen 
lang verscheen Jezus na Zijn opstanding aan 
de leerlingen en sprak met hen over het Rijk 
Gods. 
Het getal 40 heeft in de heilige Schrift een 
bijzondere betekenis. Het is het getal van 
de verwachting, van de voorbereiding, van 
boete en vasten. In een 40-daagse “paas-
boetetijd” moeten de christengemeenten 
en de afzonderlijke gelovigen zich bezin-
nen op de kern van hun geloof. Zij moeten 
en mogen het leven,  lijden en sterven van 
Jezus in onze tijd, ieder jaar opnieuw mee 
beleven en in de eucharistie vieren, in voor-
bereiding op het Paasfeest. 

BEDANKT: Van harte zeg ik iedereen dank 
die meewerkte aan de vastenavondviering 
in de Gezinsmis :  de Vlikkestaekers met de 
hofkapel, Friends with voices, het kinder-
koortje, de lezers en werkgroep. Zo blijven 
we samen op een zinvolle wijze ons geloof 
beleven en vieren. Dat was ook het geval op 
Aswoensdag toen zeer velen het “feest van 
de zotheid” afsloten en met een askruisje 
het begin van de vastentijd markeerden. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I. Pastoor A. 
Koumans, O.M.I.

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 01 maart 2015,  H. Mis om 11.00 
uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor ouders Hoeben- Wilmsen en 
dochter Els.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Collectebundeling 2015
Ook dit jaar volgt weer de collectebundeling 
op 23 en 24 maart 2015.
De opbrengst van de Vastenaktie 2015 is 
dit jaar bestemd  voor een project van pa-
ter Hans Smeets. Het betreft een bijdrage 
voor de huisvesting van de Broeders van de 
Armen die meehelpen in de sloppenwijken 
van de stad Mbale in Oeganda. Zij werken 
daar aan de verbetering van huisvesting, 
hulp op het gebied van gezondheid en hy-
giëne, werkgelegenheid en infrastructuur. 
Hiervoor is nodig € 8.000,--.
Wij danken u voor uw bijdrage.

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

28 februari t/m 7 maart 2015

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

ZATERDAG 7 maart: 19.15 uur H. Mis, koor 
De Leeuwerik, jaardienst voor ouders Ver-
heijen-Fonteijn, voor Nelis van Gog voor zijn 
verjaardag.

LEZERS: zaterdag 28 februari Marjo Tim-
mermans, zaterdag 7 maart Maria van Nieu-
wenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 28 februari Lois 
Beerens en Tim Teunissen, zaterdag 7 maart 
Valerie Beerens en Tim Teunissen.

“Een goed leven is iets meer dienen, iets 
minder nodig hebben, vaak lachen, groots 
dromen en dankbaar zijn voor wat er is.”

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

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Natuursteen Limburg

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.

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.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

LKV afd. Nederweert-Eind

Beste leden,

Iedereen heeft bericht gehad; even
ter herinnering.
Op maandag 2 maart houden wij 
weer onze jaarvergadering.
Aanvang 20.00 uur in de Reigershorst.
Wij rekenen op veel aanwezige leden.

Het bestuur.

OFS

Op maandag 2 maart is de bijeen-
komst van de OFS. Aanvang 19.00 
uur.
Tevens is er jaarvergadering.
De H. Mis intentie voor een zieke en 
voor Pater G. Reintjes.

Showroom verbouwingsopruiming 
Badmeubels /douche/badwanden/

baden/wandkloset/kranen
radiatoren etc. tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 26 maart a.s. organi-

seert 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 Auditorium 

van SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-

gang is gratis. Aanmelden via het in-

schrijfformulier op de website:

www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 

bij de afdeling Patiënteninformatie: 

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 om vragen te stellen. 

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.borstvoeding.nl

De gezamenlijke collectebunde-
lingen presenteren zich 

In de gemeente Nederweert wordt 
dit jaar voor de vierde maal een ge-
zamenlijke collecte gehouden. Daar-
mee wordt een aantal landelijke goe-
de doelen in één keer bij de inwoners 
van gemeente Nederweert onder de 
aandacht gebracht.  De komende we-
ken willen we de goede doelen graag 
aan u voorstellen. 

De collectanten komen bij u langs:
Budschop
maandag 23 en dinsdag 24 maart
Leveroy
maandag 23 t/m vrijdag 27 maart
Nederweert-Eind
donderdag 26 maart
Ospel
maandag 30 en dinsdag 31 maart
Nederweert
maandag 30 maart t/m donderdag 2 april

Alzheimer
1 op de 5 mensen krijgt dementie. 
Alzheimer Nederland werkt aan een
betere toekomst voor mensen met 
dementie en hun omgeving. Het is 
onze missie om dementie te voorko-
men of te genezen. Het financieren 
van wetenschappelijk onderzoek is 
dé manier om de strijd tegen demen-
tie te winnen. We werken aan ver-
betering van levenskwaliteit, geven 
voorlichting, belangenbehartiging en 
bieden mogelijkheden voor hulp en 
lotgenotencontact.

Longfonds
Het Longfonds investeert veel in we-
tenschappelijk onderzoek. Want ge-
zonde longen zijn van levensbelang. 
Onze dromen? Kapotte longen repa-
reren, een vaccin tegen astma en een
betere behandeling voor ernstige 
longziekten. Voor dit onderzoek is
veel geld nodig. U kunt ons daarbij 
helpen, steun ons. Waarom?
- 1 op de 4 sterfgevallen komt door 

een longziekte.
- voor 1 miljoen mensen in adem-

nood.

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

EHBO Nederweert
De EHBO vereniging in Nederweert 
is in 1964 opgericht. Vanaf die tijd 
werden er duizenden mensen opge-
leid voor hun EHBO diploma, zowel 
kinderen als ook volwassenen. Naast 
het opleiden verzorgt de vereniging 
ook hulpverlening bij evenementen. 
Elk jaar zijn de vrijwilligers meer dan 
1.000 uur aanwezig bij allerlei festivi-
teiten. Zonder EHBO-ers kunnen veel 
feesten niet doorgaan. De EHBO is 
dus onmisbaar.
www.ehbonederweert.nl

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

Informatie of vragen? Henny Kroezen 
0495-632155

Gezamenlijke collectebundelingen

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit:
Maandag 2 maart 10.30-12.00 uur
en 12.15-13.45 uur yoga*/** / 14.00-
15.30 uur NIEUW in ons Toon Her-
manshuis MEDITATIE*/**. Dinsdag 3
maart 13.00-15.00 uur luxe manicu-
re*. Woensdag  4 maart 09.45-12.45 
uur gezichtsverzorging / 10.00-12.30 
uur kookworkshop* / 19.30-21.30 
uur Thema-avond ‘Vooruit kijken ná 
kanker’ door Jeroen Terlingen***. 
Donderdag 5 maart 09.30-12.00 uur 
workshop schilderen* / 10.00-12.30 
uur hoofdmassage* / 13.30-15.00 uur 
NIEUW in ons Toon Hermanshuis QI 
GONG*. Vrijdag 6 maart 09.30-12.30 
uur creatief atelier. Open inloop 
maandag t/m donderdag  van 09.00-
16.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. (* = op afspraak / ** = in-
dien de meditatie NIET doorgaat ivm 
geringe deelname start de yoga om 
11.00 én 13.00 uur / *** = voor meer 
info en aanmelden zie onze website). 
Meer info:
www.toonhermanshuisweert.nl



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

Kömhoff Sanitair Meijel grote 
verbouwingsopruiming.

Alles mag weg tegen hoge
kortingen.

KÖMhoff SAnitAir
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

Het was grandioos!!! Op 13 februari 
hadden we veel geluk met het weer. 
Er stond veel publiek langs de kant 
van de weg en een goede “Vaste- 
laovundj-stumming“ maakte dat 
onze schooloptocht er weer fantas-
tisch uitzag. Alle kinderen deden ac-
tief mee en ook de teamleden ston-
den er weer gekleurd op.  
Onze jury had het er maar zwaar 
mee! Wat een klus hadden die te kla-
ren!
Na de optocht zag je iedereen op 
school uitgelaten hossen.  Het bezoek 
van prins Paul en prinses Anke en de 
adjudanten zorgde voor een super 
feeststemming .

Rond 15.00 uur werden eindelijk de 
prijswinnaars bekend gemaakt. 
De gelukkigen waren: 
- categorie eenlingen:
Senna met als motto ‘Ich zit dr altieed 
naeve’
- categorie duo’s:
Lobke en Vega met als motto ‘Dek-
selse meiden’.
- categorie kleine groepen:
Senna, Floor, Evi, Tara en Zoey met als 
motto ‘Ich dacht dejje nao mien cup 
keeks!’

- categorie grote groepen:
De peuters van Okido met als motto 
‘Vae zeen klaor met verhoeeze woe 
laote vae now de doeeze’. 
- categorie best verkleed:
Levi als indiaan

Prins Tim, Prinses Ana, Vorstin Milou 
en Adjudant Stan waren zeer onder 
de indruk van het grandioze talent 
dat er in Nederweert-Eind rondloopt. 
Dit staken ze niet onder stoelen of 
banken en dat alles onder hun motto:

Met de school  trök in ut dörp des pas gaaf,
Vastelaovundj kan beginne,Alaaf!

Wij bedanken verder nog iedereen, 
die ervoor heeft gezorgd dat ook dit 
jaar de optocht weer zo’n grandioos 
succes is geworden! 
Een speciaal woord van dank aan de 
verkeersregelaars, want zonder hen 
zou er geen optocht mogelijk zijn ge-
weest!
Waar een klein dorp groot in kan zijn!
Bedankt!

Team en oudervereniging
B.S. de Tweesprong
Nederweert-Eind.

Schooloptocht BS de Tweesprong

Foto van de prijswinnaars.

Op Vastelaovundjsmaondjig waren in 
Ospel alle ingrediënten voor deze op-
tocht aanwezig: een heerlijk zonnetje 
en een  enthousiast deelnemersveld 
verdeeld over de diverse catego-
rieën. Tegen 13.00 uur blokkeerden 
de verkeersregelaars de diverse toe-
gangswegen. De juryleden namen 
elk een strategische plek in om de 
deelnemers te beoordelen en ook 
het plubliek zocht langs de route een 
plaats om zich te laten verrassen door 
mooie en ludieke creaties. Jan van 
Laer verzorgde, voor de laatste keer, 
een georganiseerd vertrek vanaf het 
Aerthijsplein. We mogen met recht 
concluderen dat er een fraaie, goed 
verzorgde en enthousiaste stoet door 
de straten trok! Ondertussen werd 
het publiek gevraagd om de kans-
hebbers te kiezen voor Het Gouwe 
Haaze-oeer en Ut Blinkendj Vlikske. 
Zowel deelnemers als plubliek geno-
ten!

Een dag later verzamelden deelne-
mers en belangstellenden zich in de 
zaal van ’t Peeljuweel, voor de ont-
hulling wie welke welverdiende prijs 
had behaald en wie de publieksprij-
zen het Gouwe Haaze Oeer en ut Blin-
kendj Vlikske in ontvangst mochten 
nemen. Door de bijdragen van spon-
soren en de huis aan huis actie kon-
den we ook dit jaar weer alle deelne-
mers van een prijs voorzien. 
Daarvoor bedanken wij jury, ver-
keersregelaars, EHBO en fotografen.  
Ook dank aan allen die ruimte be-
schikbaar stelden aan onze deelne-
mers. Voor de financiële bijdragen 
bedanken we onze sponsoren en de 
inwoners van Ospel en Ospeldijk, die 
middels de huis aan huis actie hun 
bijdrage hebben geleverd. Daarvoor 
zijn veel vrijwilligers op pad geweest, 
ook aan hen dankjewel. Veolia en 
gemeente Nederweert bedankt voor 
jullie medewerking. 
Het weer is zoals het is, en deze keer 
was dat goed! Maar DEELNEMERS 
& PUBLIEK, jullie kozen voor aan-
wezigheid tijdens de Ospelse Vaste- 
laovundjsoptocht 2015. Daarom 
DANKJEWEL! Voor een optocht heb-
ben we jullie minstens nodig! En 
mochten we nu nog iemand vergeten 
zijn? Ook aan hen dank!! 

Onderstaand de uitslag: 
A - Praalwagens  
1 a23 Vv de Memmels 
van Doospel tot aan ut heelal
vastelaovendj veere kijje overal
2 a14 Buurtvereniging Schepengraaf
Vae trekke dit jaor auch weer mei
3 a37 De Meulenbuurt en het Thomashuis
Met völ KLEUR en TAM TAM make vae dur 
wat van
B - Jeugdgroepen  
1 b38 vv Aane kântj
Wi-j ein prinses oppe ert met unne kei-j van 
eine prins
2 b2 V.V. Kaaler as eur oma
Crisis of neet vör os altiëd ein BIG PARTY
3 b32 Schûppe 7
Vae zeen Donders good
C - Groepjes 2 en 3 personen
1 c36 Sjuul en Thijs
Waat zwert is, mot zwert blieve
2 c1 cv neet te moeilik
De kop es dur aaf
3 c22 Buurman en Buurman
Deze prins heet zien eige lakeien
D - Eenlingen  
1 d17 Eric de Wit
De nacht van Hoes
2 d28 Mozes Kriebel
“Ich heb dur mien boek vol van”
E - Overige groepen  
1 e11 VV of dejje worst lusj
Vae hebbe ut schoeënste pekske van de 
Gansewinkel
2 e4 Dames raad van elf
“Vae zeen nog inne lieër, vandaag es ooze 
ieërste kieër”
3 e7 Vur alles unne ieerste kieer
Wiee hultj Prins Martin det toch vol ?
F - Jeugd (1 t/m 4 personen)
1 f40 Span en Spik
Vae kinne saame neet door ein deur
2 f24 De blauw naaze
Unne nôwe vorstperiode is aangebroke
3 f27 Cis Willems
Ich bin ein jaor blieve zitte
Het Gouwe Haaze-Oeer (publieks-
prijs voor de categorieën A, C, D en E) 
is gewonnen door:  a23 V.V. De Mem-
mels
Ut Blinkendj Vlikske (publieksprijs 
voor de categorieën B en F) is gewon-
nen door: b38 vv Aane kântj
Voor een fotoreportage van de op-
tocht en de prijsuitreiking, kijk op 
www.optochtcomiteospel.nl

We mogen terugzien op een geslaag-
de Vastelaovundjsoptocht 2015! 

Geslaagde Ospelse Optocht 2015!

Leefbaar en vitaal platteland op 
achterstand
Gemeenteraad Nederweert wil in 
2015 vorderingen zien
In 2013 heeft de gemeenteraad het 
plan van aanpak programma Bui-
tengebied in Balans vastgesteld met 
daarin enkele concrete doelen. Tij-
dens de raadsvergadering op 10 fe-
bruari jl. is het jaarplan 2015 en het 
jaarverslag over 2014 besproken en 
vastgesteld. Uit het jaarverslag van 
2014 blijkt dat de meeste activitei-
ten die in 2014 moesten worden uit-
gevoerd, zoals het creëren van een 
goed woon- en leefklimaat en het te-
rugdringen van ammoniak-, geur- en 
fijnstof emissies, zijn door het College 
van B&W doorgeschoven of niet inge-
vuld zonder dit aan de Raad te rap-
porteren. JAN stelt tijdens genoemde 
raadsvergadering voor dat het Colle-
ge halverwege het jaar 2015 alle ge-
plande activiteiten van het jaarplan 
2015 gaat rapporteren. Alle fracties in 
de gemeenteraad stemmen in met dit 
voorstel. Daarmee blijft de raad op de 
hoogte van gemaakte vorderingen 
en kunnen zaken vroegtijdig worden 
bijgestuurd.

Resultaten ontbreken
Gezien de vaststelling en uitvoering 
van de door de raad vastgestelde 
voornemens in 2014 valt het JAN erg 
tegen hoeveel stappen er tot nu toe 
in werkelijkheid zijn gemaakt. Met 
het reeds opgezette plan gaan we 
er zo niet komen…..!! Vastgestelde 
acties en maatregelen moeten door 
het College ook worden nagestreefd. 
Mooi om jezelf als gemeente steeds 

op de borst te kloppen. Maar als er 
geen daadwerkelijke resultaten zijn 
of voortvloeien uit de ingezette 
maatregelen hebben inwoners van 
Nederweert daar weinig aan. De pro-
blemen zijn erg groot en er zal op kor-
te termijn dan ook echt iets moeten 
gebeuren. En zolang er teveel dieren 
in ons buitengebied aanwezig blijven 
zal de problematiek ook niet afne-
men. Door acties en plannen steeds 
vooruit te blijven schuiven maken we 
dan ook geen echte stappen. JAN was 
scherp in zijn kritiek; en vond in wet-
houder Houtman een medestander!

Geen praatjes…maar actie!!
JAN wil een resultaatgerichte aanpak 
en vindt dat opgenomen doelen in 
het jaarplan 2015 moeten worden uit-
gevoerd. We onderkennen allemaal 
het belang van welzijn en gezond-
heid voor “de mens” en hebben als 
gemeenteraad veel geld vrijgemaakt 
om de problematiek in het buitenge-
bied aan te pakken. Het kan niet zo 
zijn dat we straks alleen maar geld 
hebben uitgegeven aan praatsessies 
en communicatieprogramma’s. JAN 
stelt, dat het gemeentebestuur actie-
ver aan de slag gaat met het gezond-
heidsbeleid als het gaat over geur-
overlast en overbelasting van fijnstof. 
Te lang wachten op komende regel-
geving is niet de oplossing en zal er 
alleen maar toe bijdragen dat zaken 
nog meer op de lange baan worden 
geschoven. JAN wil ondanks de com-
plexe materie dat er via het jaarplan 
2015 stappen gemaakt gaan worden 
en zal de uitvoering daarvan nauw-
keurig blijven volgen.

JAN: platteland op achterstand

Expositie Nederweerter 
Fotoclub verhuisd

Van 3 november tot 12 januari heeft 
de Nederweerter Fotoclub geëxpo-
seerd in St Joseph in Nederweert. 
De bezoekers hadden de mogelijk-
heid om te stemmen op de foto’s 
die ze het mooiste vonden. De drie 
best gewaardeerde foto’s zijn te 
zien op de website van deze foto-
club. De foto die de meeste punten 
kreeg van het publiek was “Schitte-
rend de Pan” van Marc van Hulsen. 
Uit de foto’s van de maand kon het 
publiek ook de mooiste aanwijzen.  
Hieruit zijn 2 foto’s gelijk geëindigd. 
Dit zijn de foto’s van september, “li-
belle” van Wim van Grimbergen en 
van oktober, “meisje met uil” van 
Henry Mols. Uit de ingeleverde for-
mulieren is Jim Sartorius uitgeloot 
als winnaar van het wijnpakket. 
De expositie is onlangs verhuisd naar 
St. Charles in Heythuysen. De komen-
de maanden zijn de foto’s daar nog 
te bekijken.

Vollemaanwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel 

Volle maan is een bijzonder natuur-
verschijnsel en Staatsbosbeheer 
maakt die beleefbaar voor jou tijdens 
een Vollemaanwandeling op don-
derdag 5 maart. Op die avond kun 
je dwalen over de door de maan ver-
lichte peelbanen in Nationaal Park De 
Groote Peel. Al je zintuigen staan op 
scherp. De duisternis en geluiden van 
de nacht worden je metgezellen. 

Een avond om nooit te vergeten
Wandelen met vollemaan is voor 
sommigen het toppunt van roman-
tiek. Anderen associëren vollemaan 
met griezelverhalen en spannende 
gebeurtenissen. Feit is dat de maan 
in haar volle glorie iets geheimzinnigs 
heeft en tot de verbeelding spreekt. 
Haar zilverwitte licht geeft bomen 
een schaduw, water een speelse schit-
tering en het landschap een magisch 
tintje. Donker is niet donker meer! 
Wellicht is een beetje lef wel handig 
als je met vollemaan door De Groote 
Peel gaat wandelen. Maar wie niet 
bang is voor Dwaallichten, Witte 
Wieven of Dolende Ridders - die hun 

uiterste best doen om je de diepte in 
te lokken - zal zeker genieten van de 
unieke sfeer van het Peellandschap 
badend in het zilverwitte maanlicht. 
Bovendien loopt een Peelgids van 
Staatsbosbeheer mee. Hij zorgt voor 
een veilige route en zal je vertrouwd 
maken met de geluiden van de nacht. 
Een avond om nooit te vergeten. 

De Vollemaanwandeling start op 
donderdag 5 maart om 19.30 uur bij 
de ingang van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
Deelname kost € 7,50 voor volwasse-
nen en € 5,- per kind en reserveren 
kan online via:
www.winkel.staatsbosbeheer.nl
De route is 3 kilometer lang en duurt 
1,5 – 2 uur. 

Volle maan, romantisch of griezelig?
Op zaterdag 18 april 2015 bestaat er 
weer de mogelijkheid om uw caravan 
en/of vouwwagen te laten keuren. 
Campers worden door ons niet ge-
keurd, deze dient u A.P.K. te laten 
keuren door een camperdealer of 
garage.
De organisatie is in handen van Veilig 
Verkeer Nederland afdeling Neder-
weert en Weert/ Stramproy.

Aan de keuring zal medewerking 
worden verleend door de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer Venlo, en door 
Profile Tyrecenter Peter Stultiens B.V. 
uit Weert.

De keuring omvat de gehele techniek 
inclusief gas, banden, elektrische in-
stallatie, technische toestand van de 
totale constructie enz. 
De keuring zal dit jaar weer plaats-
vinden in de A.P.K. keuringsstraat van 
Allers Bedrijfsauto`s aan de Marconi-
laan op het bedrijfsterrein Kampers-
hoek. De kosten bedragen € 20,00 en 
€ 10,00 voor leden van Veilig Verkeer 
Nederland.

Opgave kan geschieden bij W. Nies-
sen, Jean Verheggenstraat 14, 6001 SX 
in Weert, of telefonisch 06-53155240, 
of  per e-mail: wil-cor@home.nl 
Na opgave ontvangt U bericht over 
tijd en plaats.

Met vriendelijk groet,
Tjeu Stultiens
Veilig Verkeer Nederland
Afd. Nederweert

Caravancontrole 2015

Op 14 maart 2015 presenteert 
Nostalgie Eten & Drinken ism Dn 
Binger in Meijel een live concert 
van Crystal Dream. De nr. 1 U2 tri-
bute van Europa. 
‘Crystal Dream plays U2’ is een wer-
velende show met fantastisch geluid, 
spectaculair licht en de grootste hits 
van de Ierse rockband U2.

‘Crystal Dream plays U2’ neemt je mee 
op een muzikale reis langs de beste 
songs van de populaire rockband U2. 
Dit muzikale eerbetoon wordt uit-
gevoerd door de Nederlandse band 
Crystal Dream. Deze goed geöliede 
machine bestaat uit vier muzikanten 
die de herkenbare U2-sound en het 
gevoel op fantastische wijze weer-
geven met passie en energie. Crystal 
Dream is energiek, strak, maar vooral 
een lekkere liveband die je pakt en je 
tot het slotakkoord niet meer los laat.

Crystal Dream speelde o.a. in de vol-
gene voorprogramma’s:
Groots met een zachte G van Guus 
Meeuwis; Anouk; Kim Wilde; Het 

goede Doel; Jaarlijkse hoofdact op de 
NL U2 fanclub dag.
Volgens radio 2 (Frits Spits) een 
“meer dan goed alternatief” voor de 
360° concerten in de Arena. Hiermee 
is Crystal Dream plays U2 de tip van 
de dag op radio 2 FM in december ‘14.

Het voorprogramma wordt verzorgd 
door ‘Rock in the 90’s’. 45 Minuten 
lang de grootste rockhits uit de jaren 
negentig!

Zaal open: 20:30 / Rock in the 90’s: 
21:45 / Crystal Dream Plays U2: 23:00

VVK 10,00 euro / Deur 12,50 euro

Kaarten te verkrijgen bij Nostalgie 
Eten & Drinken Meijel / Dn Binger 
Meijel / Beekman & Beekman Deurne 
/ Mamarbar Liessel / Cafe Internos 
Neerkant / Cafe de Prins Ospel / Eet-
cafe De Kleine Winst Nederweert / 
Cafe Pierke Panningen / via
info@nostalgieetenendrinken.nl
op basis van vooruitbetaling.

Crystal Dream plays U2


