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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

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

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

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

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

16 augustus 2006, 11.10 uur
‘Proficiat, jullie hebben een zoon.’ 

De woorden gaan langs me heen. 
Ik kan alleen maar kijken. Tussen de 
handschoenen van de gynaecoloog 
spartelt een fragiel wezentje, nog half 
onder het bloed. Het heeft alle spieren 
aangespand en huilt zijn eerste geluid 
de wereld in. Het miniatuurmensje 
krijgt een mutsje op, wordt in een 
doek gewikkeld en op moeders borst 
gelegd. Heel even, dan neemt de kin-
derarts hem mee. 

Na een halfuur is de dokter klaar met 
haar onderzoek. Ze zegt dat ze even 
weg moet en draagt de baby aan mij 
over. 

Daar sta ik dan. In een te grote ka-
mer, met een te klein kind. Ik ga zit-
ten, bang als ik ben dat het wezentje 
door mijn handen glipt. Ik sla het doek 
open om hem beter te bekijken. De 
teentjes. De vingertjes. Zijn naam op 
het polsbandje. Ik kijk naar zijn ge-
zicht. En weer naar het polsbandje. 
En dan komt het binnen. In alle hevig-
heid. Zachtjes wieg ik heen en weer. 
Hij huilt. En ik huil mee. Ik hoef niet 
te praten. Het is goed zo. Ik voel ‘m, in 
elke vezel. Mijn zoon. 
(Uit 23° op papier)

De lente begint met 23° op papier, het 
veelbelovende debuut van schrijver en 
journalist Bas Poell. Vanaf zaterdag 21 
maart is zijn bundel verkrijgbaar bij 

23º op papier: de debuutbundel van Bas Poell

Geluk zit in een klein boekje

Bruna en Eetcafé De Kleine Winst in 
Nederweert. In Weert bij Bruna (Oude 
Markt) en Tabaktief van Bun (Munt-
passage).

23° op papier gaat over het kleine ge-
luk dat voor het grijpen ligt. De mo-
menten die er toe doen. Omdat ze zo 
mooi zijn. Zo komisch. Zo ontwape-
nend. Zo ontroerend. Miniatuurtjes 
uit het leven, voor iedereen herken-
baar. Bas Poell vertrouwde ze toe aan 
het papier en vindt het nu tijd om ze 
te delen. 

In zijn zoektocht naar het geluk stuitte 
de geboren Nederweertenaar ook op 
de andere kant. Het verdriet dat de 
balans in evenwicht houdt, waardoor 
het leven diepgang krijgt. De geluks-
zoeker die Bas Poell is, gaat niets uit 
de weg. Al is het maar omdat hij aan 
den lijve heeft ondervonden dat zelfs 
achter het grootste verdriet een glim-
lach schuilt. Kortom: het geluk zit in 
een klein hoekje. En binnenkort ook 
in een boekje. Het ideale cadeau om 
de bijzondere momenten in het leven 
te vieren.  

23° op papier wordt zaterdag 21 
maart gelanceerd in Eetcafé De Klei-
ne Winst. Schrijver Bas Poell is deze 
middag tussen 14.00 en 16.00 uur 
aanwezig om uw boek te signeren. 
Gezien de grote belangstelling is het 
nu al mogelijk om u in te schrijven. 
Stuur een mail naar info@baspoell.
nl en geef aan hoeveel exemplaren u 
wilt reserveren. 

Hulpbehoevende inwoners van deze 
regio moeten zo lang mogelijk zelf-
standig en met plezier in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen. Met dat doel voor ogen werd 
woensdag 28 januari het Virtueel 
Zorghuis Weerterland en Cranendon-
ck gelanceerd. Binnen dit digitale 
netwerk stemmen professionals, 
mantelzorgers en vrijwilligers op een 
veilige manier alle belangrijke infor-
matie op elkaar af en organiseren ze 
de zorg volledig rond de cliënt. 
Het nieuwe communicatieplatform is 
een initiatief van de Stichting Coördi-
natie Zorg & Welzijn (SCZW) en de Cli-
entenvereniging Virtueel Zorghuis en 
wordt mede gefaciliteerd door Rabo-
bank Weerterland en Cranendonck. 
Het is vooral bedoeld voor inwoners 
die veel zorg en ondersteuning nodig 
hebben om thuis te kunnen blijven 
wonen. Voor hen is het van groot be-
lang dat de lijnen tussen alle partijen 
die bij wonen, zorg en welzijn betrok-
ken zijn, zo kort mogelijk zijn. Binnen 
het Virtuele Zorghuis kunnen cliën-
ten, mantelzorgers en professionals 
via een beveiligde site hun vragen, 
opmerkingen en gemaakte afspraken 
delen, maar ook een gericht signaal 
afgeven als er iets mis dreigt te gaan. 
Bijvoorbeeld wanneer de gezondheid 
van de cliënt verslechtert of als de 
mantelzorger overbelast raakt. 

“Doordat iedereen in het digitale 
netwerk steeds de beschikking heeft 
over dezelfde informatie, is de kans 
op hiaten of vervelende doublures 
in de zorg veel kleiner en kan er veel 
sneller en adequater op signalen wor-
den gereageerd”, vertelt initiatiefne-
mer Thieu Heijltjes, secretaris van de 
stichting SCZW.

De cliënt en zijn mantelzorger be-

Vanaf 28 januari online: Virtueel Zorghuis Weerterland en Cranendonck

Eén platform voor de beste zorg aan de cliënt

houden steeds de regie over de zorg. 
Onder begeleiding van vrijwilligers 
richten cliënten zelf hun persoonlijke 
netwerk in en bepalen ze ook zelf wie 
toegang krijgt tot welke informatie in 
het systeem. 

De wortels van het Virtueel Zorghuis 
liggen in Nederweert. Voormalig 
huisarts Thieu Heijltjes nam ruim ze-
ven jaar geleden het initiatief voor dit 
project dat werd ondergebracht bij 
het Samenwerkingsverband Oude-

renzorg Nederweert. Sinds 2013 is de 
organisatie van het Virtueel Zorghuis 
in handen van de Stichting Coördina-
tie Zorg & Welzijn. Deze kent geen be-
taalde medewerkers. Zes speciaal ge-
trainde vrijwilligers fungeren binnen 
het zorghuis als regelaars. Zij helpen 
de cliënt om zijn persoonlijk netwerk 
in te richten en zorgen ervoor dat 
het digitale systeem optimaal werkt. 
“Doordat vrijwilligers het voorwerk 
doen, sparen professionals veel tijd 
uit. De feitelijke basisgegevens zitten 

er allemaal in, ze kunnen het direct 
gebruiken als communicatiemiddel”, 
zegt Thieu Heijltjes. 

Om te kunnen profiteren van de 
voordelen van het digitale netwerk 
dienen mensen lid te zijn van de Cli-
entenvereniging Virtueel Zorghuis. 
Deze behartigt de belangen van cli-
enten in de brede zin van het woord. 
De vereniging verzorgt bijvoorbeeld 
informatieavonden en lezingen over 
wonen, zorg en welzijn. 

Zittend de heer Ber Bijlmakers. STAAND VAN LINKS NAAR RECHTS Hans de Kinderen, Mart v.d. Mortel, Tom Houben  
(Wonen Limburg), Thieu Heijltjes, Henk Evers. Foto: Alfons Lenders van Smilefotografie

let op!!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het weekblad van 19 februari
advertenties en tekstkopij inleveren uiterlijk op

woensdag 11 februari vóór 16.00 uur.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig en -dinsdig zeen vae geslote.
De redaktie

e-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Michelle Minten, Nederweert-Eind:

“Tandarts Spauwen is een fijne tandarts en 
het is ook altijd gezellig bij de tandartsen.”

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –
Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed 460765 zie ook www.tandartsspauwen.nl
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       EXCLUSIEVE  
     ONTWERPEN
           VOOR WONINGBOUW, 
                 VERBOUW  EN  
                 UTILITEITSBOUW

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

Poesta brood: € 2,20
Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Lange broodjes: 1 zak halen + 1 zak GRATIS
Kersenslagroomvlaai: € 13,25 half € 7,60
Toscaans Baguette (nieuw): € 0,50 p.st.

Weekaanbieding
Budel-Schoot 1 jaar open!

WeeK
6

2 t/m 7
februari



Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

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

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

STEVENS TELEVISIES

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

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

In 95% de goedkoopste!
Persoonlijke service

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

UW LED TV ADRES!

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

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

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

Zaterdag 14 februari is er een 
kleurrijk “Vastelaovendjbal” voor 
de jeugd bij de Pinnenhof in Ne-
derweert. Het feest is speciaal 
voor jongens en meisjes van 10 
t/m 15 jaar.

Vastelaovendjbal voor de jeugd
Ondanks dat 2015 een kort carnavals-
seizoen heeft, wil de organisatie een 
Vastelaovendjbal speciaal voor de 
jeugd organiseren. Omdat alle prin-
sen, prinsessen en raadsleden naar 
elke activiteit in tenue gaan, willen 
wij ze een avond bieden waar ze zich-
zelf kunnen zijn zonder “verplichtin-
gen”. Lekker een avond hossen en 
springen met vriendjes en vriendin-
netjes in hun zelf uitgekozen outfit.

Het Vastelaovendjbal is het tweede 
themafeest voor de jeugd. De orga-
nisatie wil serieus aan de slag met 

een aantal themafeesten door het 
jaar heen. Na de “Christmas Party” 
is het nu dus tijd voor het “Vastela-
ovendjBal”. “Nederweert mist een 
uitgaansplek voor de jeugd. Daar wil-
len wij verandering in brengen. Met 
de gedachte van het “jeugddansen” 
in mijn achterhoofd maar dan stoer, 
hip en meer van deze tijd” aldus Rolf 
Verheijen en Ton van den Heurik. “De 
sociale en digitale media heeft de 
tijden veranderd, maar dat wil niet 
zeggen dat je af en toe lekker op stap 
moet kunnen gaan en plezier wilt ma-
ken met je vrienden en vriendinnen”.

Het “Vastelaovendjbal” is een beslo-
ten feest. Als het feest eenmaal be-
gonnen is, mag niemand meer de zaal 
in of uit. De deuren gaan om 19:00 
uur open (vanaf 20:00 uur deuren 
dicht) en het feest duurt tot 22:30 uur. 
Entree € 2,50 (inclusief 1 consumptie)

Vastelaovendjbal in de Pinnenhof

Kinderen bedankt

Héél veel kinderen zijn aan de slag 
gegaan met de kleurplaat, die in de 
Vastelaovundj-gezet van de Pinmae-
kers stond. Ze hebben dus massaal 
gehoor gegeven en de kleurplaat in-
geleverd. Het was dan ook een heel 
moeilijke keuze om zomaar eventjes 
een winnaar aan te wijzen, omdat de 
ingeleverde kleurplaten zo overwel-
digend mooi waren. Dus alle kinde-
ren bedankt voor jullie grote inzet.

Uiteindelijk na lang beraad zijn dit de 
winnaars geworden:

– Goof Verheijen 2 jaar en dat is de 
jongste winnaar

– Maud van Doren en zij is 3 Jaar
– Mein Leenen en zij is 4 jaar
– Rick Stockmans en hij is 8 jaar.

Er waren er nog vier winnaars, maar 
de voorwaarde is dat de kinderen 
aanwezig moeten zijn bij de Jeugd-
prinsreceptie. Zij waren helaas niet 
aanwezig om de prijs te ontvangen.
Dit betreuren wij zéér, maar we ho-
pen toch dat ze volgend weer mee 
zullen doen, dus wie weet.

Redactie Vastelaovendj-gezet Pinmaekers

Limburgse topband is hoofdact op 
het Kistkappe.
Bij de naam Promilaasj zullen de ge-
dachten al snel uitgaan naar de ope-
ning van de Vastelaovundj op het 
Vrijthof de 11e van de 11e, of de Sta-
sie Manifestasie, of naar de Zoepkoel 
te Venlo. Optredens waar ze met veel 
enthousiasme werden ontvangen, en 
welke live te zien waren op L1.
Nu is deze geweldige Limburgse top-
band ‘gewoon’ te vinden in Neder-
weert, als hoofdact tijdens het Kist-
kappe op vrijdagavond 13 februari!
Het 8-koppige (inclusief 3 blazers) 
Promilaasj is op het moment één van 
de meest spraakmakende en beruch-
te bands van Limburg. Bekend om 
hun energieke live-shows en interac-
tie met het publiek waarbij niet stil 
gestaan kan en mag worden.
Nederlandse, Duitse, Engelse maar bo-
venal Limburgse kneiters worden ten 
gehore gebracht op een manier die je 
alleen maar durft te hopen! Stampen-
de drums en strakke baslijnen, vinger-
brekende gitaarsolo’s en meeslepend 
pianospel. Voeg hier nog de scheuren-
de blaaspartijen en een ADHD zanger 
aan toe, en overgiet dit geheel met 
een eigenwijs rockend sausje.

Moerepetaazie
Na hun indrukwekkende debuut op 
het Kistkappe vorig jaar, mag Moe-
repetaazie deze editie natuurlijk 
niet ontbreken op dit (volgens hun) 
‘waanzinnige fieest’! 
‘Dé fieestband uut Wieërt’ met als 
subtitel ‘Lachtj, zingtj, fieestj, en 
kaaktj’ zal een spetterend gastoptre-
den gaan verzorgen. 

Nog meer artiesten...
Zoals gewend van het Kistkappe is er 
voortdurend wat te beleven. Is het 

PROMILAASJ OP KISTKAPPE!

niet Promilaasj, of Moerepetaasie, 
dan zullen de beste (groot) Neder-
weerter artiesten voor amusement 
zorgen. 
Zo zullen de winnende vastelaovundj 
krakers van Neewieert, Dindj, en Doo-
spel te zien en te horen zijn, maar ook 
Keet bij Peet oftewel KPB, Tommè-
dèh (met prinses Brechje), Duo Dik 
vör Mekaar en Maarten. En natuurlijk 
ontbreekt ook Ooze Hoempa niet om 
alles aanelkaar te blazen!

En dat allemaal helemaal GRATIS!
Deze editie introduceren we de 
(voor)verkoop van kistjes! Mocht je 
thuis geen kistje meer hebben om-
dat deze de afgelopen edities van 
het Kistkappe door te fanatiek ‘oppe 
kist houwwe’ zijn gesneuveld, geen 
nood: kistjes worden door het orga-
niserende Klein mèr Neugter dit jaar 
te koop aangeboden voor € 3,11. Da’s 
geen geld voor een stukje vakwerk 
waar je de hele avond plezier van zult 
hebben!
Om niemand teleur te stellen kun je 
tot donderdag 12 februari een kistje 
reserveren; laat een bericht achter op 
www.facebook.com/kistkappe2015 
of stuur een email naar info@klein-
merneugter.nl. Dan reserveren we 
een kistje voor jou (uiterlijk tot 21:11u 
met Kistkappe).
Mis dit unieke vastelaovundj evene-
ment niet, en reserveer vrijdagavond 
13 februari (vastelaovundj-vri-jdig) in 
je agenda! Zaal open om 20:00u, we 
starten om 20:30u. Kom op tijd voor 
de beste plek!

Graag tot Kistkappe!
Bloaskepel Klein mèr Neugter / De 
Pinnenhof
www.kistkappe.nl
www.facebook.com/kistkappe2015

Carnaval op basisschool 
de Schrank

De carnaval staat weer bijna voor de 
deur. Met jeugdprins STAN en prinses 
STEFFI voorop, organiseren we samen 
met c.v. de Vlikkestaekers een dave-
rende carnavalsviering op vrijdagmid-
dag 13 februari. 

Optocht vanaf 13.00u. 
De kinderoptocht van Ospel is uit-
gegroeid tot een begrip. Bijna alle 
kinderen schrijven zich in voor deze 
optocht. We hopen uiteraard op veel 
verkleed publiek langs de route.
De route is als volgt: 
Aerthijsplein (opstellen) / Annastraat 
/ Wikkestraat / Korenbloemstraat / 
Klaproosstraat / Lochtstraat / Meester 
Hermansstraat / Waatskampzijweg / 
Waatskamp / Peeljuweel

Viering in het Peeljuweel na de optocht
Na de optocht landen we aan in het 
Peeljuweel, waar volop gedanst en 
gehost gaat worden. We maken er 
een gezellige middag van!!!!!!!
Omstreeks 15.00u. start de prijsuitreik-
ing door  jeugdprins STAN en prinses 
STEFFI en prins Martin en prinses Mar-
jan van de Vlikkestaekers. Na de prij-
suitreiking helpen we waar nodig de 
kinderen met oversteken tot 15.30u.

Ouders en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom in het Peelju-
weel, maar in overleg met de car-
navalsvereniging hebben we beslo-
ten dat er tot 15.15u geen alcohol 
wordt geschonken.
Het is immers schooltijd!!!!!!

Een gezellige carnaval gewenst,
Team en ouderraad b.s. de Schrank

Open Eettafel Budschop

Donderdag 12 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 11 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Ospelse 
vastelaovundjsoptocht 

Op maandag 16 februari 2015 trekt 
er weer een bonte stoet door de Os-
pelse straten. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven 
via onze website:  www.optochtcomi-
teospel.nl of per mail: info@optocht-
comiteospel.nl. Op de website is ook 
het reglement terug te vinden voor 
de deelnemers.
De uiterste inschrijfdatum is: vrijdag-
avond 6 februari 2015 tot 20.00 uur.
Daarna is opgave voor deelname nog 
wel mogelijk, maar wordt u niet ge-
jureerd en valt u buiten de prijzen). 
Alvast veel plezier en succes met de 
voorbereidingen!

De route is als volgt: Aerthijsplein, 
Stad, Annastraat, Siebenstraat, Ko-
renbloemstraat, Klaproosstraat, 
Lochtstraat, Meester Hermansstraat, 
Waatskampzijweg, Waatskamp, Rein-
dersweg, O.L.Vrouwestraat tot aan 
Aerthijsplein. We starten om 13.00 uur.

Tijdens de kinderoptocht op vrij-
dagmiddag 13 februari en de grote 
optocht op maandag 16 februari zul-
len, voor de duur van de optocht, de 
bushaltes van VEOLIA, gelegen aan 
bovengenoemde route, buiten dienst 
zijn. De lijnbussen zullen mogelijk 
een omleidingsroute volgen. Gelieve 
hiermee rekening te houden. 

Voor vragen: info@optochtcomiteo-
spel.nl of 06-28486393.

SKO

Het land van veel te veel

Een tsunami komt je tegemoet
als je de winkeldeur opendoet
je weet soms niet wat je kiezen moet
uit zo’n grote overvloed.

Zoveel soorten etenswaar
vers en ook wel serveerklaar
wasmiddelen zuivel en ijs
je wordt er bijna niet uit wijs.

Vlees en vis in dezelfde zaak
brood en groente ook heel vaak
je kunt betalen met je pas
en de bank beheert je kas.

Er wordt verwacht dat we consume-
ren
reclame probeert alles aan te smeren
maar laat je daar niet door hinderen
probeer in plaats te consuminderen.

An Cuijpers-Rutjens.

Leest u ook onze korte verhalen op 
www.schrijverskringospel.nl 

Fysiotherapie Derks Ospel

Nadat we in 1977 zijn gestart in het 
Mariahuis met onze praktijk voor Fy-
siotherapie, hebben we vanaf 1978 tot 
1992 naast Tempels Pierre de praktijk 
gehad.Van daaruit hebben we de hui-
dige praktijk aan het Aerthijsplein ge-
bouwd, waar vroeger de politiepost 
was. Een mooie ,nieuwe praktijk, met 
voldoende parkeerplaats en landelijk 
gelegen , met zicht op de koeien en 
schapen van Piet van Locht.Alles wat 
nodig was konden we aanbieden. In 
deloop van de tijd zijn er veel ont-
wikkelingen binnen de fysiotherapie 
geweest , waar we altijd in mee zijn 
gegaan en waardoor we ook nu nog 
steeds voldoen aan de eisen van deze 
tijd Specialisaties zoals Kinderfysio-
therapie, Manuele therapie, Sportfy-
siotherapie , bekkenbodem therapie 
en revalidatie van hart- en longpati-
enten( COPD), evenals patiënten met 
vaatproblemen(claudicatio). Zo heb-
ben we in 2009 onze praktijk nog 
eens uitgebreid met een grote oefen-
ruimte met de modernste (luchtdruk)
apparatuur. Daardoor is ook het rus-

tig en prettig werkenin kleinere groe-
pen mogelijk. Maar ons huidige team 
is toch wel de basis van de fysiothera-
pie op Doospel.: Ton en Gertie, Ralph, 
Gijs en Erik.

Met ingang van 17 januari dit jaar 
hebben we de praktijk overgedragen 
aan Gijs Vrenken, onze huidige col-
lega, die al zeven jaar in onze praktijk 
werkt.Wij hebben er alle vertrouwen 
in dat Gijs met evenveel zorg en ple-
zier de praktijk zal voortzetten; ook 
wij zullen nog enkele jaren bij Gijs 
in het team blijven. Wij wensen hem 
hier dan ook veel geluk en gezond-
heid toe. Daarnaast willen wij nu al-
vast iedereen bedanken voor het in 
ons gestelde vertrouwen in al deze 
jaren; we hebben altijd met zorg en 
plezier gewerk en geprobeerd u zo 
goed mogelijk fysiotherapeutisch te 
helpen.

Nogmaals, heel veel dank. Wij blijven 
in beweging, u toch ook! Ton en Ger-
tie Derks

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

OPRUIMING
nog t/m 11 februari

70% KORTING
Kom ook kijken naar de nieuwe collectie!

MODE VOOR DE MODERNE VROUW

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Modeshows 4 maart

Grote Carnavalsmiddag In Haaze – 
Hoof te Ospel op donderdag 12 fe-
bruari. Evenals vorig jaar organiseert 
ook dit jaar weer Zangkoor de Peel-
klanken in samenwerking met de Co-
conblazers en vele anderen weer een 
fantastische carnavalsmiddag voor 
de senioren van Ospel en omstreken.
 Op donderdag 12 februari gaat 
het in de Haaze-Hoof allemaal ge-
beuren. Dus zorg dat je er bij bent 
Het begint om half twee en natuurlijk 
verwachten we weer vele bezoekers. 
Behalve de optredens van het organi-
serende Zangkoor “de Peelklanken” 

Grote Carnavalsmiddag In Haaze–Hoof

uit Ospel en de Coconblazers uit Ne-
derweert zijn er weer enkele voor-
treffelijke buuts. En wellicht zullen 
ook de vlikkestaekers van Ospel even 
in vol ornaat binnen lopen  Als klap op 
de vuurpijl is er natuurlijk de in Ospel 
alom bekende Vlikkestaekersmars.
Vanzelfsprekend mag iedereen in zijn 
beste en mooiste carnavals pak  bin-
nen komen. Komt allen op tijd want 
het belooft weer volle bak te wor-
den. De entree is gratis. Maar een vrij-
willige bijdrage is  voor de gemaakte 
onkosten is uiteraard welkom. Op de 
Foto een impressie van vorig jaar 



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

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

www.meeuwis-meijel.nl

OPRUIMINGSFINALE nog 1 week

Kinderschoenen
SUPERKOOPJES

€25,- €35,- €45,- €50,- Superkoopjes op de sportafdeling
50% tot 75% korting

kleding - runningschoenen - voetbalschoenen
zaalschoenen - tennisschoenen

Laatste winter
dames- herenkleding
sweaters - winterjassen - tops

3 HALEN 1 BETALEN

Laatste restanten
winterschoenen

HELFT V/D HELFT Laatste 100 paar 
Berg- wandelschoenen

van de
verbouwingsopruiming

EXTRA KORTING

Dames- 
herenschoenen
2e paar € 5,00

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020
www.meigardennederweert.com
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Aanbieding voor afhalen

Buffet excl. dranken

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 6,50 p.p.

3 gangen menu
keuze uit Kanton, Szusuan of Fuzhou

€ 25,- p.p.
Tipan (gerecht op grillplaat aan

tafel geflambeerd) keuze uit:
eend, biefstuk, garnalen, kipfilet,

varkensvlees € 15,- tot € 22,-

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kip in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 16,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kip in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,50

Elke zaterdag en zondag 
lopend buffet of à la carte

Luister naar oorverdovende stilte

Luister naar de oorverdovende 
stilte Winterstiltewandeling in 
Nationaal Park De Groote Peel

Nationaal Park De Groote Peel is 
een prachtig hoogveengebied op de 
grens van Brabant en Limburg. Het 
is er niet alleen mooi, maar ook heel 
erg stil. Hoe stil, dat kun je ‘horen’ 
tijdens de Winterstiltewandeling op 
zondag 8 februari. Deze bijzondere 
belevingstocht duurt ongeveer 2,5 
uur en is vooral geschikt voor volwas-
senen. 

Focus op beleving
Tijdens een natuurexcursie wordt er 
van alles verteld. Over de planten 
en dieren en over de cultuurhistorie 
van een gebied. Dat is interessant en 
boeiend en verrijkt je kennis. De Win-
terstiltewandeling in De Groote Peel 
biedt informatie, maar focust vooral 
op beleving. Al wandelend over Peel-
banen en knuppelbruggen in het 
uitgestrekte Peellandschap zijn er bij-
zondere belevingsmomenten waarbij 
de zintuigen worden geprikkeld. Zo 
ervaar je de natuur veel bewuster en 
intenser. Deze eenvoudige tips voor 
natuurbeleving zijn zeer inspirerend 
en ook toe te passen tijdens andere 
wandelingen.

Nationaal Park De Groote Peel is, van-
wege het weidse en open karakter, 
een ideaal gebied voor natuurbele-
ving. Vooral in de winter. Weer en 

wind hebben vrij spel en je kunt er 
heerlijk uitwaaien. De grillige silhou-
etten van de kale takken onthullen 
bijzondere doorkijkjes en geven het 
landschap een transparante en unie-
ke sfeer. Een sfeervolle wandeling 
om, even ontsnappend aan de hec-
tiek van alle dag, helemaal tot rust te 
komen en optimaal te genieten van 
de natuur. 

Informatie en reserveren
De Winterstiltewandeling start op 
zondag 8 februari om 11.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 5,- per persoon. Reserveren kan on-
line via: www.staatsbosbeheer.nl/de-
pelen Let op: in de winter zijn sommi-
ge paden erg nat. Zorg voor stevige, 
liefst waterdichte wandelschoenen. 

Nagenieten bij Buitencentrum De 
Pelen 
Terug in het Buitencentrum kun je 
nog heerlijk door de uitgebreide win-
kel met (natuur)boeken, nestkastjes 
en leuke souvenirs struinen en genie-
ten een hapje en drankje in de inpan-
dige horeca. Het Buitencentrum is in 
de winter geopend op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In 
de voorjaarsvakantie is De Pelen elke 
dag geopend!
Voor meer informatie over de activi-
teiten en het Buitencentrum:
0495 – 641 497 of
depelen@staatsbosbeheer.nl

Zondig 15 februari es weer ‘t Fieëstkefee
in zaal Centraal vanaaf 18:11 oor.

Oproop:
Vör de jeugd t/m 15 jaor is d’r ‘n playbackshow

met dialekt gezonge vastelaovendjnummers.
Ederein kan zich opgaeve tot 15 februari 2015 bi-j
Johan Looijen, Florastraot 66, 6031 XN Ni-jweërt

d.m.v. ongerstaondj formulier.
---------------✂------------------✂----------------✂-----------------

Welk Vastelaovendjlidje(titel): ......................................................

Van zanger(es)/groep: ..................................................................

Weem gieët playbacke:................................................................

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

Laeftied: .......................................................................................

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

Postcode/ Plaats:.........................................................................

Tillefoonnummer ..........................................................................

E-mailadres: .................................................................................

Gae motj zelf zörge vör ein gooj CD met eure naam en tillefoonnummer
d’r op. Mieër informatie is te verkriege via de coördinator van ut

Fieëstkefee Johan Looijen: Tillefoon 06-44518181
E-mail: johanlooijen58@gmail.com

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Winterdip? Start tot Run!

Het is begin februari. Die eerste paar 
dagen van het nieuwe jaar hebben 
plaatsgemaakt voor verveling, enor-
me drukte of slechts een kwellend 
verlangen naar de zomer. Het is koud, 
het waait en het is nog steeds donker. 
Iedereen snottert. En tot overmaat 
van ramp komt er van je goede voor-
nemens bar weinig terecht.

Renate Wennemars, Running Coach 
van de Atletiekunie, heeft met de 
hardloop beginnerscursus Start to 
Run, dé oplossing gevonden. Geza-
menlijk en onder begeleiding van een 
specialist leren hardlopen in 7 weken.

De Start to Run-groep treft elkaar 
één keer per week. Het is de bedoe-
ling om ook zelf een keer te gaan trai-
nen. Over die training die je in je een-
tje hebt gedaan, kun je dus later je 
verhaal kwijt bij de rest van de groep 
of bij de trainer, als je dat graag wilt 
delen. Bovendien, is samen ergens 
naar toe werken veel leuker! Zet je 
over je drempelvrees heen; maak een 
begin. Ga gewoon eens een stukje 
hardlopen en zie dat heel veel an-
dere mensen dat ook doen. Als je er 
moeite mee hebt dat andere mensen 
jou zien hardlopen, misschien hijgend 
met een hoofd als een tomaat, denk 
dan maar: Ik loop! Ik doe het!’

Voor meer informatie: kijk op
www.starttorun.nl.
Inschrijving is mogelijk tot en met 7
maart.

TE HUUR
Appartement

Centrum Nederweert
06- 517 517 15

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

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 9 februari 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 10 
februari 10.30-11.30 uur wandelen*. 
Woensdag  11 februari 10.00-12.30 
uur kookworkshop*. Donderdag 12 
februari 09.30-12.00 uur workshop 
schilderen* / 10.00-12.30 uur hoofd-
massage*. Vrijdag 13 februari 09.30-
12.30 uur creatief atelier. Maandag 
16 en dinsdag 17 februari zijn wij GE-
SLOTEN i.v.m. Carnaval. Open inloop 
maandag t/m donderdag  van 09.00-
16.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. (* = op afspraak). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

Zin in zon, zee, natuur en 
cultuur?
Te huur in Zuid-Frankrijk,
Portiragnes, prima vakantiehuis, 
geschikt voor 4 volw. en 2 kdn.
700 m. van zee op vakantiepark 
Les Tamaris.

Vrij in juni, aug. en sept.

Uitstekend bereikbaar via Ryanair.

Inl.: L. v.d. Kruijs,
0495 - 632297

Kömhoff Sanitair Meijel grote 
verbouwingsopruiming.

Alles mag weg tegen hoge 
kortingen.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Zaate Hermeni-jkes Festival
15e editie Zaate Hermeni-jkes Fes-
tival Doospel

Op vrijdag 6 februari organiseert 
Oze Hoempa in naam van Harmonie 
Melodie Der Peel alweer voor de 15e 
keer het ‘Zaate Hermeni-jkes Festival’.
Zoals u gewend bent van voorgaande 
jaren bestaat het programma uit ras-
echte lokale artiesten.

Niemand minder als Ed & Frans, Zu-
gabe, KBP, De Henkies, Huug en Ties, 
Klein mer Neugter, De Spoeëkejae-
gerskapel en natuurlijk Oze Hoempa 
zullen het podium betreden. DJ Bazz 
zal voorafgaand, in de pauzes en na 
de optredens het publiek vermaken 

met de allerlaatste vastelaovundjmu-
ziek.
Ook dit jaar hebben we weer een 
thema bedacht enwel: Hippie ofwel 
Flower Power.

Dus zoek alvast je foute broek met 
wijde pijpen, je teenslippers, doe 
margrietjes in je haren en zet je hart-
jes zonnebril op en kom op 6 februari 
naar het ZHF!

Het ‘Zaate Hermeni-jkes Festival’ 
wordt gehouden in Het Peeljuweel 
en begint om 20.11 uur.
Entree is uiteraard gratis. 
www.ozehoempa.nl

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Trimsalon en Dierenservice Dana.
Professionele vachtverzorging voor alle honden, groot én klein.
Bel voor een afspraak of kijk op
www.facebook.com/trimsalondierenservicedana
voor meer informatie. Tel. 0637482750 - Ospel.



Vertrouwd & Duurzaam

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Zonnepanelen zó geregeld 
met Remozon!

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

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

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

Zóndigs geopend
13.00 - 17.00 uur

Geopend: Di. t/m Za.

10.00 - 18.0
0 uur

Nów route wichteroptocht

De basisschole (Bongerd, Budschop, 
Kerneel, Klimop)  en de kindjercentra 
(3 Turf Hoog, Hummelhoeve, Hoera, 
Ikook) organisere gezamelijk ’ne wich-
teroptocht op vri-jdig 13 februari. 
De wichter van dees schole en kind-
jercentra zeen al waeke aan ’t dinke 
en knutsele. Want ederein wiltj mèt 
de schoeënste en/of lolligste creatie 
vör de daag kome um ’t publiek te 
vermake en um misschien in de prie-
ze te valle. Pepeer, hoonderegaas, 
behangselpleksel of verf, werkelik 
alles hebbe ze oet de kast of de ga-
rage gehaaldj um heur fatasie d’r op 
los te kunne laote. En ’t belooftj ‘n 
schitterendj spektakel te waere. Mer 
de wichter allein kunne de optocht 
neet laote slage. Dao hure dikke ri-
je publiek bi-j! Minse di-j lache mèt 
de kólder, minse di-j klappe vör de 
prónkstökke, minse di-j trots zeen 
umdet heur kindjer of kleinkindjer 
mei-jloupe. En neteurlik ouch minse 
di-j gewoeën geniete van ’t plezeer 

van de wichter. Moders, vaders, kind-
jer, opa’s, oma’s, tantes, oeëmes en 
bure, kómtj geniete van ‘t enthousi-
asme van alle wichter. Want ’t ès de 
mote waerd.  

Nów route!!!! 
De route startj um 11.11 oor va-
naaf de Schoolstraot – Brökske 
(Brugske) – Pestoeër van de 
Steenstraot - Lambertusstraot – 
Brökstraot - Kerkstraot (tot aan 
de kerk). De optocht trèktj dit 
jaor dus langs Zorgcentrum St. 
Joseph! 

Vae zeen uch langs de route 
op vri-jdig 13 februari um 11.11 oor!  

Bèste minse, lètj op!
Um dit schoeën spektakel te laote 
slage zeen vae genoeëdzaaktj um 
de wege van de optochtroute aaf 
te sloete van 10.45 tot 12 oor. 
Vör de veiligheid van de wichter!

 

Aanbieding 
t/m 7 februari

Sinds 1914
Meerdere keren 

Kampioen  
vlaaibakken en 

winnaar  lekkerste 
Limburgse  vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Kersenvlaai € 8,95

Mango-

Abrikozenvlaai € 13,95

Ontbijtkoek € 2,95

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

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

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

e 10 korting

Gordijnen  •  Vitrages

Vouwgordijnen

Binnenzonwering

Tapijt  •  Vinyl  •  PVC

Langstraat 3, Hal 9   
5595 AA Leende   
040-2062822

Brugstraat 3   
6031 EE Nederweert   
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B 
5688 EC Oirschot 
0499-842337

www.schmitz-engelen.nl

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 

Marie Jo
L’Aventure BH’s
Prima Donna

RESTANT: > 50%

WiNTER SALE

DAMES EN HEREN:
Badgoed
Nachtgoed > 20%

Inschrieving Pinmaekersoptocht 2015
Zaoterdig 7 februari 2015 lèste inschrieving optocht.

Plaats: Café De Kleine Winst, Kerkstraot 2, Ni-jwieërt.
Tied: van 10.30 oor tot 12.00 oor.

Oppe website kunt je uch ouch digitaal aanmeldje!!
Op zaoterdig 14 februari kunt je eur optochtnummer aafhale

tösse 11.00 en 12.00 oor, bi-j Café De Schans.

www.pinmaekers.nl

Opgave strook
Völtj dees strook alvast in vör de opgave vanne optocht.

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

Contactadres: .....................................................................................................

Postcode / Plaats: ...............................................................................................

Tel.nr.:..................................................................................................................

E-mailadres: .......................................................................................................

Naam / Buurt / Vereiniging: ..............................................................................

Oetbieëldjing / Motto: ......................................................................................

Volwassene / Wichter

Aantal volwassene: ........................................... ..............................................

Aantal wichter: .................................................................................................

Wage: jao / nein Geluid: jao / nein Ieërdere deelname elders: jao / nein

✂

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Borebroeleft Ni-jwieërt

Op zaterdag 7 februari 2015 zal 
in Nederweert weer de traditionele 
borebroeleft worden gehouden.
Het boerenbruidspaar 2015 wordt 
gevormd door Linic Franssen en Rien 
Veltrop.

Aetfieest
Vanaf 14.33 uur wordt in zaal Cen-
traal voor familie, vrienden en beken-
den een boore aetfieest gehouden 
(entreekaart is nodig).

Start boôrebroêleft
Om 16.22 uur kunnen alle feest- 
vierders zich in café De Schans aan-
sluiten bij het bruidspaar.
Vanaf café De Schans gaat de stoet 
om 18.11 uur naar de Pinnenhof waar 

het burgerlijk huwelijk zal worden 
voltrokken door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand Giel Bruijnaers.
Vervolgens zal om 19.44 uur de ze-
gening plaatsvinden door predikant 
Paul.
Na deze plechtigheid kan het kers-
verse paar tussen 20.33 uur en 21.44 
uur worden gefeliciteerd in zaal Cen-
traal. Om 22.00 uur zal het boeren-
paar gewogen worden..

Hierna is er borebroeleft in geheel 
Nederweert.

Voor meer informatie zie
www.pinmaekers.nl

Gae zeetj genuuedj.

Proeven is geloven!

Premium Pils
van de beroemde 
Palmbrouwerij

Steenberge Premium Pilsener

Krat 24 x 25 cl.

 Geen 9,99       NU  7,99 exclusief statiegeld

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

55+ DANSEN

Meer bewegen voor ouderen
VASTELAoVUNDJ-DANSMIDDAg

voor alle senioren
Nederweert-Eind e.o.

Woensdag 11 FEBRUARI is er een 
gezellige dansmiddag in Café - Zaal 
Bi-j Le-nie, Kruisstraat 53 te Neder-
weert-Eind.

Kom verkleedt en we maken er een 
gezellige middag van. Mia zorgt voor 
“Broeed met huidvleis”.

Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid.

We beginnen om 13.30 uur en ein-
digen om 17.00 uur.

In de pauze is er een gratis loterij.

www.cafezaalbijlenie.nl/55+



“Als gemeente weten we graag wat 
er speelt bij ondernemers. Zeker ook 
omdat we in de toekomst meer samen 
oppakken in een sterk veranderende 
omgeving.” Dat zegt Bram Thijssen, 
sinds begin 2014 de bedrijfscontact-
functionaris van de gemeente Neder-
weert. Volgens hem liggen er de 
komende jaren grote uitdagingen te 
wachten. “Bij het aanpakken hiervan 
hebben we inwoners, maatschappelij-
ke partijen en ondernemers/bedrijven 
hard nodig.”

Aantrekkelijke gemeente
“Nederweert wil voor alle onderne-
mers een aantrekkelijke gemeente 
zijn en blijven”, aldus Thijssen. “We 
willen bedrijven en ondernemers de 
ruimte bieden om zich te vestigen en 
te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan 
is Bedrijventerrein Pannenweg II. Het 
33 hectare groot terrein ligt pal aan 
de A2 en de N275. Met Eindhoven Air-
port, Brainport Eindhoven, België en 
Duitsland nabij, is het hier met recht 
‘grenzeloos ondernemen’. Na een 
stagnatie in de verkoop vanwege de 
crisis, neemt de interesse weer merk-
baar toe. In 2014 zijn er twee kavels 
verkocht en met een aantal geïnteres-
seerden zijn de gesprekken gaande. 
We zien de toekomst dan ook positief 
tegemoet.”
  
Nauw samenwerken
Samen met o.a. verkoopmanager 
Eric Sprangers van Ontwikkelbedrijf 
Pannenweg (OBP, verantwoordelijk 
voor de verkoop van de bedrijfskavels) 
begeleidt de gemeente de onder-
nemers tijdens het hele proces. Van 
interesse tot bouw, bijvoorbeeld wat 
het vergunningentraject betreft. “We 
merken dat deze actieve begeleiding 
en ondersteuning door ondernemers 
gewaardeerd wordt”, zegt Bram Thijs-
sen. “Ook werken we nauw samen 

met het Parkmanagement Pannenweg 
dat geleid wordt door parkmanager 
Marco van Schayk. Binnen het park-
management zijn alle ondernemers 
vertegenwoordigd en wordt gezorgd 
voor o.a. gezamenlijk onderhoud van 
de openbare ruimte, de beveiliging en 
de aanleg van glasvezel. Als bedrijfs-
contactfunctionaris neem ik deel aan 
het bestuur van Pannenweg. Op die 
manier is er dan ook structureel over-
leg met de ondernemers van Bedrij-
venpark Pannenweg II en zijn er korte 
lijnen”, aldus Thijssen.

Overleg met ondernemers
De samenwerking met ondernemers is 
belangrijk en heeft veel toegevoegde 
waarde. “Om hier goed invulling 
aan te geven, is het belangrijk om te 
weten wat er leeft en speelt in Ne-
derweert op het gebied van onderne-
men. De bedrijfscontactfunctionaris 
vormt hierin een belangrijke spil”, 
zegt wethouder Houtman. Hij is de 
gesprekspartner richting onderne-
mers en ondernemersvereniging. “We 
kennen bijvoorbeeld twee structurele 
overleggen waarbij we aan tafel zit-
ten met een vertegenwoordiging van 
ondernemers. Dit zijn de Stichting 
Centrum Management Nederweert en 
het eerder genoemde Parkmanage-
ment Pannenweg. En daarnaast zitten 
we regelmatig aan tafel met het MKB 
Midden-Limburg.    

Via deze kanalen ontvangen we veel 
informatie over wat er leeft en speelt 
bij ondernemers. Wij willen het over-
leg met ondernemers verder intensive-
ren. We gaan kijken of we op andere 
gebieden/bedrijventerreinen ook een 
vorm van structureel overleg van de 
grond krijgen. Mogelijk gaan we in de 
toekomst ook werken met een speciale 
nieuwsbrief voor ondernemers”, aldus 
de wethouder.

Bedrijfsbezoeken 
Daarnaast brengt het college maan-
delijks een bezoek aan een bedrijf in 
Nederweert. Bram Thijssen: “We streven 
ernaar om zoveel mogelijk verschillende 
bedrijven te bezoeken. Dus zowel in de 
agrarische, industriële en toeristische 
sector, maar ook op maatschappelijk 
gebied”. Volgens Thijssen hebben de 
bezoeken een informeel karakter. “Ze 
zijn vooral bedoeld om het gemeente-
bestuur een beeld te geven van de 
bedrijvigheid binnen de gemeentegren-
zen. Maar uiteraard wordt er ook ge-
sproken over zaken die bij ondernemers 
of de gemeente spelen.”

Uw bedrijf in the picture
“Voor persoonlijke kwesties tussen een 
ondernemer en de gemeente zijn echter 
andere overleggen bedoeld”, aldus de 
bedrijfscontactfunctionaris. Wilt u het 
college graag eens ontvangen op uw 
bedrijf? Neem dan contact op met Bram 
Thijssen, telefonisch of via e-mail bereik-
baar: b.thijssen@nederweert.nl. 

Ook voor overige vragen of onderwer-
pen die u als ondernemer met de ge-
meente wilt bespreken, kunt u terecht 
bij de bedrijfscontactfunctionaris. “Ik 
ben in principe de vraagbaak voor on-
dernemers vanuit de gemeente”, geeft 
Thijssen aan. In het nieuwe jaar zult u 
vaker van hem horen.

Website
Op onze website vindt u een speciale 
pagina over ondernemen in Neder-
weert, met o.a. een koppeling naar 
Ondernemersplein.nl. Ook staat er 
voor ondernemers (en vooral startende 
ondernemers) veel informatie over rele-
vante wet- en regelgeving, aanvragen 
van vergunningen en subsidiemogelijk-
heden. Mist u zaken of heeft u opmer-
kingen of suggesties, dan horen we dit 
graag! 

"Weten wat er speelt"
Bedrijfscontactfunctionaris: spil tussen ondernemers en gemeente

GemeenteContact
Donderdag 5 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...
 Riool verstopt? Wat kunt u doen? 
 Cursus bestrijding knaagdieren 

en knaagdierpas behalen  

www.nederweert.nl

Raad vergadert 
De eerste raadsvergadering van 2015 
is op dinsdag 10 februari. U bent van 
harte welkom in de raadzaal om 19.00 
uur. De raadsleden nemen dan ken-
nis van het jaarverslag 2014 van het 
programma Buitengebied in Balans, 
samen groots, samen doen, de evalu-
atie van de proeftuinen, de startnotitie 
Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen 
en het verslag over de interactieve ses-
sie gezondheid en intensieve veehou-
derij.  Ook wordt de raad gevraagd om 
in te stemmen met het jaarplan 2015 
voor het buitengebied en de daarbij 
behorende financiering. Verder wordt 
er gesproken over de financiering van 
Bedrijvenpark Pannenweg en is de 
nieuwe directeur van de Veiligheidsre-
gio Limburg-Noord aanwezig om ken-
nis te maken met de raadsleden. Alle 
voorstellen eens rustig doorlezen? Ga 
dan naar onze website.

Benieuwd naar 
buitengebied?
Op maandag 26 januari kregen de 
gemeenteraad, inwoners en belangstel-
lenden in een themaraad een terug- en 
een vooruitblik op de acties uit het pro-
gramma Buitengebied in Balans, samen 
groots, samen doen! De bijeenkomst was 
bedoeld als voorbereiding op de raads-
vergadering van 10 februari. Dan zal het 
jaarverslag 2014 en het jaarplan voor 
2015 aan de raad worden voorgelegd. 
Op www.nederweert.nl kunt u de pre-
sentatie van de themaraad downloaden.

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

Voor de ondersteuning van mantelzor-
gers bestond in 2014 nog de regeling 
‘Mantelzorgcompliment’. Door de 
nieuwe Wmo-wet is deze regeling 
komen te vervallen. Sinds 1 januari zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor de 
waardering van mantelzorgers. 

Dit betekent dat sinds 1 januari 2015 
het Mantelzorgcompliment gestopt is 
in de vorm van een geldbedrag van � 
200.-. Voorheen konden mantelzorgers 
hiervoor een aanvraag indienen bij de 
Sociale Verzekeringsbank. 

Gemeenten verantwoordelijk
Vanaf dit jaar zijn gemeenten ver-
antwoordelijk voor de waardering en 
erkenning van mantelzorgers. Iedere 
gemeente bepaalt zelf hoe hieraan 

invulling wordt gegeven. In Nederweert 
is de ondersteuning en waardering van 
mantelzorgers ondergebracht bij het 
Steunpunt Mantelzorg. Zij zal gaan zor-
gen voor een passende waardering.

Registreren als mantelzorger
Bent u mantelzorger? Zorg er dan voor 
dat u zich laat registreren bij het Steun-
punt Mantelzorg Nederweert. Via het 
steunpunt wordt u dan een paar keer 
per jaar geïnformeerd over de verschil-
lende ondersteunings- en waarderings-
activiteiten in de gemeente Nederweert. 
U kunt zich laten registreren via het 
secretariaat van Groene Kruis Mantelzor-
gondersteuning en Vrijwilligerszorg dat 
op maandag en donderdag bereikbaar is 
via tel. 0475-458473 of e-mail.thuishulp-
centrale@dezorggroep.nl. 

Vragen?
Bij vragen kunt u ook contact opne-
men met onze mantelzorgconsulente 
Sabinje Corstjens. Zij is te bereiken via 
tel. 06-43349475 of via e-mail sabinje.
corstjens@dezorggroep.nl. Ook kunt u 
terecht tijdens het inloopspreekuur op 
donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 
uur in het Groene Kruisgebouw, Kape-
laniestraat 3 in Nederweert. 

Mantelzorgcompliment in 'n nieuw jasje

Bedrijfscontactfunctionaris Bram Thijssen (midden) werkt nauw samen met verkoopmanager Eric Sprangers (links) van OBP en parkmanager Marco van Schayk  
van Parkmanagement Pannenweg. Foto: Hint Vormgeving

Wandelen door onze mooie gemeente 
wordt nu nog leuker! Het nieuwe 
knooppuntennetwerk is namelijk een 
feit. Even een kort rondje lopen of ma-
ken we er een fikse tocht van? Het kan 
allemaal, keus genoeg. Op woensdag 28 
januari werd bij Openluchtmuseum Eyn-
derhoof in Nederweert-Eind het eerste 
van de in totaal acht informatiepanelen 
geplaatst door wethouder Houtman. De 
officiële opening van het netwerk vindt 
plaats in het voorjaar.

Het wandelroutenetwerk in de ge-
meente Nederweert bestaat uit ruim 
175 kilometer tweezijdig bewegwijzerde 
wandelpaden. Het netwerk kwam tot 
stand in samenwerking met werkgroe-
pen uit elke kern. Met de kaart op de 
informatieborden kunnen wandelaars 
routes uitstippelen via circa 160 knoop-
punten in het veld. Het netwerk telt acht 
aanbevolen startpunten. Hier is ook par-
keergelegenheid. Iedereen kan natuur-
lijk op een willekeurige locatie starten.

Themawandelingen 
Nu het netwerk een feit is, wordt aan de 
werkgroepen die dit mede hebben op-
gezet de mogelijkheid geboden om een 
themawandeling per kern uit te werken. 
Op dit moment worden de wandelkaar-
ten van het hele netwerk gedrukt. De 
verspreiding van de kaarten vindt plaats 
in overleg met ondernemers. U leest 
daar binnenkort meer over. 

Afstand en koffie 
Zowel op de informatiepanelen als de 
kaart staat tussen de knooppunten een 

160 knooppunten, 175 km wandelpad
Routes uitgestippeld met werkgroepen uit elke kern

getal dat de afstand tussen de knoop-
punten weergeeft. Zo kunnen wan-
delaars bij het bepalen van de route 
berekenen wat de lengte van de wan-
deling is. Op de kaart zijn met symbo-
len ook enkele bezienswaardigheden 
aangegeven. Een ‘koffie kopje’ geeft 
aan waar u onderweg een horecagele-
genheid aantreft. 

Er zijn drie typen wandelpaden weer-
gegeven op de kaart: verharde paden/
wegen, onverharde paden (bos- en 
zandpaden) en laarzenpaden. Ook 
bevindt zich op elk knooppunt een 
unieke QR-code. Bij het inscannen van 
deze code komt u op DitIsNederweert: 
een site met uitgebreide informatie 
over de gemeente Nederweert.

Te gast
Een deel van het wandelnetwerk 
loopt over terreinen van het Limburgs 
Landschap, Staatsbosbeheer, Water-
schap Peel en Maasvallei, particulieren 
en andere terreinbeheerders. Alle 
grondeigenaren zijn zo gastvrij om de 
wandelaars toe te laten. 

Genieten
Dit maakt het mogelijk om deze ter-
reinen te bekijken en van het land-
schap en de flora en fauna te genie-
ten. Het wandelroutenetwerk van de 
gemeente Nederweert sluit aan op het 
wandelroutenetwerk van omliggende 
gemeenten. 

We wensen u veel aangename wandel-
kilometers toe!

Wethouder Houtman plaatste met hulp van de buitendienst het eerste informatiepaneel  
bij Openluchtmuseum Eynderhoof. Foto: Kevin Geurtjens, Nederweert24



Huishoudbeurs 2015: Het leukste dagje uit voor vriendinnen!

Volop inspiratie op de 70e editie van de Huishoudbeurs

Shoppen op de Huishoudbeurs
Onder het motto: ‘Shop ‘till You Drop’ kunnen 
bezoekers gebruik maken van de vele koopjes 
en voordeeltjes:

shops en producten van bekende merken

en proberen

sten te vinden op het gebied van vrije tijd

Nieuw! Azië Pasar Malam Festival

omgetoverd tot een oriëntaals festival met live 

met batikmode, dansdemonstraties en een 
Oosterse consumentenmarkt. 

restaurants

en dansdemonstraties

van 11.00 tot 21.00 uur geopend, op 
donderdag en vrijdag tot 22.00 uur en op 
zondag 1 maart tot 18.00 uur.

Huishoudbeurs Museum

beeldmateriaal te zien. 

Innovatie Lab

onder kledingstukken, verzorgingsproducten, 

Optredens en verrassende activiteiten

rassend vermaak, entertainment en de vele 
optredens. 

fashiontrends. 

Ook kan de bezoeker o.a.:

tijdens een fotomomentje.

The Model Convention 2015 

voor de 10e keer The Model Convention tijdens 

Volle tassen heen, volle tassen terug

voor de kledinginzamelingsactie binnen 24 uur 

over Grenzen voor de ingang van Amsterdam 

en bovendien maken bezoekers kans op een 

Mooie prijzen winnen?
Lever lege batterijen in!

Door 10 lege batterijen en een briefje met 
naam, adres en telefoonnummer in een 
zakje af te geven op de stand ontvangen 

Bezoekers kunnen weer genieten van het heerlijke 
VIP Verwenarrangement, dit jaar inclusief lunch 
en exclusieve meet & greets met artiesten. De VIP 
bezoeker kan zonder wachtrijen naar binnen en wordt 
ontvangen met koffi e en thee met iets lekkers in 
de speciale VIP Lounge. De Chinfl ex massage van 
25 minuten en Chinese Health Check zorgen voor de 
nodige ontspanning. De dag wordt afgesloten met een 
glaasje bubbels en een Verwencadeau.

Koop nu voor € 59,- een VIP Verwenarrangement 
via huishoudbeurs.nl. Er is slechts een beperkt aantal 
entreekaarten beschikbaar.

Praktische informatie

21 februari tot en met 1 maart 
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur,
donderdag 26 en vrijdag 27 februari
van 11.00 tot 22.00 uur.

Festival Fantastique is dagelijks geopend
vanaf 10.00 uur.

Het Azië Pasar Malam Festival is tijdens alle dagen 
van de Huishoudbeurs geopend van 11:00 tot 21:00. 
Op donderdag en vrijdag is het geopend tot 22.00 uur 
en op zondag 1 maart tot 18.00 uur.

Entreekaarten zijn te koop bij Blokker en Primera en 
via huishoudbeurs.nl en kosten in de voorverkoop 
(t/m 20 februari) slechts € 14,95

Een entreekaart voor de Huishoudbeurs geeft op 
dezelfde dag ook toegang tot de Negenmaandenbeurs 
(25 februari t/m 1 maart) en het Azië Pasar Malam 
Festival.

Vrouwen in Nederland kunnen zich alvast opwarmen voor de jubileumeditie van de Huishoudbeurs. Op Neder-
lands grootste vriendinnenfeest kunnen bezoekers zich weer laten verwennen en inspireren op het gebied van 
mode, verzorging, wonen, vrije tijd en eten en drinken. Bovendien kan er weer genoten worden van optredens, 
fashionshows en workshops. Amsterdam RAI biedt onderdak aan ruim 350 exposanten met een breed assorti-
ment aan producten. Huishoudbeurs 2015 vindt plaats van 21 februari tot en met 1 maart in Amsterdam RAI.

Van zwangerschap tot eerste stapjes

30e editie Negenmaandenbeurs

er ballonnen met leuke cadeautjes uit de lucht 

Alle papa’s verzamelen!

papadag. Papa’s mogen voor maar €

gelegd. 

Het Mama Café XL

voor jonge en aanstaande moeders op de 

Zien, doen en beleven!

professioneel fotograferen

meditaties op muziek

sieraden

geprint

geboortekaartje ontdek je in de 
GeboortekaartjesStraat

De Negenmaandenbeurs, het grootste evenement 
op het gebied van zwangerschap en baby’s, gaat in 
februari weer van start in Amsterdam RAI. Van 25 
februari tot en met 1 maart 2015 kunnen aanstaande 
en jonge ouders zich weer laten inspireren op het 
gebied van zwangerschap en ouderschap. Voor de 
30ste keer pakt de Negenmaandenbeurs groots uit met 
spetterende modeshows, scherpe beursaanbiedingen, 
advies van deskundigen, stylingadvies voor de 
babykamer en allerlei nieuwe producten. Of je 
nu een kindje verwacht of net hebt gekregen, de 
Negenmaandenbeurs is van beide markten thuis. Met 
leuke activiteiten in overvloed wordt het een dag om 
niet te vergeten!

Hoe voelt het als VIP?
Kom naar de beurs als VIP en je zult het weten. De 
koffi e en thee met iets lekker staan op je te wachten bij 
binnenkomst, je kunt genieten van een handmassage en 
een kennismakingsworkshop volgen over baby massage. 
Tussen de middag kun je in alle rust genieten van een 
heerlijke lunch in de VIP ruimte. 

Bestel je VIP kaart al voor € 39,- op negenmaandenbeurs.nl
Een VIP arrangement met parkeerkaart kost € 59,-.

Nijntje beurstas
Deze unieke en speciaal voor Negenmaandenbeurs 
ontworpen tas kun je nu al online bestellen! 
Je betaalt in de voorverkoop slechts 
€ 3,- i.p.v. € 3,50 op=op.

Je kunt de tas ophalen op 
de beurs.

Praktische informatie
Woensdag 25 februari t/m zondag 1 maart 2015 

in Amsterdam RAI

Dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur; 

donderdag 26 en vrijdag 27 februari ook ’s avonds 

geopend tot 22.00 uur

Entreeprijzen: 
€ 19,50 aan de kassa, € 10,50 voor een avondkaart, 

€ 5,50 voor kinderen van 5 t/m 12 jaar 

en kinderen van 0 t/m 4 jaar mogen gratis naar binnen

Voorverkoop
Koop je kaart t/m 24 februari 2015 en je ontvangt 

€ 4,55 korting. Je kunt je kaart in de voorverkoop 

kopen via negenmaandenbeurs.nl, prenatal.nl en in de 

winkels van Prénatal. 

Op de website van Negenmaandenbeurs kun je gelijk 

een voordelig NS-dagretour bestellen voor € 18,-!

Bezoekers van de Negenmaandenbeurs hebben op 

dezelfde dag gratis toegang tot de Huishoudbeurs en 

het Azië Pasar Malam Festival.

Nieuwtjes en aanbiedingen
Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte 

van het laatste nieuws en aanbiedingen.

Volg het laatste nieuws op negenmaandenbeurs.nl, 

Twitter (@9maandenbeurs) en 

Facebook (Negenmaandenbeurs).

Negenmaandenbeurs 2015:

Huishoudbeurs shopper
De Huishoudbeurs Shopper zit weer 
vol met leuke producten en kortingsbon-
nen. Bestel de shopper online via 
huishoudbeurs.nl/Pages/Shopper.aspx. 
In de voorverkoop voor slechts € 3,-. 
Deze is af te halen op de beursvloer.



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

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

Liturgische kalender van
5 tot en met 14 februari 2015

DONDERDAG 5 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Agatha, maagd en mar-
telares
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste. 
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 6 FEBRUARI
Gedachtenis en  H.H.-Paulus Miki en ge-
zellen, martelaren – eerste vrijdag van de 
maand, bijzonder toegewijd aan het Heilig 
Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 7  FEBRUARI
Vooravond van de vijfde zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Martien Beijes tevens voor ouders Beijes-
Hermans, Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 8 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
W. Engelen) – jaardienst Tjeu Claessens, 
jaardienst Wiel Kessels, jaardienst Wiel Sa-
limans.

MAANDAG 9 FEBRUARI
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 10 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-Scholastica, maagd
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 11 FEBRUARI
Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Geen H. Mis. 

DONDERDAG 12 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis. 

VRIJDAG 13 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 14 FEBRUARI
Feest van H.H.-Cyrillus, monnik, en Metho-
dius, bisschop, patronen van Europa - voor-
avond van de zesde zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes lector W. Engelen) – jaardienst overleden 
ouders Gielen-van Nieuwenhoven.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 8 februari
10.00 uur H. Mis – voor overleden ouders 
Eckers- Schroeten, zonen Wub en Sjef, doch-
ters Truke en Marieke en schoondochter
Gertruda Eckers-Wagemans.

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 7 februari 2015 – 14 februari 2015

Zondagmorgen 8 febr. 9.30 uur:
Deze eucharistieviering zal worden opge-
luisterd door gemengd koor Leveroy o.l.v. 
Ester Alofs.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen.

Als jrgt. voor Jacobus Raemakers en Anna 
Raemakers-Reijnders, Als hgm. voor de over-
ledenen van de fam. Raemakers-Hameleers. 

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 8 februari 2015, H. Mis om 
11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis uit dankbaarheid ter gelegenheid van
het 50 jarig huwelijksjubileum van Johan en 
Lies Evers - van Dijk.

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

OASEMORGEN
Maandag 9 februari 2015 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bid-
den.

ACTIE KERKBALANS
“Wat is de kerk u waard?” 
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw 
met zijn bijbehorende accommodatie voor 
buurtbijeenkomsten en verenigingsactivi-
teiten,  in stand gehouden wordt. Dit kan 
met behulp van uw steun.
Onlangs heeft u de brief kerkbalans ontvan-
gen met daarin een uitgebreide toelichting.
Wij hopen ook in 2015 weer op uw steun te 
mogen rekenen. Heel hartelijk dank hier-
voor.

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 5 – 14 februari. 

Donderdag 5 februari, H. Agatha, maagd 
en martelares, 18.40 bidden van het rozen-
hoedje; 19.00 voor de vervolgde christenen. 
Na de H. Mis oplegging van de Blasiusze-
gen.
Vrijdag 6 februari, HH. Paulus Miki en 
gezellen, martelaren, eerste vrijdag van de 
maand : Ziekencommunie. 
Zaterdag 7 februari, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) jrd Maria Knapen, ghm
Henri Meevis en Maria Bijlmakers, ghm Tjeu 
Slaats, ghm Matheu Konings, Antonetta 
Konings-Snellen en overleden familie, ghm 
Harrie Veugen, Philomena Rietjens en Maria 
Jacobs.  
Zondag 8 februari, 5e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) ghm echtpaar
Kneepkens-Wilmsen en zoon Piet, ghm Her-
man en Leonie Bongers-Deuss en dochter 
Mia. 
Donderdag 12 februari, 19.00 voor de zie-
ken. 
Zaterdag 14 februari, Gezinsmis Vasten-
avond, 18.00 (Jongerenkoor Friends with 
Voices, hofkapel en een groep leerlingen 
van de basisschool)  ghm Sjef Vaes en Lien 
Vaes-Slaats, 
ACOLIETEN: za. 7 febr. 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 8 febr. 10.00 
: Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 14 febr. 
18.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 
OVERLEDEN: Op 19 januari jl. overleed 
Piet van Hulsen, 78 jaar, Korenbloemstraat 
10. Op 20 januari jl. overleed Jo Roost, 76 
jaar, Klaproosstraat 29. Mogen zij rusten in 
vrede.
GEZINSMIS: De Gezinsmis met Vasten-
avond op 14 februari is om 18.00 uur!

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

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

7 t/m 14 februari 2015

ZATERDAG 7 februari: 19.15 uur H, Mis, 
koor De Leeuwerik, voor Truuke Beerens-
Doensen voor haar verjaardag.

ZATERDAG 14 februari: 18.00 uur H. Mis 
t.g.v. de opening van de vastelaovundj 
m.m.v. K.V. de Piepkukes, de Krielkes en Bla-
oskracht 11.

LEZERS: zaterdag 7 februari Jolanda Wijen, 
zaterdag 14 februari carnaval.

MISDIENAARS: zaterdag 7 februari Myrthe 
van Horik, zaterdag 14 februari Famke Aarts 
en Ayla Beerens.

“Als je de omstandigheden niet kunt
veranderen, verander dan de manier

waarop je er naar kijkt.”

ZijActief Limburg
Dagen voor Alleengaanden in teken van
sociale netwerk

Voor alle alleenstaande vrouwen in Limburg 
organiseert ZijActief Limburg de zeer goed 
bezochte ‘Dagen voor Alleengaanden’. Het 
doel is een activiteit te bieden waar mensen 
die in dezelfde situatie zitten, elkaar kun-
nen ontmoeten. Dit jaar staan deze dagen 
in het teken van het in stand houden van het 
sociale netwerk, met het oog op zo lang mo-
gelijk zelfstandig blijven. Een actueel thema 
gezien alle ontwikkelingen in de zorg. 

Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen 
is in onze maatschappij een vereiste. De 
professionele zorg wordt uitgekleed, dus 
we moeten het zelf samen doen. Samen 
met elkaar, met onze kinderen, met onze 
buren. Daarvoor is het belangrijk dat met 
name ouderen hun sociale netwerk in stand 
houden, zodat ze ook iets kunnen beteke-
nen voor elkaar. Is dat sociale netwerk wel 
groot genoeg en hoe bouw ik dat uit? Waar 
zie ik tegenop bij het versterken van mijn 
netwerk? Hoe bereid ik me voor op een toe-
komst waar ik zelf de regie in handen houd?
Wat heb ik zelf te bieden met mijn talenten 
en mogelijkheden? Deze en andere vragen 
staan centraal tijdens de vier Dagen voor 
Alleengaanden, die plaatsvinden op vier
locaties in Limburg: Arcen, Stevensweert, 
Eijsden en Nuth.

Voor alle alleenstaande vrouwen
De Dagen voor Alleengaanden is een initia-
tief van ZijActief Limburg, de grootste vrou-
wenorganisatie in Limburg. ZijActief biedt 
een platform waar vrouwen elkaar kunnen 
ontmoeten, met het oog op ontwikkeling 
en ontspanning. De Dagen voor Alleengaan-
den zijn niet alleen bedoeld voor leden van 
de vereniging, maar zeker ook voor alleen-
staande vrouwen in Limburg die niet zijn 
aangesloten. Het programma bestaat onder 
meer uit een meditatieve viering, een lezing 
door Nicole Faessen over grip houden op de 
toekomst en ‘s middags een ontspannende 
activiteit. Meer informatie via ZijActief Lim-
burg: www.zijactieflimburg.nl.

ZijActief Eind

UITNODIGING JAARVERGADERING 2015

Beste leden,

Wij willen jullie uitnodigen voor onze jaar-
vergadering op maandag 09 februari om 
19.30 uur in de Reigershorst.
De persoonlijke uitnodiging komt er mail of 
in jullie brievenbus.
Aanmeldingen kandidaat bestuursleden 
zijn welkom tot 1 uur voor aanvang van de 
jaarvergadering of bij een van de bestuurs-
leden.

Aansluitend aan de jaarvergadering is de 
ZijActief veiling. Het doel is om de kas op 
een leuke manier te spekken.
Jullie brengen allemaal één of meerdere 
spulletjes mee wat we op deze avond per 
opbod zullen gaan verkopen.
Dit kan zijn:
•	 spullen die je op zolder hebt liggen en	

nog goed zijn.
•	 zelf iets bakken
•	 een fles wijn of iets lekkers
•	 evt. bloemstukje maken
•	 iets uit een kerstpakket wat je zelf niet	

gaat gebruiken
Dus allerlei spullen waarvan je denkt dat ie-
mand anders er wel een bedragje voor over 
heeft.
De spullen worden op een ludieke manier 
per opbod verkocht, de veilingmeester is 
Jac Wijen. Misschien is het verstandig om 
deze avond wat extra geld mee te nemen. 
Je weet maar nooit wat voor moois er onder 
de hamer komt.

Wij hopen dat jullie met velen gehoor geven 
aan deze oproep.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur
ZijActief St. Catharina Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

Kiest u voor gebaande paden of vaart u uw eigen koers ?

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel, modern of klassiek:
samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. Wij blijven onafhankelijk, want… waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd 
een beroep op ons doen. We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph, St. Josephstraat 8 van 
verpleegartikelen, zoals rolstoelen, 
hoog/laagbedden, matrassen, douche-
stoelen.

Openingstijden van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens werkdagen. Buiten
deze openingstijden bent u welkom
bij Medicura, Maaspoort 64 in Weert 

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
12.00 tot 15.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

Wij helpen u ook graag met uw 
aanvraag voor zorgverlening bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg.

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

5 F E B R U A R I 2 0 1 5

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.

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

DANKE       DANKE       DANKE

Uw allen hebt ons gouden huwelijksfeest tot een 
onvergetelijke dag gemaakt.

      Door uw persoonlijke aanwezigheid, maar ook in de
   vorm van een kaartje,mailtje,bloemetje of cadeau.

       Ook de muzikale intermezzo van Pro Musica was een 
aangename verrassing.

    Wij zeggen U daarvoor, ook namens onze kinderen
 en kleinkinderen heel hartelijk dank

Jan & Toos Linders-Peerlings

Geboren op
11 januari 2015

Tijn

De trotse ouders
Ramon & Dian Vaes
Broertje van Lois

Meijelsedijk 10
6035 RK  Ospel

Marie van de Waarenburg-Hoeben
90 jaar!!

Namens de kinderen,
(achter) kleinkinderen

van harte gefeliciteerd!

Showroom verbouwingsopruiming 
Badmeubels /douche/badwanden/

baden/wandkloset/kranen
radiatoren etc. tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Lagere lasten
De VVD blijft zich verzetten tegen 
elke vorm van lastenverzwaring voor 
Limburgse burgers en bedrijven.
Ons doel is een verlaging van de 
provinciale opcenten tot de laag-
ste van Nederland. Op voorstel van 
de VVD werden de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting vorig jaar 
al met 10% verlaagd. De komende 
jaren willen we die nog verder om-
laag brengen, zodat we de laagste 
opcenten van Nederland hebben. 
Dat kan onder meer door de taken 
van de provincie niet onnodig uit te 
breiden, maar deze te beperken tot 
haar kerntaken. Voor de VVD liggen 
die binnen de volgende vijf kaders:
1. Economie en werkgelegenheid
2. Bereikbaarheid en Infrastructuur
3. Ruimte en Leefbaarheid
4. Cultuur en Sport
5. Bestuur en Financiën

De VVD pleit voor een kleinere, 
krachtige organisatie met 500 ambte-
naren en een halvering van de kosten 
van externe inhuur door een betere 
samenwerking tussen overheden. Dat 
kan, maar vraagt een andere manier 
van werken. 
Op initiatief van de VVD fractie zijn 
de provinciale bouwleges op 0 ge-
steld. De VVD pleit voor voortzetting 
van dit 0-tarief, totdat de bouwsector 
weer beter draait. Het verlies aan in-
komsten is relatief gering, de stimu-

lans voor de bouw des te groter.
Zo kunnen we er voor zorgen dat Lim-
burg aantrekkelijk blijft om te wer-
ken, te wonen en te investeren.

De VVD is van mening dat regelge-
ving op provinciaal niveau niet stren-
ger mag zijn dan de rijksoverheid ver-
langt. Haags minimum is provinciaal 
maximum. De VVD wil daarom dat 
alle provinciale beleidsdocumenten 
en uitvoeringsregels geactualiseerd 
worden of afgeschaft, zodat er geen 
overbodige regelgeving meer is. Zo
kan er doelmatiger worden gewerkt, 
en ook dat kost minder geld.

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

The Hillbilly Moonshiners

Donderdag 5 februari SIEM LIVE
The Hillbilly Moonshiners

Na het fantastische optreden  van The
Hotbuskers op zaterdag 20 december 
jl. maken wij op donderdag 5 februari 
a.s. ons “huiskamerpodium” vrij voor 
een verrassend nieuwe band uit het 
Weerterland “The Hillbilly Moonshi-
ners”.

Om voet aan de muzikale grond te 
krijgen, startte de jonge band in het 
najaar 2014 haar ‘Oh boy, it’s cold 
outside Fall Tour’. Inmiddels hebben 
ze in de regio Weert-Roermond zich 
op een originele en unieke wijze ge-
presenteerd. Donderdag 5 februari 
staat Bi-j Siem op de agenda.
Met een humoristische ondertoon
spelen de vijf jonge muzikanten pop-
muziek in een bluegrass-/country 
jasje. Naast deze unieke remake van 

bestaande hits, komen ook de echte 
klassiekers aan bod, zoals Johnny 
Cash, Momford & Sons en John Den-
ver. Een repertoire, niet alleen voor 
de echte country en bluegrass lief-
hebbers, maar ook voor een breder 
muziekpubliek. De eerste  single ‘Sin-
gle Ladies” met bijbehorende video-
clip is inmiddels een feit. Met 1000 
views in de eerste week , al direct een 
dikke hit. De reacties zijn lovend en 
enthousiast en de aanhang van deze 
nieuwkomer groeit gestaag.

Kom en overtuig uzelf donderdag 5
februari Bi-j Siem! 
Wilt u er ‘saame’ een compleet 
avondje uit van maken? Voorafgaand 
serveren wij een twee gangen ver-
rassingsmenu (uw keuze; vis of vlees) 
voor € 22,50.
Het optreden begint om 21.30 uur en 
de entree is natuurlijk gratis!



Okido biedt een VVE peuterprogramma (2 tot 4 jaar) 
in de kernen Leveroy en Nederweert-Eind.

 
In de naschoolse uren bieden we buitenschoolse 

opvang voor alle kinderen uit de gemeente 
Nederweert op onze locatie in Nederweert-Eind. 

www.stichting-okido.nl

Kinderdagcentrum, kleinschalig  in 
een landelijke groene omgeving . 
Met buiten een ruime speelweide , 
een speelbosje en diverse dieren. 

We werken met een erkend 
VVE-programma.  

Kindercentrum Hummelhoeve
Arishoek 1, Nederweert
info@hummelhoeve.nl

Meer informatie of aanmelden!? Bel naar 0495 - 58 54 89 of bezoek www.hummelhoeve.nl

 
 

   

  

  

  

 
 

   

  

  

  

Waatskamp 1

6035 BS Ospel

Telefoon:

 0495  - 62 63 63

E-mail:

info@alleskids.eu

Website:

www.alleskids.eu

◊ Dagopvang en 

 Buitenschoolse opvang

◊  Peuterprogramma 

◊  Flexibele en vaste opvang

◊  Betaalbare opvang

◊  Professionele opvang

Maar vooral een veilige, 
goede en gezellige plek voor 
uw kind(eren)

©
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Dagopvang en
Buitenschoolse opvang

VVE Peuterprogramma 
(voorheen peuterspeelzaal)

Betaalbare opvang

Professionele opvang

Waatskamp 1
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MAVO in het GROEN! zet haar deuren open!

Elk jaar zet de locatie van het CITAVERDE College in Neder-

weert haar deuren open voor belangstellende basisschool-

leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders. Dit jaar vindt de 

open dag plaats op zaterdag 7 februari 2015.

De open dag heeft als thema ‘CITAVERDE voor het leven’. De middelbare 
school is een belangrijke fase in het leven van jonge mensen. Op de 
middelbare school worden de talenten van kinderen verder ontwikkeld. 
Daarmee wordt een basis gelegd voor hun verdere leven. Wat ga ik later 
worden? Welke vervolgopleiding moet ik kiezen? In welke vakken ben 
ik goed en welke keuzes maak ik daarin? Welke talenten heb ik? Alle-
maal vragen waar op de MAVO in het GROEN! veel aandacht aan wordt 
besteed. Dit wordt ook herkenbaar gemaakt op de open dag. Loopbaan 
oriëntatie en begeleiding, kortweg LOB, is een belangrijk onderdeel in 
de loopbaanontwikkeling van leerlingen. Op de open dag wordt hier 
volop aandacht aan besteed.

CITAVERDE College vindt het belangrijk, dat leerlingen leren omgaan 
met problemen van nu en van de toekomst zodat ze gaan nadenken 
over een bijdrage die ze kunnen geven aan een gezondere wereld die 
voor ieder de moeite waard is om in te leven. Zowel voor de kinderen 
en volwassenen van nu als voor de mensen in de toekomst.

Leerlingen leren wat ze zelf 
kunnen doen om te werken 
aan een betere toekomst 
voor een ieder. In  november 
hebben alle eerstejaarsleer-
lingen een boom geplant op 
een plek in de gemeente Ne-
derweert.
Een boom als symbool voor 
het leven. Door het planten 
van zo’n boom leveren de 

leerlingen van het CITAVERDE College een bijdrage aan een gezondere 
wereld. Als het boompje dan flink gegroeid is,  is dat ook een herinne-
ring aan hun schooltijd hier op de MAVO in het GROEN!, een herinnering 
voor het leven. De leerlingen leren veel, maar ze leren ook goed voor 
hun omgeving en hun wereld te zorgen.

Deze aandacht voor duurzaam leven is op een aantal onderdelen terug 
te zien op de open dag naast alle andere zaken, die van belang zijn voor 
het leren op een middelbare school.

Medewerkers van de MAVO in het GROEN! nodigen u dan ook van harte 
uit om met uw kind de open dag te bezoeken op 7 februari 2015 van 
10.00 – 13.30 uur aan de Pastoor van der Steenstraat 5 in Nederweert.

Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl

scholen en
         kinderopvang

MAVO in het GROEN



De keuze voor een basisschool is een belangrijke gebeurtenis in het leven van ieder kind.
De school moet veilig, vertrouwd en goed voelen voor kinderen en ouders.

In onderstaand schema ziet u alle scholen van de gemeente Nederweert met een zeer compleet aanbod van onderwijs en opvang.
Deze scholen gaan voor kwaliteit en hoge resultaten. 

Ouders en kinderen zijn van harte welkom tijdens de open dagen en/of informatieavonden.
Schikken de data niet? Bel gerust met de school van uw keuze om een andere afspraak te maken.
Peuters geboren tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012 kunnen vóór 1 mei worden aangemeld.

Kom gerust eens kijken!

Basisschool De Zonnehof
Pastoor de Fauwestraat 11
Leveroy

Basisschool Budschop
Ospelseweg 18 (ingang Beatrixstraat 31)
6031 AK  Nederweert

Basisschool De Bongerd
De Bengele 2
Nederweert

BS De Schrank tot 01-08-2015
Groep 1 t/m 3 Groep 4 t/m 8
Beatrixstraat 31 Emmasingel 37
Nederweert Weert

Basisschool De Tweesprong
Sint Gerardusstraat 22
6034 SJ  Nederweert-Eind

OBS De Klimop IKC
Dokter van de Wouwstraat 39
Nederweert

IKC De Kerneel
Speelhuijs 4
Nederweert

Tel. (0495) 65 40 30
info@zonnehof.nl
www.zonnehof.nl

Tel. (0495) 63 27 77 
info@budschop.nl
www.budschop.nl

Tel. (0495) 63 27 47
b.debongerd@bsdebongerd.nl
www.bsdebongerd.nl

Tel. (0495) 62 23 26 / 63 21 56
info@deschrank.nl
www.schrank.nl

Tel. (0495) 63 27 12
info@de2sprong.nl
www.de2sprong.nl

Tel. (0495) 63 19 00
info@obsdeklimopnederweert.nl
www.klimopnederweert.nl

Tel. (0495) 63 15 60
info@kerneel.nl
www.kerneel.nl

Woensdag 4 maart 2015
van 20.00 - 21.30 uur

Dinsdag 24 maart 2015
van 20.00 - 21.30 uur

Donderdag 12 maart 2015
van 19.30 - 20.30 uur
Locatie: Budschop

Dinsdag 17 maart 2015
van 20.00 - 21.15 uur

Donderdag 19 maart 2015
van 20.00 - 21.30 uur

Informatieavonden/inschrijvingen

‘School in bedrijf’
Woensdag 4 maart 2015
van 08.30 - 11.30 uur

Donderdag 26 maart 2015
van 18.00 - 19.30 uur

Zondag 29 maart 2015
van 11.00 - 13.00 uur

Vrijdag 20 maart 2015
van 18.30 - 19.30 uur
Locatie: Budschop

‘School in bedrijf’
Woensdag 25 februari 2015
van 08.30 - 11.00 uur

Woensdag 18 maart 2015
van 9.00 - 11.30 uur

Zondag 29 maart 2015
van 11.00 - 13.00 uur

Open dag/inschrijven

Let op: Schrijf uw kind (geboren tussen 1 oktober 2011 en 1 oktober 2012) vóór 1 mei 2015 in!

Altijd een fijne school in de buurt!

 

L E V E r O y

Open Dagen
Hoera Nederweert

Locatie Budschop:
donderdag 26 maart van 18.00-19.30 uur

Locatie de Kerneel:
zondag 29 maart van 11.00-13.00 uur

Hoera Nederweert biedt kinderopvang voor kinderen van 

0-13 jaar, op twee locaties in Nederweert;
• In Budschop hebben wij een peutergroep voor 2-4 jarigen in een 

geheel vernieuwde accommodatie in de basisschool. 
• In basisschool de Kerneel hebben wij dagopvang voor 0-4 jarigen, 

peuterprogramma voor 2-4 jarigen en buitenschoolse opvang voor 
4-13 jarigen. 

Bij Hoera Nederweert werken enthousiaste, betrokken, professionele 
medewerkers. Ze weten een gezel-
lige, vertrouwde sfeer te creëren en 
spelen in op de ontwikkeling van elk 
kind. Zodat u uw kind met vertrou-
wen bij ons brengt. De groepsruim-
tes zijn huiselijk, gezellig en veilig 
ingericht, met materialen afgestemd 
op de leeftijd van de kinderen. Al-
lebei de locaties hebben een eigen 
buitenruimte waar kinderen lekker 
hun energie kwijt kunnen.  

Onze dagopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Bij de allerjongste kinderen (0-2 jaar) bieden onze medewerkers 
zorg, afgestemd op het persoonlijke ritme van uw kind, in een rustige 

omgeving. 
Samen met u bekijken ze de voeding, het 
slaapritme en het welbevinden van uw 
kind, en volgen ze alle fases in de ontwik-
keling. Kinderen worden geleidelijk steeds 
meer betrokken bij het groepsritme. Ze 
worden speels geprikkeld in hun ontwik-
keling met liedjes, speelgoed, bewegings-
activiteiten en persoonlijke aandacht.
Bij de peuters (2-4 jaar) staan fijn spelen, 
plezier en contact met leeftijdsgenootjes 
centraal. Spelen en leren gaan hier hand 
in hand. De medewerkers zorgen daarbij 
voor een goede sfeer en professionele be-
geleiding.
We bieden álle kinderen in de peuterleef-

tijd (2-4 jaar) een speciaal programma om ze goed voor te bereiden 
op hun start op de basisschool. Er wordt op een speelse manier extra 
aandacht besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ont-

wikkeling en beweging.
Kinderen leren zo bijvoorbeeld 
om met andere kinderen sa-
men te spelen en te delen, op 
hun beurt te wachten en iets te 
vertellen in een groep. Er wordt 
ook veel aandacht besteed aan 
het (voor)lezen en bekijken van 

boekjes, liedjes zingen, beweegactiviteiten, het leren kennen van al-
lerlei knutselmaterialen en lekker buiten spelen.

Voor de kinderen van 4 tot 13 jaar is er onze buitenschoolse opvang 
(BSO). 
Na school wordt er samen gezellig iets gegeten en gedronken; iedereen 
kan z’n verhaal kwijt in z’n eigen groep. Vervolgens kunnen de kinderen 
kiezen uit diverse activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, lezen, ko-
ken, computeren, verkleden. Maar ook even “lekker hangen” en kletsen 
na een drukke schooldag kan natuurlijk.
In de schoolvakanties organiseren we voor de kinderen een nóg uitge-
breider activiteitenprogramma. Stoere, gezellige, uitdagende en inte-
ressante programma’s waar elk kind graag bij wil zijn!

We passen ons graag aan, aan de ouders van nu. Werkt u op wisselende 
dagen en tijden, dan is dat geen probleem. Bij flexibele dagopvang 
geeft u minimaal 10 werkdagen van te voren aan de groep door wan-
neer uw kind naar Hoera komt. U bent dan verzekerd van opvang. Later 
opgeven kan ook, maar dan kan uw kind alleen komen als er nog plek 
is in de groep.

De kosten voor kinderopvang zijn afhankelijk van het aantal uren per 
week dat u afneemt, het aantal kinderen, en vooral ook van uw inko-
men. Kinderopvang is voor veel mensen financieel heel aantrek-
kelijk: u kunt via www.toeslagen.nl (belastingdienst) een (groot) deel 
van de kosten voor kinderopvang te-
rug krijgen.

Wilt u meer informatie, bijvoor-
beeld over openingstijden bij 
Hoera Nederweert, neem dan 
contact op met Sigrid Seerden:  
T: 06-45566882 of
E: s.seerden@mt.hoerakindercentra.nl.

Professioneel- Vertrouwd- Gezellig- Flexibel



PINKe
In Gemeente contact:
Gemeente geopend op dinsdag en 
donderdag middag en men kan zon-
der afspraak langskomen.
Wellicht mag men ook binnenkomen.

J.S.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 6e Bondswedstrijd bij HBS Wilhel-
mina. Organisatie “De Grensjagers” Budel

1e zestal  
Rick de Wit 232 
Ruud Westerveen 230 
Luc van de Loo 230 
Ronnie Gielen 227 
Jack Meevis 215 
Johan van Lierop 215 
 1349 
2e zestal  
Jo de Wit 214 
Harrie de Wit(Le) 211 
Nathalie de Wit 211 
Peter Stienen 210 
Martijn Geuns 210 
Anton Hermans 206 
 1262 
3e zestal  
Anke Vaes 205 
Riny Vaes 205 
Elfrie van Lierop 203 
Harrie de Wit(Lo) 200 
Chantal Hekers 200 
Marlies Hekers 198 
 1211 
4e zestal  
Mart van Thuijl 195 
Joseph Jonkers 194 
Henk de Wit 192 
Eric Winkelmolen 189 
Harrie Hermans 187 
Zinzie van Lierop 179 
 1136 
Rest  
Ruben Lempens 177 
Martien van Cranenbroek 164 
Vilja van Lierop 158 
Piet van Hoeij 637

Compound 
Tim Vaes 230

Aspiranten 
Noah Minten 165 
Kim Koolen 137

Programma
8 februari Rayonkampioenschap Indoor 
Teams bij HBS Wilhelmina
19-20-21-22 februari 7e Bondswedstrijd bij 
de Lauwerkrans Ell

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 6, 7 – 8  februari  2015.

Zaterdag 7 februari.
Uitwedstrijden.
Virtus – U20-1 15.30 uur.
Aeternitas – U14-1 16.00 uur.
Aeternitas – HS-2 18.00 uur.
Akros – U18 18.45 uur. 
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 8 februari.
Uitwedstrijden.
Best Heren – HS-1 14.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U16-2 – Tracks 12.30 uur.
DS – Heeze 12.30 uur.
U12-1 - Kimbria 14.30 uur.
U16-1 - Kimbria 14.30 uur.
U20-2 - Fanaticx 16.30 uur.

Sportieve groet.

Jumping Giants, let’s go.
 

Programma SV Leveroy

Zondag 8 februari
Budel 1 - Leveroy 1             14.30
Heythuysen 3 - Leveroy 2             10.00
RKHVC 3 - Leveroy 3             10.30

Meer nieuws op www svleveroy.nl 

Bridgeclub Nederweert

Competitie-uitslagen (november-december)

Herfstladder ( maandag – 7 wedstrijden)
1. Alfons v.d.Boom-Jules van Doren 457.32 
2. Geert Hangx- Peter Haex 449.22
3. Jan Brinkmans-Harrie Nijssen 444.98

Parencompetitie: blok II (Woensdag – 7 
wedstrijden)
A-groep:
1. Stan Meijer-Wim Ramaekers 57.90
2. Paul Crommentuijn-Jos Kluijtmans 56.10
3. Mieke Janssen-Thea Loijen 51.89

B-groep:
1. Toos Strijbos-Jac Strijbos 56.82
2. Mien Driessen-Ton Willems 53.75
3. Henriëtte Vereijken-Leo Stals 53.03

Omgekeerde ladder (Donderdag – 5 
wedstrijden)
1. Hein van Houts-Cor Steijn 483 pt.
2. Bart Klomp-Tjeu Tinnemans 482 pt.
3. Käthy Konings-Ruud Buijs 481 pt.

WeDSTRIJDSCHeMA
ZATeRDAG 7 FeBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F2. MEOS Handbal F2 - MEOS Handbal F1 11.30u.
Sporthal St. Theunis Weert
D2. Rapiditas D2 - MEOS Handbal D2 14.15u.
Sporthal Marsna Meerssen
B1. Marsna B1 - MEOS Handbal B1 15.30u.
 
ZONDAG 8 FeBRUARI
Sportcentrum Overpelt
D1. Overpelt D1 - MEOS Handbal D1 14.20u.
C1. Overpelt C1 - MEOS Handbal C1 11.30u.
C2. Overpelt C2 - MEOS Handbal C2 15.30u.
DS2. Overpelt DS1 - MEOS Handbal DS2 17.00u.
Sporthal Marsna Meerssen
A1. Marsna A1 - MEOS Handbal A1 17.00u.
 
DINSDAG 10 FeBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
recreanten.  Ospel-Merefeldia 21.00u.
 
 

Na een 3e plaats op 3 januari 2015 bij de 
voorronde van de Nationale Open Jeugd 
Kampioenschappen (NOJK) in St. Anthonis 
spelen de meisjes C nu in de halve finales 
van het NOJK. Het NOJK is het belangrijkste 
jeugdtoernooi dat de Nederlandse Volleybal 
Bond organiseert. Dit toernooi staat open 
voor alle verenigingen en clubs nemen deel 
met gelegenheidsteams die zo sterk moge-
lijk worden samengesteld met vaak jeugdle-
den die al uitkomen in seniorencompetities 
en de landelijke divisies. Die 3e plaats kwam 
tot stand door 2 gewonnen wedstrijden, 
1 gelijkspel en 1 verloren wedstrijd in de 
poule. In de daardoor bereikte kruisfinale 
werd VC Mestreech uit Maastricht met 2-1 
verslagen.
Daarmee bereikte het meisjes C team een 
plek in de halve finales van het NOJK. Daar-
in spelen de 32 beste teams van Nederland 
om een plaats in de finale, waarin de beste 
8 teams dan spelen om de hoofdprijs. Dat 
deze meiden zich mogen opmaken voor 
wedstrijden tegen Taurus uit Houten, Hally 
uit Wehl en VV Alterno uit Apeldoorn is al 
een topprestatie. Het herenteam van Tau-
rus en het damesteam van VV Alterno spe-

Meisjes C VC Fortutas naar halve finales

len immers eredivisie en hebben dus grote 
clubs achter zich staan. De wedstrijden in de 
halve finales speelt VC Fortutas in Meijel op 
zaterdag 7 februari 2015 in sporthal De Kör-
ref. Dit biedt natuurlijk veel supporters van 
VC Fortutas de kans om hun meisjes C aan 
te komen moedigen. Ze spelen om 11.30 uur 
tegen Taurus, om 13.30 uur tegen Hally en 
om 15.30 uur tegen VV Alterno. Een 1e of 2e 
plaats in de poule geeft recht op deelname 
in de kruisfinale tegen de nummers 1 en 2 in 
van de andere poule. De winnaars hiervan 
gaan door naar de finale van het NOJK op 
14 maart 2015.
Dus wil je topvolleybal zien van meiden C 
uit Nederweert tegen topteams uit Utrecht 
en Gelderland kom dan op 7 februari naar 
Meijel om VC Fortutas aan te moedigen. 
De meiden trainen nu 3 keer per week en 
hebben als voorbereiding ook 2 trainingen 
gehad van Fred Hermans, oud trainer/coach 
van het eredivisie damesteam van Irmato VC 
Weert. Ze gaan voor een topprestatie. Komt 
u dat zien?
Pien, Pleun, Anouk, Romy, Lynn, Fleur, Re-
becca, Nienke met Roland en Mark heel veel 
succes.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

De Mortel 25 januari 2015, paarden
Bart Stockmans met Quichina, 1e prijs in de 
klasse L springen

Programma Zo. 8 feb. Senioren Competitie
RKHVC 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - RKMSV 3 10.30 uur 
NWC 7 - Eindse Boys 3 12.00 uur 
DESM 4 - Eindse Boys 4 13.00 uur

Programma Zo. 8 feb.Vrouwen
Eindse Boys VR! - Laar VR1 11.00 uur

Mededelingen
RKHVC: Sportpark in ’t Veld, Kallestraat 35, 
6013RM, Hunsel
Donderdag 5 feb . kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

 Wie houdt er niet van muziek?
Wie zingt er niet graag een 

deuntje mee?

Wij zijn Gemengd Koor Leveroy en genieten 
ervan om te zingen. 
Dames en heren die anderhalf uur samen 
gezellig leuke muziek instuderen o.l.v. diri-
gent Ester Alofs.
Plezier hebben in het leren en uitvoeren van 
mooie nummers is onze opzet. Zingen is een 
gezonde en ontspannende bezigheid.
Heb je interesse?  Loop dan gerust eens 
geheel vrijblijvend binnen op een repetitie 
op woensdagavond in zaal Wetemans. Aan-
vang 20.00 uur.

Gemengd Koor Leveroy.

Wie heeft genoten van de uitvoering van 
de Missa Luba van Gemengd Koor Leveroy 
of heeft een optreden gemist en wil hiervan 
graag een CD? Ze zijn nog te bestellen voor 
€ 10,- bij Mw. Petra Verlaek. Mailadres; pe-
tra1964@upcmail.nl.

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Montfort 1  §= 2 – 4.
Thorn 1 – Vlegelke 2  = 6 – 0.
 
Programma Libre   Dinsdag 24 – 2
Vlegelke 1 – Joppe 2.
Bij de Vogel 1 – Vlegelke 2.
 
Uitslagen Golf
Stamgasten 1 – Vlegelke 2  = 3 – 9.
Haazehoof 2 – Vlegelke 3  = 8 – 4.
Vlegelke 4 – Moesdijk 1     = 3 – 9.
 
Programma Golf Vrijdag 6 – 2
De Pelikaan 1 – Vlegelke 1.
BVE 2 – Vlegelke 2.  Lokaal BCB.
Black 1 – Vlegelke 3. Lokaal Moesdijk.
 
Afgelopen Zaterdag werden de  Clubkampi-
oen schappen gespeeld na een langdurige 
strijd werd   
1 Ivan Hendrix. 
2  Theu Jansen. 
3  Rob Triepels. 
4   Emielle Ronken.
 
Nog een speciaal woord van dank aan Jan en 
Nellie van Cafe T Vlegelke voor het gewel-
dige Buffet. Danke Danke Danke.
 
Veel Succes L B.

Zaterdagavond was de jaarlijkse ledenver-
gadering. Het bestuur legde verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid van afge-
lopen jaar. En dat was een top jaar met veel 
opleidingen en geweldige evenementen. 
Conclusie: We zijn een gezonde vereniging. 
En dat komt met name door de inzet van alle 
vrijwilligers en begeleiders. Waarvoor onze 
dank!! Tijdens de vergadering bedankte 
de voorzitter diverse vrijwilligers voor hun 
bijzonder bijdrage. Tot slot nam de voorzit-

Duikteam Nederweert

ter zelf afscheid. Na een termijn van 6 jaar 
werd het tijd om het stokje over te dragen 
aan nieuwe, jongere leden. Arie Hensen...
bedankt voor je inzet! Als nieuw bestuurs-
lid trad Peter Postma toe. Kees van Wetten 
wordt de nieuwe voorzitter. Het nieuwe 
bestuur heeft er veel zin in voor 2015. Let 
maar op!! Wil je ook deel uitmaken van ons 
duikteam of een keertje komen snorkelen? 
Dat kan al vanaf 8 jaar. Stuur dan een mailtje 
naar info@duikteamnederweert.nl

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 7 februari
Baarlo A1 – Merefeldia A1  13:15/15:00
Merefeldia B1 – Laar B1  15:00
Merefeldia C1 – DESM C1  13:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 8 februari
Merefeldia 1 – MMC Weert 1  14:30
Merefeldia 2 – DVO 3  11:00
ONDO 3 – Merefeldia 3  08:45/10:00
Merefeldia 4 – EMS 2  12:00
Merefeldia 5 is vrij
SVSH 7 – Merefeldia 6  10:45/12:00
Merefeldia 7 – Wilhelmina’08  3 10:00
Mifano VR1 – Merefeldia VR1  12:45/14:00

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

RKSVO Nieuws

Woensdag 4 februari:
Sportief coachen A-B-C en D leiders 19.45

Zondag 8 februari:
Linne 1 - RKSVO 1 14.30
DESM 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - Wilhelmina 2 12.30
Rood/Wit’67 4 - RKSVO 4 10.00
RKSVO 5 - SVSH 4 13.00
RKSVO 6 - Brevendia 5 10.00
RKSVO VE1 - SVC’2000 VE1 10.00
RKSVO da.1 - MVC da.1 12.00
RKSVO da.2 - vrij

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Zondag 25 januari 2015 werd in ons “eigen” 
thuisbad de derde minioren wedstrijd ge-
zwommen.  De organisatie lag in handen 
van collega vereniging Helden Mosa.
Net als vorige week waren er veel toeschou-
wers meegereisd en was het een gezellige 
drukte. Er moesten veel lange afstanden ge-
zwommen worden waar eenieder zich goed 
doorheen heeft geslagen. Er zijn door onze 
zwemmers maar liefst 29 PR’s gezwommen. 
Super goed gedaan!
Zoals altijd heeft jong en oud goed z’n best 
gedaan om de vereniging te steunen en een 
positieve bijdrage te leveren.

Uitslagen:
Tom Charlier  
200 meter wisselslag 3de plaats brons
Maike Flinsenberg  
200 meter rugslag 3de plaats brons
200 meter wisselslag 3de plaats brons
Dyonne Klomp  
400 meter vrije slag 2de plaats zilver
Rachelle Luimes  
50 meter vrije slag 2de plaats zilver
200 meter wisselslag 2de plaats zilver
Scarlet Princen  
50 meter vrije slag 1ste plaats goud
100 meter wisselslag 1ste plaats goud
Tristan Princen  
400 meter vrije slag 2de plaats zilver
Ivar Snellen   
400 meter vrije slag 1ste plaats goud
100 meter wisselslag 1ste plaats goud

De grootste verbetering werd gezwommen 
door Daphne Hermans:
Zij zwom op de 50 meter vlinderslag een PR 
van 118%!!

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 
 (gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 
 op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

JAN

Vergadering op
maandag 9 Februari 2015

Het bestuur nodigt haar leden en 
achterban graag uit voor het bijwo-
nen van de vergadering welke zal 
worden gehouden in: 

café/zaal “De Schans” 
te Budschop, Nederweert.                

Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag vergadering van 15 de-

cember 2014
5. Aan tafel met………
6. Nieuws van de werkgroepen 
7. Nieuws van de fractie
8. Bespreken agenda Raadsvergade-

ring 10 februari 2015
9. Rondvraag
10. Sluiting

Het bestuur,

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.

VRIJWILLIGeR WORDeN? VRIJWIL-
LIGeR GeZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en ver-
enigingen bij het zoeken naar vrijwil-
ligers. We gebruiken hiervoor onder 
andere de digitale vacaturebank, 
deze vindt u op de website www.
vpnederweert.nl. Op de website kun-
nen organisaties en verenigingen 
zich aanmelden en een vacature op-
stellen. Ook vrijwilligers kunnen zich 
inschrijven op de website en de ge-
plaatste vacatures bekijken en hierop 
reageren. Bent u op zoek naar een 
leuke vrijwilligersfunctie, zoekt uw 
vereniging of organisatie vrijwilligers 
óf heeft u vragen over vrijwilligers-
werk? Bezoek dan onze website of 
neem contact met ons op. 

MAATJeSPROJeCT: vrijwilligers 
gezocht! 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor 
het maatjesproject. Wilt u iets voor een 
ander betekenen? Neem dan contact 
met ons op! Wij geven u graag meer 
informatie over de mogelijkheden. 

een familielid aan het woord:  
In Zorgcentrum St. Joseph in Neder-
weert is een afdeling speciaal voor 
mensen met de ziekte van Hun-
tington. Voor velen is de ziekte van 
Huntington een heel onbekende 
ziekte. De mensen die er in hun fa-
milie mee te maken krijgen, weten 
wat de ziekte betekent voor patiënt, 
partner, kinderen en alle familiele-
den er omheen. Het is een erfelijke 
aandoening en vaak zijn er meerdere 
familieleden die de ziekte hebben of 
op termijn zullen krijgen. Een gene-
tische fout veroorzaakt een versneld 
afsterven van de hersencellen. Dit 
heeft gevolgen voor alle functies van 
het lichaam. Voor de buitenwereld 

zijn vooral de ongecontroleerde be-
wegingen zichtbaar, maar als familie 
weet je, dat dit misschien wel het 
minst erge is. De persoonlijkheids-
verandering is een van de moeilijk-
ste dingen. Langzamerhand verlies 
je je man, je vrouw of zelfs je kind. 
Hij of zij verandert totaal en is niet 
meer de persoon van voor de ziekte. 
Soms vang je nog een glimp op van 
het oude ik, en daar ben je, als fami-
lielid, ongelooflijk blij mee. Een op-
name in een zorgcentrum stel je zo 
lang mogelijk uit, je wilt dit eigenlijk 
niet. Maar na vele, vele jaren de zorg 
te hebben gedragen, ben je vaak uit-
geput. De vriendenkring is door de 
problematiek vaak erg uitgedund, 
waardoor je er steeds meer alleen 
voor bent komen te staan. Familie wil 
wel helpen, maar die is er emotioneel 
vaak te nauw bij betrokken. Opname 
in een zorgcentrum brengt wel rust, 
maar na een paar maanden merk je, 
helaas, dat de voorafgaande jaren 
hun tol hebben geëist. Je wilt er nog 
steeds zijn voor je familielid, het liefst 
iedere dag, maar dit lukt gewoon 
niet meer. Vandaar dat veel patiënten 
vrijwel geen bezoek ontvangen, ter-
wijl ze er juist behoefte aan hebben 
om ook eens met iemand een wande-
lingetje te maken of ergens een kopje 
koffie of een pilsje te drinken, al is het 
maar beneden in het restaurant. 

Heeft u tijd en zou u er wat voor voe-
len om een maatje te zijn voor een 
van de bewoners, meld u dan aan! 
Wij, als familie, zouden er heel erg 
blij mee zijn dat ons familielid net dat 
kleine beetje extra aandacht krijgt 
dat hun het gevoel kan geven dat ze 
er nog bij horen. U kunt contact op-
nemen met Vorkmeer Nederweert. 

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. 

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33


