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

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

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

Autorijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

50x60mm h - Full Colour - week 12

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

jouw gezondheid is onze zorg
Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u  
voor spoed recepten 63 26 96
of het centrale  
apotheeknummer 54 97 20

Redaktie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

 www.facebook.com/

 drukkerijvandeursen

Hoofdredakteur: 

Huib van Deursen

Afhaaladressen:

Inter-active-store, Leveroy

Phicoop, Ospel

Ko-Du service, Eind

Jumbo, Nederweert

Bruna Gommans, Nederweert

Gemeentehuis, Nederweert

Drukkerij van Deursen, Nederweert

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste Carmen v.d. Hoogen

Ons inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Jos Hermans, Hermans Haardenservice:

‘Met een nieuwe brug van tandarts
Spauwen, kan ik weer 30 jaar haarden 
bouwen’.

– voor de nieuwste 
inzichten 

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

Er worden rondom vastloavundj veel 
heel mooie evenementen georga-
niseerd. Ieder evenement met zijn 
eigen karakteristiek, zijn eigen type-
rende onderscheidende vermogen.
Het KistKappe heeft de volgende ka-
rakteristieken:  
1) iedereen kan meedoen met de 

muziek, via het op houten kistjes 
meedrummen op het ritme van de 
muziek,  

2) er is op het podium voortdurend 
live muziek met bijbehorende 
show te zien van afwisselend een 
live band (dit jaar dé Limburgse 
top act ‘Promilaasj’ – bekend van 
de Zoepkoel, Staasie Manifes-
taasie, 11-11 Vrijthof), regionale 
site act (sensatie ‘Moerepetazie’) 
locale topartiesten en opzwe-
pende joekskepel muziek (Ooze 
Hoempa).

Het KistKappe is een oude Neder-
weerter traditie welke uniek is in 
Limburg en de rest van de wereld. In 
het verre verleden werd op de vrijdag 
voor vastelaovundj in een dorpscafé 
een bijeenkomst gehouden ter voor-
bereiding van het vastelaovundj ge-
beuren. Men verwachte van de gas-
ten dat deze allemaal een kistje en 
een houten lepel meebrachten om 
zo op het ritme van de muziek mee 
te ‘houwe’. Zo ontstond ook de term 
‘oppe kist houwe’.

Vrijdag 13 februari Kistkappe in de Pinnenhof

KistKappe 2015 – mis het niet!

Het KistKappe heeft vele trouwe be-
zoekers, en er is een prominente Nee-
wieerter Vasteloavundj groep welke 
zelfs zijn naam aan het KistKappe 
heeft ontleent: V.V. De Gekapdje 
Kisjes.  Op het Kistkappe voelt ieder-
een - jong en oud - zich thuis vanwe-
ge het gevarieerde programma. 

De locatie is ook dit jaar weer onze 
eigen Pinnenhof, welke voor de Vas-

telaovundj door Ton kundig wordt 
omgetoverd tot een sfeervolle Vaste-
laovundj tempel. 

Traditioneel vindt KistKappe plaats op 
‘vasteloavundj vri-jdig’ – 13 februari. 
De deuren gaan om 20:00u open, en 
het programma start om ca. 20:30u. 
Kom op tijd voor de beste plaats!
Mocht je geen kistje (meer) hebben: 
geen nood. Het organiserende Klein 

mèr Neugter verkoopt kistjes (met 
dank aan Bert Scheijven) voor € 3,11 
per stuk. 

Zie ook www.kistkappe.nl of 
www.facebook.com/kistkappe2015 

Graag tot KistKappe!

Klein mèr Neugter / 
De Pinnenhof

TANDARTSPRAKTIJKEN

Na 28 jaar te hebben gewerkt als tandarts in Nederweert zal 
tandarts M. Kivit van Haaften, vanwege progressieve

handartrose,
haar praktijk met ingang van 1 april overdragen aan

tandarts R. Caris

Roy Caris, afgestudeerd in Nijmegen in 2006, is momenteel als Roy Caris, afgestudeerd in Nijmegen in 2006, is momenteel als 
tandarts werkzaam in Geldrop. Zijn wens om in de regio Weert 

te werken gaat nu in vervulling.

Tandarts Caris zal de samenwerking met tandarts Witsiers 
voortzetten om zo de zorg voor de patiënten van de

Tandartspraktijken Agneshof te waarborgen.

Tandarts Kivit van Haaften wil iedereen bedanken voor het
in haar gestelde vertrouwen en tandarts Caris heet iedereen, in haar gestelde vertrouwen en tandarts Caris heet iedereen, 

ook nieuwe patiënten, van harte welkom op het
vertrouwde adres aan de Agneshof 1 te Nederweert.

NIEUWE TANDARTS

Over een maand staan De Krot-
tepoffers met hun nieuwste fa-
miliestuk op de bühne van de 
Pinnenhof. Het betekent het re-
giedebuut van Inge Mackus ter-
wijl het voor Rina Willekens haar 
tweede keer wordt om een stuk 
in elkaar te zetten. De dames la-
ten alvast hun visie kwijt over het 
stuk en geven ons een inkijkje. En 
oh ja, Inge vertelt hoe het was om 
voor het eerst te regisseren.

Rina had vorig jaar de eer om – samen 
met Miranda Vaes – ‘Liefde voor een 
varken’ te regisseren, het werd een 
succes want de productie won het 
Muulke (te vergelijken met de Oscars) 
van het LFA. Wat heeft ze daarvan 
geleerd en hoe heeft ze die dingen 
toegepast dit jaar? ‘Het belangrijkste 
dat ik geleerd heb, is dat je als regis-
seuse veel vertrouwen kan geven aan 
een speler.  Ze kunnen veel meer dan 
ze tijdens de repetities laten zien. 
Door ze meer in zichzelf laten te ge-
loven stijgt iedereen tijdens een voor-
stelling stijgt boven zichzelf uit.’

Voor haar partner was het dit jaar 
wennen en leren. Inge werd vorig jaar 
zomaar gebeld met de vraag of ze het 
nieuwe familiestuk wou regisseren. 
Inge: ‘Nou, dat vond ik heel verras-
send! Ik heb ooit na een stuk aan de 
bar verteld dat het me wel eens leuk 
leek om te regisseren.’ Er verschijnt 
een glimlach op het gezicht van Inge 
als ze aan het moment terugdenkt 
toen het bestuur haar belde. ‘Het be-
stuur zei me dat ik het gewoon maar 
moest doen. Gelukkig was Rina heel 
enthousiast over het feit dat ik haar 
zou ondersteunen in de regie. Dat was 
voor mij wel het moment dat ik be-
sloot om het gewoon maar te doen en 
daar heb ik geen moment spijt van!’

Voor Rina was regisseren niet nieuw, 
maar een ding is wel veranderd: de 

De Nieuwe Kleren van Mevrouw Suikerzoet: een oud sprookje in een modern jasje

Nieuwe familiestuk van De Krottepoffers

rol die Inge dit jaar heeft, had Rina 
vorig jaar. Hoe was het voor haar om 
nu de ‘hoofd’ regie in handen te heb-
ben? ‘De vorige keer pakte Miranda 
bij iedere onderbreking als eerste 
het woord en hoefde ik alleen maar 
aan te vullen. Nu pak ik als eerst het 
woord en moet ik als eerste de juiste 
dingen zeggen en verwoorden. Je 
moet heel snel schakelen tussen dat-
gene wat je ziet en datgene wat je 
graag zou willen zien.’

Inge is bij De Krottepoffers bekend 
als actrice, maar staat straks tijdens de 
uitvoeringen toe te kijken. Wat was 
het grootste verschil voor haar? ‘Als je 
acteert in een stuk ben je bezig met 
je eigen rol. Die moet je zo overtui-

gend mogelijk neerzetten. Nu moest 
ik in principe iedere rol kennen. Als 
regisseur moet je het totaaloverzicht 
hebben, dat hoef je als speler niet te 
hebben. Maar de volgende keer als ik 
in een stuk ‘gewoon’ weer meespeel, 
kijk ik toch anders tegen de regie aan. 
Ik heb het zelf ook gemerkt dat ik het 
prettig vond dat sommige spelers 
meedenken in het proces, dat ga ik 
voortaan ook meer doen.’

En over het stuk zelf, willen de dames 
daar alvast iets over kwijt? Inge: ‘Er 
is voor de kinderen heel veel te zien 
en er gebeurt van alles. We hebben 
met de jongens rekening proberen te 
houden door niet alles roze te maken 
in het decor’,  zegt ze met een lach. 

Rina: ‘Het is een productie met heel 
veel spelers waarvan de helft voor de 
eerste keer meedoet, maar dat valt 
helemaal niet op. Ervaring en nieuwe 
input versterken elkaar. Daarnaast is 
het een bekend verhaal in een nieuw 
jasje. De verhaallijn lijkt duidelijk, 
maar er komen een aantal kleurrijke 
figuren voorbij die het verhaal verras-
send en grappig maken.’

De speeldata van ‘De Nieuwe Kleren 
van Mevrouw Suikerzoet’ zijn 7,8, 14 
en 15 maart, uiteraard te zien in de 
Pinnenhof. Kaarten zijn vanaf 18 fe-
bruari te koop bij Bruna Gommans in 
Nederweert en kosten 5,- euro per 
stuk. Telefonisch reserveren is niet 
mogelijk.



Vooruitkijken ná kanker
Overlevers van kanker kampen 
met ingrijpende gevolgen

Op woensdagavond 4 maart wordt in 
het Toon Hermans Huis aan de Graaf 
Jacobstraat 1 in Weert, een bijeen-
komst georganiseerd voor mensen 
die kanker hebben of hebben over-
leefd. Steeds vaker blijkt dat de ge-
volgen van de behandeling op wat 
langere termijn vaak nog ingrijpen-
der zijn dan het ziekteproces zelf.

Ongeveer de helft van het aantal 
mensen dat kanker krijgt – in Ne-
derland 70.000 per jaar – geneest 
of overleeft langdurig. Velen van 
hen worden vervolgens geconfron-
teerd met een andere problematiek: 
ze moeten leven met blijvende ver-
moeidheid, pijn of verminking. Soms 
ontstaan spanningen in de relatie of 
met de kinderen. Heel wat ex-kanker-
patiënten ondervinden problemen 
op het werk. De één krijgt te maken 
met ongewenste kinderloosheid, de 
ander ondervindt weerstand bij het 
afsluiten van een hypotheek of verze-
kering. En altijd krijgen ze te horen: 
‘Je moet niet zeuren, wees blij dat je 
er nog bent!’
 
Voor deze groeiende groep mensen 
heeft Jeroen Terlingen (schrijver, jour-
nalist en ex-lymfklierkankerpatiënt) 
een overzichtelijk en toegankelijk 
Handboek voor overlevers van kanker 
geschreven. In dit informatieve boek 
komen tientallen ex-kankerpatiënten 
aan het woord met hun ervaringen 

en adviezen. Zij laten op indrukwek-
kende wijze zien wat ervoor nodig is 
om na de behandeling ook de kwa-
liteit van hun leven te verbeteren.’ 

Op 4 maart komt Jeroen Terlingen 
vertellen over de manier waarop kan-
ker zelfs na vele jaren nog ingrijpt in 
het dagelijks leven en hoe je daarmee 
kunt omgaan.

De avond start om 19.30 uur, vanaf 
19.00 uur staat een kopje koffie of 
thee voor u klaar. U kunt u aanmel-
den voor deze bijeenkomst via admi-
nistratie@toonhermanshuisweert.nl. 
Of bel ons even (0495-541444).). De 
toegang is gratis. Meld u tijdig aan, 
want het aantal plaatsen is beperkt.

Meer banen, meer werk!
Limburg staat voor een grote opgave. 
Er zijn op dit moment circa 30.000 
Limburgers op zoek naar werk, en 
dat zijn er te veel. De VVD Limburg 
blijft werken aan het creëren van 
banen en schept zo perspectief. Met 
het aantrekken van nieuwe Neder-
landse en buitenlandse bedrijven op 
alle opleidingsniveaus spannen we 
ons in voor meer werkgelegenheid. 
Vanzelfsprekend hoort hier ook ex-
cellent onderwijs bij: studenten van 
alle opleidingsniveaus zorgen voor 
een vitale provincie. De VVD is dan 
ook blij dat haar voorstellen voor een 
studiefonds voor het bedrijfsleven en 
het opleidings- en omscholingsfonds 
nu eindelijk uitgevoerd wordt. Het 
wordt nu tijd om daadwerkelijk meer 
leerwerkplaatsen in het MKB mo-
gelijk te maken. Zo vergroten we de 
kansen voor werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt, in het bijzonder voor 
de jeugd en de vijftigplussers.

In de MKB Top 40 van de Rabobank 
staat Midden-Limburg op een twee-
de plaats. De solvabiliteit, liquiditeit 
en langere termijn gezondheid van 
het MKB ligt in Midden-Limburg ver 
boven het landelijk gemiddelde. In-
vesteren in deze stevige sector is dus 
belangrijk voor de economische ont-
wikkeling van Midden-Limburg en 
biedt meer banen, meer werk!

De VVD wil nog meer investeren in 
het ondersteunen van de Limburgse 
MKB’er. Immers, of zij nu werken in 
de agrarische sector, de maakindus-
trie of de detailhandel, zij vormen het 

fundament van onze economie. Door 
met name in hen te investeren laten 
we hiermee langzaam de economi-
sche crisis achter ons.

De VVD Limburg wil met 250 miljoen 
euro investeren in het ‘Ports of Lim-
burg Fund’ voor de versterking van 
onze economische toegangspoorten 
naar het Europese achterland: Che-
melot Campus, Greenport Venlo, Key-
port 2020, Maasplassen, Maastricht 
Health Campus, Trade Port-Noord en 
de Smart-Services Heerlen.
Daarnaast wil de VVD Limburg meer 
ondernemingsversterkingskredieten 
verstrekken voor het MKB.

Op meerdere fronten dus gaan inves-
teren voor meer banen, meer werk!

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

Hoe schrijf ik een goede 
motivatiebrief?  

Walk&Talk 18 februari 
bij Bibliocenter 

Ben je werkzoekende en wil je 
weten hoe je een goede motiva-
tiebrief schrijft? Als je op zoek 
bent naar een volgende baan 
verandert er veel in je leven. Op 
woensdag 18 februari van 9.30 
tot 11.30 uur is in de bibliotheek 
Weert de maandelijkse ‘Walk & 
Talk’ voor werkzoekenden. Je ont-
moet andere werkzoekenden en 
leert van elkaars ervaringen. 

Bij deze Walk & Talk extra aan-
dacht voor “Hoe schrijf ik een 
goede motivatiebrief?” Angeli-
que Caris van Its my life loopbaan-
advies adviseert en beantwoordt 
je vragen. De deelname is gratis. 
Graag van tevoren aanmelden op 
www.bibliocenter.nl . Adres: Wil-
helminasingel 250 Weert.

Je hebt die vacature gevonden of dat 
bedrijf waar je graag zou willen wer-
ken. Je cv is op orde. Nu moet je nog 
een goede sollicitatiebrief schrijven. 
Angelique Caris gaat kort in op de 
opbouw van je brief, hoe je reageert 
bij een open sollicitatie en wat je wel 
of niet vertelt. 

De Walk&Talk, dé koffiepauze voor 
werkzoekenden, is een maande-
lijkse netwerkbijeenkomst waarbij 
iedereen kan binnenlopen. Werk-
zoekenden vinden hier herkenning 
en inspiratie in hun zoektocht naar 
werk. Deelnemers aan de Walk&Talks 
waarderen de bijeenkomsten met ge-
middeld bijna een acht. Bibliocenter 
wil door het aanbieden van uiteen-
lopende activiteiten bijdragen aan 
participatie, zelfredzaamheid en het 
verhogen van arbeidskansen. 

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 
14 februari valentijnsdag

Een dag die je niet vergeten mag.
Er is altijd wel iemand om wie je geeft.

Verras haar met iets wat ze nog niet heeft.
Want ieder jaar hetzelfde kado wordt een sleur,

denk eens aan mooie lingerie in kleur.
Zou je helemaal niets weten,

dan zeker onze kadobon niet vergeten.

Vanaf de zijlijn 
Maandag 26 januari 2015 vond de 
themaraad “Buitengebied in Balans, 
Samen groots, Samen doen” plaats 
met als doel het informeren van de 
Raad over de stand van zaken van 
een aantal activiteiten binnen de 
programmalijn. Een belangrijk aspect 
van dit programma is dat het door 
alle politieke partijen is goedgekeurd 
en dat de aanpak van de problema-
tiek als een gezamenlijke verant-
woordelijkheid wordt gezien.

Het was een goed voorbereide avond 
in de vorm van een aantal presenta-
ties. Helaas waren er weinig verdie-
pende en kritische vragen en bleef 
het erg stil achter de tafel van de 
raadsleden. Alleen de tafel van JAN 
roerde zich nog even.

Toch willen we een tweetal momenten 
extra onder jullie aandacht brengen. 

Binnen het integrale programma 
“Buitengebied in Balans” vormen 
de proeftuinen een van de themalij-
nen. Deze proeftuinen werden op die 
avond vergeleken met een voetbal-
wedstrijd. Onze alerte burgemeester 
had opgemerkt, dat er een tweetal 
oud voetballers van Merefeldia in de 
zaal aanwezig waren. De vergelijking 
met een voetbalwedstrijd prikkelde 
beide spelers. Hun beider reactie gaf 
ons inziens wel de kern van de pro-
blematiek weer. Binnen het voetbal 
speelt het verschijnsel van match-
fixing en dit fenomeen kan zich ook 
voor doen binnen de proeftuinen 
b.v. in de vorm onderzoek waarbij 
onafhankelijkheid niet gewaarborgd 
is en alleen het economische belang 
dient . Of zoals de andere oud Mere-
feldia speler terecht opmerkte: “een 
individuele speler die zich niet inzet 
voor het team maar eigen belang 

nastreeft ondermijnt hiermee het 
resultaat van het team”. Wat betreft 
de proeftuinen is het aan de politiek 
om met name die afweging te maken 
tussen maatschappelijke, ecologische 
en economische belangen waarbij 
vooraf vastgestelde maatschappe-
lijke, ecologische en economische 
waarden centraal staan, waarvoor 
een breed maatschappelijk draagvlak 
voor bestaat.

Het tweede belangrijke moment was 
de uitnodigende vraag van onze bur-
gemeester: “hoe kan de politiek die 
rol spelen”, bijvoorbeeld binnen het 
cent“. Zelfs op deze kernvraag bleef 
het pijnlijk stil. Deze kans voor open 
goal werd niet benut. 

Als we een gezonde “leefomgeving” 
voor onze inwoners van Nederweert 
belangrijk vinden dan is de rol van 
de gemeenteraad essentieel om op 
de punten waar zij duidelijk invloed 
hebben sterk te sturen met een pro-
actieve houding jegens het integrale 
programma “Buitengebied in Ba-
lans”. Maar het bleef jammer genoeg 
oorverdovend stil.

Om over na te denken.
En welke politicus geeft de verbe-
tering van de gezondheid aspecten 
van de dieren in de bioindustrie en 
de natuur een STEM. Want in die re-
latie ligt mogelijk de oplossing voor 
een betere leefbaarheid in de platte-
landsgemeente Nederweert. De poli-
tiek is aan zet. 

St. Leefbaar Buitengebied Neder-
weert

Voor heel Nederweert……………
voor de toekomst.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

 “Een mooi haarwerk 
kan de pijn een beetje 

verzachten”…

KNIPART haarwerken, staat voor de 
‘kunst van het begrijpen’. Haaruitval 
door chemokuren, medicijnen of an-
dere haaraandoeningen is een hef-
tige ervaring. Hannelore Fiers beseft 
dat en met een gedegen kappersvak-
kennis van ruim 35 jaar én ANKO cer-
tificering, richt ze zich dan ook met 
veel compassie op het welzijn en ui-
terlijk van de vrouw. 

Een 43-jarige vrouw uit regio Weert 
onderstreept haar positieve ervaring 
met KNIPART: 
“Je haar verliezen door zware behan-
delingen is niet makkelijk. Een mooi 
haarwerk kan de pijn een beetje ver-
zachten. Er is ontzettend veel keus in 
haarwerken. Zonder de deskundige 
hulp van Hannelore was ik er nooit 
uitgekomen. Met mijn  uiteindelijke 
keus was ik heel tevreden. Ook nu ik 
het haarwerk niet meer nodig heb, 
krijg ik nog prima begeleiding van 
Hannelore.”…

KNIPART is altijd bereikbaar. Het is 
mogelijk om 7 dagen per week een 
afspraak te maken! 
Voor meer informatie ga naar de 
website, stuur een e-mail of neem te-
lefonisch contact op.

Een warm welkom bij KNIPART haar-
werken | Hannelore Fiers| Strateris 2 | 
6031 PC Nederweert |
M 06 57583970 | E info@KNIPART.nl | 
W www.KNIPART.nl 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Florence genomineerd 
voor IJssalon van het Jaar

Dinsdag 3 februari was het ijsvak in 
de Markant hal In Uden.
Tijdens deze ijsbeurs was ook de IJs-
wedstrijd van de gouden ijscreatie.
Wie maakt de mooiste ijscreatie van 
Nederland?
Er werd gejureerd op smaak, presen-
tatie en productkennis, praktische 
haalbaarheid, uiterlijk en creativiteit 
en  kostprijsberekening.
Erg spannend allemaal. Er waren 24 
deelnemers aanwezig die allemaal 
binnen 6 minuten 4 identieke cou-
pes moesten bereiden. Marjo Janssen 
heeft met haar IJscoupe Tagine de 
eerste plaats in de wacht gesleept! In 
deze coupe zit yoghurtijs, abrikozen-
ijs en mascarpone-geitenkaasijs met 
walnoot en honing  en hierbij komt 
nog een kleine tajine met lauw war-
me appel-vijgencompote afgewerkt 
met een bolletje kataifi.
Dit is de 3de keer dat IJssalon Floren-
ce deze titel wint.
Door ook bij de eerste 10 te eindigen 
bij de wedstrijd om de Gouden IJsspa-
tel met de wedstrijdsmaak yoghurtijs  
is IJssalon Florence wederom geno-
mineerd voor de titel IJssalon van het 
Jaar. Ook deze titel is al 3 keer door 
IJssalon Florence gewonnen. 

“Etalagebenen: 
ingrijpen of laten lopen?”

Woensdag 11 maart a.s. organi-
seert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over ‘etalagebenen’ 
(Claudicatio Intermittens). Vaat-
chirurg A. Sondakh, internist A. 
Gajic, en fysiotherapeute N. Naus 
vertellen u meer over etalagebe-
nen. Ze geven uitleg over onder-
zoek, leefstijl en behandelingen 
zoals looptraining, dotteren of 
operatie. De informatieavond 
vindt plaats tussen 19:00 en 21:00 
uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.

Klachten bij etalagebenen zijn on-
der andere: pijn in het been, vooral 
in de kuit. De pijn ontstaat bij lopen 
en verdwijnt bij rust. De belangrijkste 
oorzaak is aderverkalking. De naam 
etalagebenen is bedacht omdat men-
sen zich een houding willen geven als 
zij noodgedwongen rusten. Zij staan 
dan bijvoorbeeld stil om zogenaamd 
in de etalage van een winkel te kij-
ken. Er is ruim gelegenheid om vra-
gen te stellen. 

Diverse activiteiten met Vaste-
laovundj

Op zondag 1 februari hield Dansrijck 
aan de Kerkstraat in Nederweert zijn 
tweede open dag. Het was opnieuw 
een drukte van jewelste. Gedurende 
de middag was er volop gelegenheid 
om te dansen en lieten de jongste 
cursisten zien wat ze geleerd hadden. 
De peuters en kleuters lieten aan de 
trots toekijkende ouders, opa’s en 
oma’s langs de kant zien wat zij zoal 
geleerd hadden. Ook de streetdance 
kids gaven een optreden en na afloop 
kregen alle jonge leerlingen een cer-
tificaat uit handen van Fauve en Roe-
land, die hiermee het zeer geslaagde 
eerste seizoen van Dansrijck afsloten. 

Deze goed bezochte middag leverde 
veel nieuwe aanmeldingen, maar 
belangrijker nog, veel opgewekte 
en vrolijke gezichten op. Eén ding is 
duidelijk na deze open dag, dansen 
zorgt voor veel plezier – bij jong én 
oud!

Proeflessen
De eerste proeflessen van de nieuwe 
cursussen hebben de afgelopen week 
al plaatsgevonden en er zijn weer di-
verse nieuwe cursussen aan het pro-
gramma toegevoegd. Heb je de eer-
ste proefles gemist? Geen probleem, 
het is nog altijd mogelijk om met een 
cursus te starten. 

Stijldansen, streetdance (voor ver-
schillende leeftijdsgroepen, ook 
volwassenen), salsa, ballet, zumba, 
dansfit, peuterdans, kleuterdans of 
een openingsdans? Dit is slechts een 
greep uit de vele mogelijkheden die 

Dansrijck start nieuw seizoen met open dag

Dansrijck biedt! Kijk voor het volledi-
ge cursusrooster of cursusinformatie 
op www.dansrijck.nl.

Vasteloavundj 2015 bij Dansrijck: 
Bal masqué, hosmiddag en coun-
try-middag 
Ook tijdens vasteloavundj heeft 
Dansrijck een aantal activiteiten ge-
pland. Op vrijdagavond 13 februari 
vindt vanaf 20:30u het “Bal masqué” 
plaats, een sfeervolle dansavond voor 
verschillende dansstijlen en met di-
verse hapjes. Onder andere bij Carool 
in de Kerkstraat is een prachtig aan-
bod aan maskers en kleding te vin-
den, voor wie geheel in stijl naar het 
“Bal Masqué” wil komen.

Op zaterdagmiddag organiseert Dans-
rijck een hosmiddag van 13:00 – 16:30 
u voor alle kinderen en ouders die 
even lekker los willen komen; ook voor 
niet-leden! Naast de twee danszalen 
beschikt Dansrijck over het Koffiequar-
tier waar men even rustig kan gaan zit-
ten, zodat er voor iedereen voldoende 
ruimte is om een heerlijke carnavals-
middag te beleven. Natuurlijk wordt er 
ook rekening gehouden met de jong-
ste carnavalsvierders onder ons.

Op maandagmiddag van 14:00 – 
18:00 u is er een country-middag met 
DJ Marianne. Een mooi evenement 
voor wie van dansen, countrymuziek 
en line dance houdt en even aan het 
carnavalsgedruis wil ontsnappen!

Hebt u interesse in één van deze ac-
tiviteiten, een danscursus of in het 
huren van een van onze ruimtes? Kijk 
op www.dansrijck.nl voor meer infor-
matie of bel: 0495 586 555.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, 
van 8.30 – 16.30 uur

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 – 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Medipoint | Groene Kruis Winkel 
(uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 3 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 10 20 100, 
24 uur per dag bereikbaar

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

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 24 uur per dag 
bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Afscheid Miep van de Huiskamer

Maandag 2 februari 2015 is het dan 
zover. Na meer dan 12 jaren trouwe 
dienst neemt Miep van de Mortel 
afscheid van de Huiskamer Neder-
weert. Tijdens de jaarvergadering 
van de Huiskamer memoreerde de 
voorzitter van de Huiskamer, Tjeu van 
de Mortel, de vele verdiensten die 
Miep heeft gehad voor de Huiskamer. 
Als vrijwilligster heeft ze vele deel-
nemers van de Huiskamer een gezel-
lige middag bezorgd. Ze is tevens de 
initiatiefneemster geweest voor het 
starten van een tweede Huiskamer 
in maart 2006. In het bestuur van de 
Huiskamer heeft ze jaren het secreta-
riaat op zich genomen en tevens had 
zij de leiding van de Huiskamer op 
dinsdag in handen. 

André Hermans bood namens Vork-
meer een heerlijke taart aan Miep aan 
en bedankte haar hartelijk voor de 
enorme bijdrage aan de Huiskamer. 
Enkele weken daarvóór mocht Miep 
al een bedankje uit handen van wet-
houder Henk Geraats ontvangen. De 
deelnemers, collega vrijwilligers en 
bestuur van de Huiskamer zijn Miep 
erg dankbaar voor al hetgeen ze voor 
de Huiskamer betekend heeft.  In 
haar afscheidswoord gaf Miep aan 
dat ze zich als vrijwilligster altijd met 
veel plezier voor de Huiskamer heeft 
ingezet en veel dierbare herinnerin-
gen heeft aan de Huiskamer. Zij blijft 
actief als vrijwilligster voor de Goede 
Doelen Winkel. De opvolgster van 
Miep in het bestuur van de huiskamer 
is Toos Feijen. 

Met Jo en Nelly veurop 
stieët hieël Domus op 

ziene kop

Jo is geboren op 3 februari 1935 in Ne-
derweert en gehuwd met Nelly Jans-
sen geboren op 21 juni 1934 in Weert. 
   
De bijnaam van Jo is: “Jo van Pie van 
Mieneke”, de bijnaam van Nelly is:
“Nelly van Teng van Driekes Boeene”. 
    
Jo heeft 40 jaar een meubel en wo-
ninginrichtings winkel gehad in Neder-
weert, daarna is het bedrijf verkocht. 
Ze woonde op Staat in Nederweert 
en hebben daar 2 kinderen groot ge-
bracht en hebben 5 kleinkinderen. 
   
Jo is al 60 jaar lid van Harmonie St. 
Joseph en heeft daarna de drumband 
mee opgericht hij is 13 jaar instruc-
teur geweest. Jo heeft ook vrijwil-
ligerswerk gedaan, op het kerkhof 
deed hij het onderhoud en de kerk-
wacht nam hij voor zijn rekening. 

Jo was ook 20 jaar lid van het senio-
ren orkest RJCK uit Weert.  
 
Jo en Nelly wonen sinds mei 2013 in 
het Appartementencomplex Domus 
Bona Ventura, Kapelaniestraat 25 B8 
in Nederweert met veel plezier.

 

Prinsenpaar 55+ dansgroep 
Nederweert-Eind

Prins Jos I en Prinses Tiny van de 55+ 
dansgroep Nederweert-Eind.

Prins Jos I regeert onder zijn devies:
Deze vastelaovundj neet kaarte en kalle,
mer vastelaovundj veere, det zal mich 
baeter bevalle.

Prins Jos I heeft de orde van: 
“Ut Kaarttäöfelke” ingesteld.

BS De Tweesprong

Bekendmaking Schoolprins en 
Schoolprinses 2015 De Tweesprong

Op vrijdagmorgen 6 februari werden 
de schoolprins en -prinses van basis-
school de Tweesprong op ludieke 
wijze bekend gemaakt. Door het be-
antwoorden van vragen en het uit-
voeren van opdrachten konden de 
kinderen van de Tweesprong puzzel-
stukken verdienen. De puzzelstukken 
vormden uiteindelijk een foto van de 
familieleden van het prinselijke paar. 
De mysterieuze ontknoping werd bij-
gewoond door niemand minder dan 
Prins Paul I en zijn adjudanten van 
K.V. de Piepkukes Neewieërt – Indj. 
Het was erg spannend en het was dan 
ook een grote opluchting toen de prins 
en prinses eindelijk bekend waren.

En ze mogen er zijn! Hier zijn ze dan, 
onze hoogheden: prins Tim I en prin-
ses Ana.
Zij regeren de komende weken over 
onze basisschool, geassisteerd door 
hun adjudant Stan en vorstin Milou.
Zij regeren onder het motto: 

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

Direct na de bekendmaking hebben 
zij alle leerlingen van B.S. de Twee-
sprong opgeroepen om er ook dit 
jaar weer een fijne tijd van te maken 
en een grootse schooloptocht in el-
kaar te zetten. Dit is het hoogtepunt 
tijdens hun regeerperiode. 
De schooloptocht zal plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 13 februari 2015 vanaf 
13.15 uur.  

Team en oudervereniging van Basis-
school de Tweesprong, 
Nederweert - Eind.

Carnavalsmiddag 12 feb 
in haaze hof afgelast 

De geplande Carnavals middag in 
Haazehof op donderdag 12 februari 
met medewerking van de Peelklan-
ken en coconblazers gaat wegens 
ziekte in de Organisatie helaas niet 
door.

Medicura is een service-organisatie voor het uitlenen, verhuren en 
verkopen van medische hulpmiddelen aan particulieren en 
zorginstellingen. Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een:

MAGAZIJN MEDEWERKER (M/V)
Parttime

Taken: Voorraadbeheer. Binnenmelden, nakijken en opslaan 
van inkomende goederen. Schoonmaak van uitleen- en 
verhuur artikelen. Uitvoeren van eenvoudige reparaties aan 
hulpmiddelen. Functie-eisen: Aanpakker, technische affiniteit, 
ervaring met magazijnbeheer, computervaardig, ordelijk,
goede communicatieve vaardigheden. 
Interesse? Mail een CV en sollicitatiebrief voor 7 maart 2015 
naar vacatures@medicura.nl  of stuur dit naar Medicura B.V., 
t.a.v. John van Dooren, Magnesiumstraat 7, 6031 RV, 
Nederweert. Kijk voor meer info op www.medicura.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Kapelstraat 22, Leveroy met aanhorigheden.

Bouwjaar 1970, opp. perceel ca. 250 m2 inhoud woning 300 m3

Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen met 
aardlekschakelaar) en toiletruimte met fontein; doorzonwoonka-
mer met eiken-lamelparket vloer; dichte keuken met tegelvloer, 
muurkast, verdiepte trapkast en keukenopstand; vanuit de keu-
ken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers; badkamer met dou-
checabine, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en opstel-
plaats AWB HR combi Cv-ketel (2011) en mechanische ventilatie-
unit.
Algemeen: vrijstaande berging met openslaande deuren; kunst-
stof kozijnen met isolerende beglazing (2000); volledig geïsoleerd; 
nieuwe dakpannen (2000); voortuin met oprit; achtertuin is o.a. 
voorzien van een achterom, een terras, terrasoverkapping en 
erfafscheiding (haag).

Vraagprijs € 140.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 28 februari 2015.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Woon je op Budschop en wil je werken op 
dinsdag/woensdag/donderdag avond 

en in de weekenden?
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon 

om ons team bij Indoor Soccer Nederweert 
te versterken.

 
Ben jij dat?

 Neem dan contact op met: 06 15 14 13 41

Time Out voor Mens & Dier

Hoe is het nog met… Annemieke 
Driessens?
Precies twee jaar geleden inter-
viewde ik Annemieke Driessens over 
haar droom. Annemieke is echte die-
renvriend met het hart op de juiste 
plaats. Niet alleen goed voor dieren, 
maar ook voor mensen. 
Sinds 1 februari 2015 heeft ze een ei-
gen locatie en is ze, naast haar werk-
zaamheden bij Bibliocenter Weert, 
de trotse eigenaar van ‘Time out voor 
Mens & Dier’. De uitbreiding om ook 
mensen te helpen ontstond al snel. Ze 
heeft de nodige cursussen en certifi-
caten hiervoor behaald en onlangs de 
naam en haar logo aangepast:
 
‘Jin Shin Jyutsu’ is een eeuwenoude 
Japanse kunst, waar het gaat om het 
harmoniseren van levensenergie in 
het lichaam van mens en dier. Het 
brengt evenwicht in de lichaamsener-
gieën; de energie gaat automatisch 
naar die plek in het lichaam waar het 
nodig is. Het helpt bij lichamelijke en 
psychische klachten.

Ze heeft haar droom om een eigen 
dierenpension te beginnen, enigszins 
bijgesteld. Dat heeft deels te maken 
met het vinden van een geschikte 
locatie, maar deels ook met veran-
derde inzichten. ‘Jin Shin Jyutsu is een 
geweldig ‘tool’ om mee te werken’, 
glimlacht Annemieke. ‘Het zorgt dat 
mens en dier lekker in hun vel komen 
te zitten als dit even niet het geval is. 
Het is verrassend hoe snel en goed 
het werkt. Mensen kunnen ook zich-
zelf of hun huisdier behandelen als 
ik ze eenmaal verteld heb om welke 
energiestromen het gaat. Ik krijg er 
zelf heel veel energie van als ik merk 
dat ze er baat bij hebben.’ 

Tot op heden kwam ze bij de klanten 
thuis. Het gele Time Out autootje zie 
je nog steeds rijden. Maar vanaf 1 feb. 
2015 is haar praktijk in Nederweert 
geopend en kunnen de klanten in 
Smisserstraat 8 terecht (op afspraak). 
Er is een kamer ingericht voor dieren 
en een voor mensen.

Wanneer helpt Jin Shin Jyutsu? 
Bij verhuis-stress, bij angst voor on-
verklaarbare zaken, agressie, eczeem. 
Op de www.timeoutvoormensendier.
nl staat een uitgebreide uitleg hier-
over. Ook kunt u daar lezen over de 
ervaringen van anderen. O.a. vind je 
er de volgende recensie:

“Vandaag is Annemieke de derde 
keer bij onze Mike geweest. Mike was 
een hoopje ellende; geen vertrou-
wen in de mens, een grommertje, een 
asielhondje dat vóór zijn derde jaar al 
twee keer was weggegeven. Wij heb-
ben hem nu vijf jaar. Hij is heel lief 
maar verschrikkelijk verwend. Dat 
komt ook doordat hij veel lichame-
lijke klachten heeft.
Maar nu hebben wij de hulp van An-
nemieke ingeroepen en kijk wat een 
beter hondje we nu hebben. Met 
haar liefdevolle handen, haar vak-
kundige kennis en liefde voor het 
dier kan hij weer stralen. Wij heb-
ben huiswerk gekregen, huiswerk 
wat we graag doen. Het ontspant 
de hond, maar ons ook. En ook haar 
magische druppels. Lieve Annemie-
ke, wij, Leo en ik, willen jou héél 
hartelijk bedanken wat je voor Mike 
gedaan hebt en wij zullen ervoor 
zorgen dat het beestje beter in zijn 
vel blijft zitten. Jouw lessen waren 
super.”

Wat gebeurt er tijdens een afspraak?
‘Jin Shin Jyutsu’ doet nooit pijn. An-
nemieke legt haar handen op be-
paalde plekken waar de energiedoor-
stroming belemmerd is. De klant kan 
het thuis ook zelf toepassen. Soms 
komen er ook Bach bloesems aan te 
pas. Dat zijn homeopatische remedies 
die helpen bepaalde klachten te ver-
minderen. Deze combinaties stelt ze 
zelf samen.’

Time Out voor Mens & Dier, Anne-
mieke Driessens, 
Smisserstraat 8
6031 AE Nederweert
Tel. 0495 450623
info@timeoutvoormensendier.nl

Francien Clijsters

Te huur:
Ruim appartement 
in het centrum  van 
Nederweert:

•	Grote	woonkamer	met	
moderne	open	keuken

•	3	slaapkamers	met	
	 moderne	badkamer
•	Dakterras	
•	Berging

Aanvaarding medio februari!

Voor inlichtingen:
I. Coolen

06-55342879

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

MEUBELS
nieuw en gebruikt

relaxstoelen, sta-op-stoelen, 
bankstellen met garantie

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

drogers, koelkasten met garantie
Openingstijden:

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

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

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 

van woningen en ophalen van al uw 

overbodige  spullen. 

Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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



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!

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

PUPA MAKE-UP WORKSHOP
VrijdAg 20 mAArT

Kom naar de Pupa make-upworkshop bij
Huidverzorgingsinstituut Jeunesse en leer alle tips & trics

van professionele visagisten van Pupa.

AANVANgSTijdEN
10:00 tot 13:00

of
14:00 tot 17:00

SCHRIJF JE NU IN!!!
VOL = VOL

€ 25,-
p.p.

                       inter-active-store                Aanbiedingen geldig t/m 20-3-2015

Bozita droogvoer voor de hond.
Kwaliteitsvoer voor een  vriendelijk prijsje.
Nu 10% extra korting op alle varianten.

B.V.: Bozita original 15kg.
Van  € 40,66  voor  € 36,60

                      Bozita blikvoer patè 635gr.
                      Alle smaken van € 2,02 nu voor 
                      € 1,85 per blik.

Gerookte kalfspoten de natuurlijke gebits-
reiniger.

Elders € 5,29 per stuk bij ons € 3,29 per stuk

Valentijnsdag cadeautip:

Handgemaakt houten wandhart 40 x 42cm  
met tekst.
Div. teksten, eigen tekst is ook mogelijk .

       € 14,95  

Div. houten tekstborden. 28x40cm

Ook eigen tekst is hier mogelijk.   € 19,95
                                

Inter-active-store
Dorpstraat 15A
6091 NJ
Leveroy

www.inter-active-store.com
interactivestoreleveroy@gmail.com
06-15280677

Ook afhaalpunt voor
Weekblad van Nederweert.

Weekaanbieding

Speciale actie:
winkels Weert en Nederweert op woensdag 11 februari!

Gratis Bakkerij Korsten Big Shopper

bij besteding van minimaal e 10,00.

Week
7

9 t/m 14
februari

Carnavalsmuffins: € 1,35 p.st.
Worstenbroodjes: 5 halen + 1 GRATIS
Rogstaekerbol (500 gram): € 2,95
kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Rijstenvlaai met slagroom: € 13,25 half € 7,60

 

Aanbieding 
t/m 14 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

Abrikozenvlaai € 8,95

Rijstevlaai

slagroom € 13,95

Heytser Kei € 2,95
Voor carnaval zijn er Nonnevotten!

TE HUUR
Appartement

Centrum Nederweert
06- 517 517 15

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.

INFORMATIEF: Digitale Cubiss 
subsidiewijzer 
Bent u op zoek naar een subsidie of 
fonds om uw projectidee te finan-
cieren? Maak gebruik van de gra-
tis digitale Cubiss subsidiewijzer. In 
deze subsidiedatabase vindt u op 
ieder moment actuele informatie 
over subsidies en fondsen. Op basis 
van trefwoorden over bijvoorbeeld 
doelgroep, projectthema of interes-
segebied kunt u zelf zoeken naar 
aanvullende financieringsmogelijk-
heden. De database bevat financie-
ringsmogelijkheden in het educa-
tieve, culturele en sociale domein. De 
zoekresultaten bieden u per fonds 
de informatie over de doelstellingen 
en actuele indieningstermijnen. Ook 
vindt u contactgegevens en een link 
naar de website van het fonds voor 
het indienen van een projectidee. De 
digitale Cubiss subsidiewijzer vindt u 
via de volgende link: http://www.cu-
biss.nl/cubiss-subsidiewijzer.

INFORMATIEF: Verklaring Om-
trent Gedrag (VOG) 
Goed nieuws voor alle verenigingen 
waar vrijwilligers werken met jonge-
ren en/of mensen met een verstan-
delijke beperking. Onderzoek heeft 
aangetoond dat het vragen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
aan vrijwilligers bijdraagt aan de 

veiligheid binnen een vrijwilligersor-
ganisatie. Met zo’n verklaring toont 
de vrijwilliger aan dat hij niet veroor-
deeld is voor ernstige delicten, zoals 
een zeden- of geweldsdelict. Met het 
aanvragen van VOG’s maakt u het 
onderwerp seksueel grensoverschrij-
dend gedrag bespreekbaar en geeft 
u ook een signaal af dat u werk maakt 
van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een 
eerste stap richting een veilig klimaat 
binnen uw organisatie. Vanwege 
deze positieve effecten heeft het 
ministerie van Veiligheid en Justitie 
besloten om een proef met het ver-
goeden van VOG’s per 1 januari 2015 
om te zetten in een regeling waarbij 
vrijwilligers van alle vrijwilligersorga-
nisaties onder voorwaarden een gra-
tis digitale VOG kunnen krijgen. Hier-
mee is de aanvraagprocedure enorm 
vereenvoudigd. Vrijwilligersorganisa-
ties hoeven niet meer te declareren, 
maar de vrijwilligers krijgen een digi-
tale VOG-aanvraag direct gratis. Deze 
regeling duurt tot 31 december 2016 
(met intentie tot verlenging) voor 
een maximum van 100.000 VOG’s per 
jaar. Deze regeling is een initiatief 
van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Deze informatie is afkomstig 
van de website www.gratisvog.nl. Op 
deze website vindt u de volledige in-
formatie over deze nieuwe regeling. 

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. 

Passie voor paarden bij MAVO in het GROEN

In het schooljaar 2015-2016 zal bij 
Citaverde College MAVO in het 
GROEN een cursus ruiter & paard 
aangeboden worden, voor leerlin-
gen met een passie voor paarden.  

Vanaf september kunnen geïnteres-
seerde leerlingen van leerjaar 1 en 2 
zich voor deze cursus aanmelden. Bij 
voldoende animo zal 1 cursusdag per 
maand plaatsvinden op de manege te 
Nederweert. 
De cursus is ontwikkeld voor leerlin-
gen die affiniteit hebben met paar-
den of de paardensport. Ervaring en 
kennis zijn geen vereiste om deel te 
nemen, enkel leergierigheid. Tijdens 
de cursus  ruiter & paard krijgen de 
leerlingen de mogelijkheid aange-
boden om op deze manier specifieke 
vakkennis en ervaring op te doen met 
paardrijden tijdens de schooluren. 

De aandacht en interesse voor die-
ren komt voort uit het streven naar 
duurzaam leven. Dit was ook terug te 
zien op een aantal onderdelen op de 

open dag, naast alle andere zaken die 
van belang zijn voor het leren op een 
middelbare school. 

CITAVERDE voor het leven

CITAVERDE College: groen onder-
wijs voor VMBO, MBO en volwas-
senen
CITAVERDE College is een onderwijs-
instelling voor VMBO en MBO en 
bestaat uit zes verschillende locaties 
door heel Limburg. Studenten met in-
teresse in de groene sector vinden bij 
het CITAVERDE College een passende 
opleiding. Het CITAVERDE College 
heeft oog voor de mogelijkheden 
en kansen van haar studenten. Door 
de juiste begeleiding en flexibiliteit 
brengt het CITAVERDE College stu-
denten naar een zo goed mogelijk 
studieresultaat. Daarbij werkt het CI-
TAVERDE College veel samen met re-
gionale partners in onderwijs, maat-
schappelijke organisaties, overheden 
en de beroepspraktijk. Kijk voor meer 
informatie ook op www.citaverde.nl.

Na drie dolle dagen actief ontspannen

Krokusvakantie vol activiteiten 
bij Buitencentrum De Pelen

Tijdens Vastelaovendj staat het 
Zuiden van Nederland drie da-
gen op zijn kop! Daarna hebben 
de kinderen vakantie zodat ze uit 
kunnen rusten van al dat gehos 
en gespring. Bij Buitencentrum 
De Pelen van Staatsbosbeheer 
kun je in de Krokusvakantie actief 
ontspannen, oftewel genieten 
van de natuur en tegelijk leuke 
activiteiten doen! Alle activitei-
ten starten bij het Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. 

Peel Ontdektocht Winterpret
Voor gezinnen met kinderen zijn er 
Peel Ontdektochten Winterpret. Tij-
dens deze excursie ga je, samen met 
een Peelgids van Staatsbosbeheer, 
speuren naar sporen van dieren. Als 
je die sporen kunt herkennen weet 
je welke dieren er in de Peel voorko-
men. Zo ontdek je van alles over het 
leven van deze dieren én kom je er 
achter welke dieren in de winter sla-
pen. Na afloop uilenballen pluizen. 
Spannend! Er is een Peel Ontdektocht 
Winterpret op woensdag 18, don-
derdag 19 en vrijdag 20 februari om 
11.00 uur. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind, in-
clusief een grappige dierenpin.

Nestkastjes timmeren en schilderen
Het is nog volop winter, maar we lon-
ken al een beetje naar de lente. En in 
het voorjaar gaan de vogels op zoek 
naar een veilige nestelplek. Jij kunt 

de vogels helpen met hun zoektocht 
naar een eigen huis. Timmer een ste-
vig nestkastje en schilder dat in de 
mooiste kleuren. Bordje ‘te huur’ er-
bij en voor je het weet woont er een 
heel gezin in je tuin of op het balkon. 
Je kunt nestkastjes timmeren en schil-
deren op woensdag 18, donderdag 19 
en vrijdag 20 februari om 14.00 uur. 
Deelname kost € 10,- per kind, inclu-
sief materialen.

Snertwandeling in De Groote Peel
Tijdens deze gezellige wintertocht 
struin je over Peelbanen en knuppel-
bruggen en ontdek je van alles over 
het gebied en zijn ‘bewoners’. Maar 
ook over de tijdelijke gasten, onder 
andere de talrijke ganzen die elke 
winter in de Peel verblijven. Het is elke 
keer weer indrukwekkend om een 
groep ganzen luid gakkend te zien en 
horen overvliegen. Onderweg wordt 
een peelneutje geschonken en na af-
loop van de wandeling staat er voor 
de deelnemers een geurige kop soep 
bij de vuurkorf klaar. De Snertwande-
ling start op zondag 22 februari om 
14.00 uur. Deelname kost € 10,- voor 
volwassenen en € 7,50 per kind. 

Informatie en aanmelden 
Aanmelden voor de Peel Ontdektocht 
Winterpret en het nestkastjes timme-
ren kan telefonisch: 0495 – 641 497 of 
per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl 
Voor de Snertwandeling online reser-
veren: winkel.staatsbosbeheer.nl/win-
terwandeling-met-peelneut-en-snert 
Het Buitencentrum is in de Krokus-
vakantie geopend  op maandag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

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

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

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

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



Even anders... 
Uiteraard zijn we u in de week van 
carnaval ook van dienst, maar let u dan 
wel op onderstaande wijzigingen.

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 16 en dinsdag 17 febru-
ari is het gemeentehuis gesloten. Het 
kantoor van de burgerlijke stand is op 
dinsdag van 10.30 uur tot 11.00 uur wel 
voor u geopend, echter uitsluitend voor 
het doen van aangifte van geboorte en 
overlijden. De gemeente is tijdens de 
carnavalsdagen voor spoedgevallen wel 
bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Gewijzigde huisvuilroutes
Ook de huisvuilroutes worden ver-
plaatst. De vuilniswagen begint om 
7.00 uur (behalve op zaterdag om 6.30) 
te rijden. Wij vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-
tueel de avond vóór de ophaaldag. De 
vuilniswagen kan op een ander tijdstip 
langskomen dan u gewend bent!

U goed van dienst zijn, dat is waar het 
bij onze dienstverlening om draait. 
Het maakt daarbij niet uit of u ons 
digitaal, persoonlijk, telefonisch of per 
post benadert. Op alle manieren wil-
len wij u snel, transparant, efficiënt, 
resultaatgericht en vooral ook klant-
gericht helpen. De afgelopen jaren 
hebben we stappen gezet om de 
dienstverlening aan u te verbeteren 
en te moderniseren. Daarbij stellen 
we u als inwoner of ondernemer van 
Nederweert centraal. 

Dienstverlening aan u
Sinds 2012 zijn veel veranderingen 
doorgevoerd. Zo hebben we de ge-
meentelijke organisatie ‘gekanteld’ 
naar een organisatie waarbij dienst-
verlening aan u het sleutelwoord is. 
Er is een Klant Contact Centrum (KCC) 
ingericht met eerstelijns serviceteams. 
Wanneer u ons belt of mailt, komt 
uw vraag terecht bij een medewerker 
van een serviceteam aan de telefoon. 
Zij helpen u met uw vraag en worden 
hierbij ondersteund door vakspecialis-
ten en beleidmakers.  

Uw mening is belangrijk
We hebben ook een Kwaliteitshand-
vest vastgesteld. Hierin staan service-
afspraken die aangeven wat u van 
ons mag verwachten. Komen we deze 
afspraken niet na, dan hopen wij dat 
u ons daarop aanspreekt. Daarom 

hebben we het Kwaliteitshandvest ook 
op de gemeentelijke website geplaatst, 
voor iedereen toegankelijk dus. Ook 
hebben we een burgerpanel ingericht. 
Dit panel sturen we geregeld via e-mail 
vragenlijsten over onze dienstverlening. 
De reacties helpen ons om de dienstver-
lening te verbeteren.

We staan voor u klaar!
We hebben de openingstijden van de 
publieksbalies verruimd. U kunt digi-
taal, telefonisch of aan de receptie een 
afspraak maken, zodat wachttijden 
aan de balies tot een minimum beperkt 
blijven. De processen achter de balies 
worden steeds verder gedigitaliseerd, 
waardoor u nog sneller en efficiënter 
geholpen wordt.  

Wilt u het zelf regelen?
We hebben ook de gemeentelijke infor-
matie én dienstverlening verder gedigi-
taliseerd. Dit heeft als voordeel voor u 
dat u steeds meer informatie zelf op de 
website kunt vinden en zelfs direct kunt 
regelen. Altijd: 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. We hebben de website aan-
gepast, waarbij we de door u gestelde 
vragen en gezochte informatie als 
uitgangspunt hebben gebruikt. De in-
formatie op de website zullen we steeds 
blijven updaten en uitbreiden, zodat u 
kunt blijven vertrouwen op complete 
en actuele informatie. Ook hebben we 
een Nederweert-app gelanceerd, zodat 

u via uw smartphone of tablet toegang 
hebt tot de meest gevraagde digitale 
informatie. 

Digitale mogelijkheden
Via de website en de app kunt u een 
afspraak maken met de gemeente én 
direct producten en diensten van de 
gemeente afnemen. De website en de 
app zijn voorzien van rechtstreekse 
toegang tot het meldpunt waarmee 
u snel en efficiënt een melding open-
bare ruimte kunt doorgeven, zoals een 
vervuild wegdek of een losse trottoir-
tegel. De officiële bekendmakingen 
van de gemeente bekijkt u eveneens 
eenvoudig via de website en de app. U 
kunt zich ook abonneren op de gratis 
e-mailservice Bekendmakingen zodat 
u een melding ontvangt als er een be-
kendmaking in uw buurt toegevoegd 
wordt.  

Meedenken in het burgerpanel?
Wilt u ons helpen onze dienstverlening 
verder te verbeteren? Dat kunt u doen 
door deel te nemen aan het burgerpa-
nel. We mailen u dan zes tot acht maal 
per jaar een vragenlijst. De antwoorden 
gebruiken we bij het doorontwikke-
len van de dienstverlening. Meedoen? 
Klik op ‘Burgerpanel’ op onze website. 
Uiteraard kunt u ook altijd contact met 
ons opnemen via info@nederweert.nl 
als u vragen of opmerkingen heeft over 
de dienstverlening. 

Uw gemak staat voorop!
Dienstverlening gemoderniseerd, zaken snel en eenvoudig regelen

GemeenteContact
Donderdag 12 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...
 Ontwikkelingen centrumplan
 Belastingaanslagen  

eind februari in de bus
 Welke besluiten heeft de 

gemeenteraad genomen?
 Download gratis de nieuwe 

Nederweert-app

www.nederweert.nl

Levensgevaarlijk
Bestuurders negeren regelmatig het 
rode verkeerslicht bij Brug 14. Dat ge-
beurt met name door verkeer komend 
vanaf de Winnerstraat. Dit zorgt voor 
gevaarlijke situaties. Om de doorstroom 
te verbeteren, bekijken we of we de 
afstelling van de verkeersinstallatie 
kunnen aanpassen. Door het rode licht 
rijden blijft uiteraard onacceptabel.

Vóór de brug stoppen
Vanwege de beperkte breedte van Brug 
14 moet verkeer vanuit de richting Win-
nerstraat/Kanaaldijk zich vóór de brug 
opstellen en niet erop. Vrachtverkeer 
komend vanaf de N266 (Wetering/Rijks-
weg Noord) zou anders door wachtend 
verkeer niet kunnen indraaien. Naast het 
zorgen voor voldoende doorstroming, is 
de veiligheid voor langzaam verkeer een 
belangrijk argument om het verkeer niet 
op de brug te laten wachten. De brug 
biedt namelijk geen ruimte om fietsers 
en voetgangers gelijk met twee stromen 
verkeer over te laten steken. Zeker als 
auto’s op de brug gaan uitwijken voor 
indraaiend vrachtverkeer vanaf de N266, 
ontstaan er voor fietsers en voetgangers 
levensgevaarlijke situaties. Dat willen we 
voorkomen. 

Vervolg
De verkeersregelinstallatie is er juist 
gekomen, omdat het in het verleden een 
onveilige kruising was, met ongelukken 
tot gevolg. 

De gemeente en de provincie houden u 
op de hoogte van het onderzoek naar 
het verbeteren van de doorstroom.

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

Op dinsdag 3 maart om 19.30 uur 
vindt in het gemeentehuis een sym-
posium plaats over de maatschap-
pelijke waarde van sport en cultuur 
voor de veranderingen in het soci-
aal domein. De avond wordt mede 
georganiseerd, omdat de betrokken 
partijen en de raad binnenkort een 
besluit nemen over het al dan niet 
voortzetten van de Brede Impuls com-
binatiefuncties. 

De regeling heeft als doel meer 
scholen met sport- en cultuuraanbod 
te realiseren, het sport- en cultuur-
aanbod voor jeugdigen uit te breiden 
en (sport)verenigingen te versterken. 
Hiervoor worden combinatiefunctio-
narissen ingezet. 

Combinatiefunctionaris
Combinatiefunctionarissen zijn 
medewerk(st)ers die bij één werk-

gever in dienst zijn, maar voor twee 
sectoren werken (onderwijs, sport en/of 
cultuur). Doel van de regeling is ook om 
sociale samenhang en participatie in de 
buurt te bevorderen en achterstanden 
bij de jeugd te verminderen. 

De gemeente zet samen met alle onder-
wijsinstellingen binnen de gemeente, 
de buitenschoolse opvang, sport, cul-
tuur en overige instellingen 2,55 fte in 
om de gestelde doelen te bereiken. De 
zes combinatiefunctionarissen zijn met 
heel veel projecten bezig op het terrein 
van sport, cultuur, popmuziek en biblio-
theekwerk. 

Volgende week leest u meer over deze 
boeiende avond.

De dienstverlening is verder gedigitaliseerd, waardoor u thuis al veel zelf kunt regelen. Gewoon wanneer het u uitkomt! Foto: internet

Op Valentijnsdag, zaterdag 14 februari, 
draagt burgemeester Evers de macht 
voor de drie dolle dagen over aan Prîns 
Theo I van De Pinmaekers tijdens de tra-
ditionele Sleuteloverdracht. Ook wordt 
op deze avond de Kolderpin uitgereikt. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en 
is vrij toegankelijk voor iedereen. Alleen 
voor de zitplaatsen in de raadzaal is een 
toegangskaart nodig. Samen maken we 
er weer een mooi feest van!

Bij deze carnavaleske happening in de 
tot Kolderzaal omgebouwde raadzaal 
van het gemeentehuis, openen traditie-
getrouw de Vastelao vundjs-verenigingen 
uit de gemeente Nederweert samen de 
Vastelaovundj. Ook dit jaar zijn De Pin-
maekers uit Nederweert, De Bengels uit 
Nederweert-West, De Vlikkestaekers uit 
Ospel en De Piepkukes uit Neder weert-
Eind er uiteraard weer bij.

Programma
In de raadzaal kunt u genieten van een 
feestelijk programma, m.m.v. Will Kna-
pen, Wendy en Iris, de Joeksige Vrölliej, 
de Henkies, Oze Hoempa en Hofkapel 
Klein mèr Neugter. Ceremoniemeester is 
kabinetschef Giel Bruijnaers. 

Uitreiking Kolderpin 
Dit jaar wordt voor de 30ste keer de 
Kolderpin uitgereikt. Vorig jaar mocht 
Hans Caris uit Nederweert deze eervolle 
onderscheiding in ontvangst nemen. De 
Kolderpin, in de vorm van een stan-
daard en een draagspeld, wordt ieder 

Vastelaovundj in ut gemeindjehoês
ieder jaar weer een leuke happening!

jaar uitgereikt aan een persoon uit de 
gemeente Nederweert die zich verdien-
stelijk maakt voor de Vastelaovundj in 
het bijzonder en voor de gemeenschap 
in het algemeen. 

Jeugdsleuteloverdracht
’s Middags begint om 13.11 uur de 
jeugdsleuteloverdracht. Uit handen 
van locoburgemeester Hubert Mackus 
ontvangt Jeugdprins Ids I van V.V. De 
Pinmaekers dan samen met prinses Britt 
in de Kolderzaal de sleutel van het ‘ach-
terpörtje’ van het gemeentehuis.

Ook Jeugdprîns Kris I en prinses Nova 
van De Krielkes d’Indj, Jeugdprîns Stan 
I en Prinses Steffi van de Jong Vlik-
kestaekers Doospel en al hun adjudan-
ten, raden van 11 en dansmarietjes zijn 
van de partij. En er zijn natuurlijk ook 
weer diverse optredens. Het wordt een 
gezellige middag, verzorgd voor en 
door de jeugd van Nederweert. Ieder-
een is welkom, maar de plaatsen in de 
Kolderzaal zijn alleen voor de jeugd. 
Daar is een toegangskaart voor nodig. 
In de aangrenzende zalen is echter 
plaats genoeg. Dus kom vooral kijken 
en genieten!

De presentatie is in handen van ceremo-
niemeester Giel Bruijnaers en ook Will 
Knapen is natuurlijk weer van de partij.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert wensen u ‘unne 
schoeëne Vastelaovundj!’

Je sterk maken voor sport en cultuur

Vorig jaar ontving Prîns Rob I de sleutel uit handen van burgemeester Evers,  
onder toeziend oog van Adjudant Peet. Foto: Nederweert24

Als de vuilnisauto zou komen op: komt de ophaaldienst nu op:

maandag 16 februari  zaterdag 14 februari

dinsdag 17 februari woensdag 18 februari

woensdag 18 februari donderdag 19 februari

donderdag 19 februari vrijdag 20 februari

vrijdag 20 februari zaterdag 21 februari



HARMONIE ST. JOSEPH

Op weg naar de Oranjerie...
We hebben bericht gekregen van de LBM. Ons 
concoursoptreden staat definitief gepland 
voor zondag 25 oktober om 12.15 uur met 
meteen aansluitend de bekendmaking van de 
resultaten (tijdstip is nog onder voorbehoud). 
Hieronder de eerste belangrijke data voor de 
muzikanten van het harmonieorkest ter voor-
bereiding op dat concoursoptreden.
-  Zondag 19 april: repetitiedag 10:00 tot 

15:00 uur
-  Zondag 28 juni: Peeltoernooi Meijel
-  Zondag 27 september: HAFA-toernooi in 

Heythuysen
-  Zondag 4 oktober: Beoordelingsconcert in 

Melick
De muzikanten wordt verzocht om met deze 
concerten en repetities rekening te houden 
met de planning van vakanties, uitstapjes 
en andere activiteiten. Want alleen als we 
compleet zijn kunnen we ook presteren. 
De overige planning, waaronder een repe-
titieweekend in september, wordt spoedig 
bekend gemaakt. Samen gaan we er voor!

Veurpreuve:
Traditiegetrouw staat donderdag 12 fe-
bruari, de repetitieavond vóór de Vaste-
laovundj, in het teken van het Veurpreuve. 
We beginnen om 19.30 uur in Zaal Willem 
Tell en iedereen is welkom!

Vastelaovundsjoptocht:
Op maandag 16 februari lopen we weer 
voorop in de grote Vastelaovundjsoptocht 
van V.V. de Pinmaekers. We vertrekken om 
14.10 uur stipt (wees dus op tijd!) vanaf 
Pleunis Mode in de Brugstraat. De Vaste-
laovundjskiel en -das kun je van tevoren 
(vanaf 13.30 uur) ophalen in de garage van 
Theo Pleunis.

Uitbreiding insrumentarium:
Dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard 
Cultuur Fonds Limburg van 2.370,00 euro 
hebben we ons instrumentarium kunnen 
uitbreiden door de aanschaf van een alt-
hobo. De bijdrage bestaat uit 25% subsidie 
van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Lim-
burg. Dit bedrag wordt verdubbeld dankzij 
een extra bijdrage van de Provincie Limburg 
waarbij voor vier jaar in totaal 1 miljoen 
euro beschikbaar is gesteld voor bijdragen 
aan kleding en instrumenten.

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand zame-
len wij oud papier in op het St. Antonius-
plein in Nederweert en het Rochusplein op 
Budschop. De opbrengst is voor de harmo-
nie. Steun uw harmonie en breng oud pa-
pier op zaterdag 14 februari tussen 9.00 
tot 12.00 uur naar de inzamelpunten. Onze 
dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Paul Hoeben en Elze 
Janssen-Moris,
Rochusplein: Leon Coolen, Elien Willekens, 
Irma Gielen-Kneepkens en Jolanda Broers-
van der Heijden
Volgende maand (14 maart) zijn aan de 
beurt:  Karen Berben, Tom Claessens, Roland 
Sieben, Nicole Goubet-Peeters,  Ros Nijssen 
en Suzanne Smeets

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Programma Libre. 
Dinsdag 24 – 2
Vlegelke 1 – Jope 2 .
Bij de Vogel 1 – Vlegelke 2.
 
Uitslagen  Golf
Vlegelke 1 – Montfort 1  = 6 – 6.
BCW 1 – Vlegelke 2         = 3 – 9.
Vlegelke 3 – Heijtse 1     = 8 – 4.
Haazehoof 1 – Vlegelke 4  = 11 – 1.
 
Programma Golf
Vrijdag 20 –2
Vlegelke 1 – Maasgolf 1.
Vrijdag 13 – 3
Vlegelke 2 – Jonas 1.
Black 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Haazehoof 2.
 
Afgelopen week werden De Nederweerter 
Kampioenschappen gehouden.
Zaterdag 30 Koppels
1.W Drent – H v/d Runstraat.NL.
2.T Tielens – J Moors.BE.
3. C Claessens – C Schroten.BE.
4. L Puijnen – M Looymans.NL.
 
Zondag 54 Individueel
1. W Drent  NL.
2. M Moonen .NL.
3. A Ceelen .NL.
4 . H Verspagen.NL.
 
Het was een geweldig Kampioenschap met 
Prima winnaars. Een Speciaal woord van Dank 
aan alle sponsors zonder hun steun geen Toer-
nooi. Ook aan alle leden die meegewerkt heb-
ben Danke. En als laatste maar wel  gemeend 
Geer van de Vijver voor het totale sponsorza-
ken gebeuren.  Danke  Danke Danke.

RKSVO Nieuws

RKSVO wenst Prins Martin I en 
Prinses Marjan samen met 

jeugdprins Stan en zien prinses Steffi 
UNNE SJOEENE VASTELOAVUNDJ SAAME

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

Zondag 22 februari:
RKSVO 1 - Merefeldia 1 14.30
RKSVO 2 - Mifano 2 12.00
RKESV 2 - RKSVO 3 11.00
SV Budel 8 - RKSVO 6 10.00
Heksenberg da.1 - RKSVO da.1 12.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert
  

PUIKE OPENING 
VOORJAARSCOMPETITIE TTCN’72

Onze jeugd was er klaar voor om de voor-
jaarscompetitie goed te beginnen, dit loog 
er niet om.

Kluis 6 – TTCN’72 1   3-2
Kluis 7 – TTCN’72 2   0-5

Tibo Choquet en Elmar Dijcks van ons 1e 
jeugdteam hebben geflatteerd verloren met 
3-2. Gezien de uitslagen hadden de laatste 
2 partijen net zo goed voor TTCN’72 kun-
nen zijn want ze verloren in de beslissende 
game dus onze jongens hebben fantastisch 
gespeeld.

Daarentegen maakten Bas de Jong en Johan 
Meevis gehakt van de Geleense formatie en 
wonnen overduidelijk alle wedstrijden in 
straight 3 games met gamestanden die er 
niet op logen te weten 11- 4, 11 – 2, 11-6 enz.

Voor Johan een lekker begin aangezien dit 
zijn eerste overwinning was en dat smaakt 
naar meer en Bas onze debutant liet zien dat 
hij niet voor niets 3e werd bij de clubkampi-
oenschappen.

Volgende wedstrijd:
Zaterdag 7 februari aanvang 10.00 uur

TTCN’72 1 – Wijzenbeek kledij/Westa 8 

Voor meer informatie: www.ttcnederweert.nl

Na een succesvolle eerste seizoenshelft (2e 
plaats) en een geslaagd Kersttoernooi (win-
naar), was het tijd voor de jongens en coa-
ches van U16-2 om het basketbal even te 
laten voor wat het is en te ontspannen. Dit 
werd gedaan in de vorm van een bowling-
avond. Al snel bleek dat de groep niet alleen 
aanleg heeft voor basketbal, maar ook op 
de bowlingbaan aardig uit de voeten kan. 
Nando deinst op het veld namelijk voor nie-
mand terug en liet op de bowlingbaan ook 
zien zeker niet onder te willen doen voor an-
dere. Jack’s power kwam hem ook van pas, 
de ballen vlogen letterlijk voorbij. Daarnaast 
liet puntenmachine Lucas zien ook goed 
met bowlingballen overweg te kunnen. An-
dere spelers zoals Kevin en Julien profiteer-
den van hun tot in de puntjes uitgewerkte 
techniek. Een gevaarlijke outsider was Tho-

Teamuitje kampioensteam U16-2

mas, niemand wist wat te verwachten van 
deze nieuwkomer. Deze groep vormde een 
geduchte tegenstander in de strijd tegen 
de coaches. Het ging gelijk op, vooral Vince 
liet zien dat hij geen problemen had om de 
ene na de andere strike te gooien. Verder 
bleek Wesley zich ook thuis te voelen op de 
bowlingbaan. Helaas werd hem dit uiteinde-
lijk fataal, hij gleed uit en liep een pijnlijke 
blessure op aan zijn stuitje. Ook Vince leek 
hiervan geschrokken te zijn en de magie was 
verdwenen. Wat volgde was een inhaalslag 
van Dyon en Kyll die uiteindelijk niet meer 
te overtreffen bleek. Onder het genot van 
een hapje en een drankje is het al met al een 
hele geslaagde avond geworden. Nu kan de 
focus weer terug op het basketbal, de com-
petitie wacht namelijk. Kom maar op!! Wij 
zijn er klaar voor!!

Schutterij St. Barbara Leveroy.

1de trekking loterij van 2015 verricht 
door Mevr. Nies.                        
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2373
2de prijs € 25.00 lotnummer 2324
3de prijs € 15.00 lotnummer 2524
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2559,  2465,  2382,  2449,  2477 
en 2424.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2323, 2381, 
2404, 2552, 2425 en 2443.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op maandag 2 februari 2015 in 
café-zaal Wetemans om 19.30 uur.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 7, 14 – 15  februari  2015.

Er zijn geen uit en thuiswedstrijden
Ivm vastelaovundj.
16 t/m 20 febr. zijn er geen trainingen.

Unne schoeëne vastelaovundj.

Jumping Giants, let’s go.
 

Geen programma vanwege Carnaval 

Mededelingen
Donderdag 12 feb. kaarten aanvang 
20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Afgelopen jaarvergadering hebben de le-
den van ons duikteam ingestemd met het 
ERELIDMAATSCHAP voor Johan Kessels van 
K-Dive in Stramproy. Johan runt al meer 
dan 10 jaar een duikwinkel in Stramproy en 
helpt onze leden en onze vereniging met de 
aanschaf en onderhoud van duik- en zwem-
materialen. Tevens helpt hij ons met de ma-
terialen tijdens de lessen en vult hij onze 
duikflessen. Soms op de meest vreemde 
tijden!!! Zaterdag heeft een delegatie van 

Duikteam Nederweert

ons bestuur Johan bezocht om hem te eren 
met een certificaat en natuurlijk een bosje 
bloemen voor zijn steun en toeverlaat Anja. 
Nogmaals dank voor alle hulp en ondersteu-
ning en we hopen nog jaren te mogen sa-
menwerken.
Komende week gaan onze jongste snorke-
laars (vanaf 8 jaar) een keer met echte duik-
flessen onder water. Wil je dat ook een keer-
tje meemaken? Geef je dan op voor een gratis 
proefles via info@duikteamnederweert.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Laurierstraat 73, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1983, opp. perceel ca. 223 m2 inhoud woning
300 m3.
Begane grond: hal met meterkast (5 groepen/ aardlekschakelaar) 
en toiletruimte met fontein; doorzonwoonkamer met trapkast; 
dichte keuken met tegelvloer en verzorgde keukenopstand met 
afzuigkap; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
douche, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats AWB 
HR-combi cv-ketel (2002) en mechanische ventilatie-unit; berg-/ 
hobbyzolder met dakraam en bergruimte in dakschuinten.
Algemeen: aanpandige garage met kantelpoort, loopdeur en 
toegang tot de achtertuin; volledig geïsoleerd; kunststof/ hard-
houten kozijnen met HR++ glas (2009/2010); voortuin met oprit; 
achtertuin o.a. voorzien van een houten tuinhuis, overdekt terras 
en erfafscheiding (hout).

Vraagprijs € 152.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 28 februari 2015.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.
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 AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
 zaterdag 7.00-13.00 u.

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

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

Kom ook 
naar onze 
showroom!

Stijlvolle Albo,	
Skantrea,	Bruynzeel	en 

Wehkamp binnen- 
en buitendeuren.

Vraag vrijblijvend 
een offerte aan.

Toneelgroep De Meiberg 

presenteert: Het is niet alles goud 
wat er blinkt.
Wim de Vries is een verstokte vrij-
gezel. Omdat hij niet meer alleen 
wil zijn heeft hij een huwelijks-ad-
vertentie geplaatst. Wim krijgt ant-
woord op zijn advertentie via een 
brief van een zekere Kootje. Wel 
vreemd dat Kootje geen foto van 
zichzelf in de brief heeft gedaan, 
maar misschien is het wel een hele 
mooie vrouw. Wim fantaseert er op 
los maar zijn huishoudster heeft zo 
haar eigen ideeën. Is zij misschien 
jaloers? Nog dezelfde avond komt 
Kootje met haar hele familie opdra-
ven.  Wordt nu het beeld van een 
mooie vrouw waargemaakt en krijgt 
Wim er een nette wel opgevoede 
schoonfamilie bij?  Om elkaar beter 
te leren kennen blijven ze meteen 
maar een paar dagen logeren, want 
dat is goed voor de kennismaking, 
zeggen ze...... 
Het is nog maar de vraag of dat een 
goed idee is, omdat toevallig nichtje 
Jolanda en haar vriendin Yvonne, 

ook voor een paar dagen bij Wim op 
bezoek zijn. Of dat in goede aarde 
valt bij zijn toekomstige bruid is nog 
maar de vraag omdat deze twee mei-
den oom willen koppelen aan ..... Er 
ontstaan wat situaties waarin Wim 
zich niet heel gemakkelijk voelt. Die 
arme Wim heeft dan ook heel wat 
moeten doorstaan voordat de fami-
lie van Kootje weer vertrekt. Zal het 
Jolanda en Yvonne lukken om Wim 
aan een vrouw te koppelen? Is Koot-
je de ideale vrouw voor Wim? Wordt 
Wim verliefd op een andere vrouw of 
misschien wil hij na deze affaire wel 
vrijgezel blijven en zal hij zich wel 
drie keer bedenken vooralsnog een 
huwelijks advertentie te plaatsen.

De uitvoeringen zijn op Vrijdag 20, 
21 en 22 februari in Zaal Briels, Kraan 
6A, te Schoor.(Nederweert) en begin-
nen om 20.00 uur.

Voor de prijs hoeft u het ook niet te 
laten want waar vermaakt u zich een 
avond voor € 8,-

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

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



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

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

Liturgische kalender
van 12 tot en met 21 februari 2015

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 overle-
den ouders Gielen-van Nieuwenhoven. 

ZONDAG 15 FEBRUARI
Zesde zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. L. Roost) – overleden ouders Ver-
heijen-van den Kerkhof.

MAANDAG 16 FEBRUARI
Geen H.Mis

DINSDAG 17 FEBRUARI
Gedachtenis van Zeven H.H.-stichters van de 
Servieten
Geen rozenkransgebed en H.Mis

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

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

VRIJDAG 20 FEBRUARI
18.30 uur Kruisweg
19.00 uur H. Mis 

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

Spreekuur carnaval
Op maandag 16 februari is er geen spreekuur 
in het Parochiecentrum. Uw misintentie kunt 
u eventueel in de brievenbus deponeren.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 16 februari
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

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 14 februari 2015 – 21 februari 2015

Zondagmorgen 15 febr. 9.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins (volkszang)

Woensdag 18 febr. Aswoensdag
19.00 uur eucharistieviering  (volkszang)
Tijdens de eucharistieviering zal het askruis-
je worden uitgereikt.

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 14 -21 februari. 

Zaterdag 14 februari, Gezinsmis Vasten-
avond, 18.00 (Jongerenkoor Friends with 
Voices, hofkapel en groep leerlingen basis-
school) jrd Mia Jacobs-Weekers, ghm Sjef 
Vaes en Lien Vaes-Slaats. 

Zondag 15 februari, 6e zondag door het 
jaar, Vastenavond, 10.00 (geen zang) Harrie 
Loijen (verjaardag), Anna Loijen-van Nieu-
wenhoven, zoon Frans en schoondochter Mia.

Woensdag 18 februari, Aswoensdag, 
09.00 en 19.00 bij het begin van de 40-da-
gentijd. Na beide vieringen wordt het as-
kruisje opgelegd.

Donderdag 19 februari, geen avondmis. 
Zaterdag 21 februari, H. Petrus Damiani, 
bisschop en kerkleraar, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) ghm Antonetta Reemers, ghm
Bèr Moonen. 

ACOLIETEN: za. 14 febr. 18.00 : misdienaars; 
zo. 15 febr. 10.00 : Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen; za. 21 febr. 19.00 :  Richard Köster, 
Koen Coumans. 

OVERLEDEN: Op 29 januari jl. overleed 
Harrie Bijlmakers, 78 jaar, Meijelsedijk 128. 
Moge hij rusten in vrede.

VASTENAVOND: Nemen we nog tijd voor be-
zinning? Leven we van dag tot dag ? Iedereen 
wordt wel eens stil bij onverwachte omstan-
digheden of een ernstig voorvallen. En beseft 
dan hoe broos en kwetsbaar ons bestaan is. 
Als je daarvan overtuigt bent, mag je ook ge-
nieten van fijne momenten. Bij het begin van 
de vastentijd wordt daarom van oudsher de 
vastenavond gevierd, even “ los gaan”, even 
zorgen aan de kant om zich daarna in de 
40-dagen tijd voor te bereiden op Pasen. We 
beginnen de vastenavond in onze parochie 
met een gezinsviering, samen met de Vlik-
kestaekers, zang, muziek en lezingen door 
kinderen. “Vastenavond vier je samen” was 
en is een veel gebruikte roep. De Gezinsmis in 
de parochie vier je ook samen met ouders en 
kinderen. Ik nodig u allen uit, om 18.00 uur!
en wens iedereen gezellige dagen. 

ASWOENSDAG: En op Aswoensdag realise-
ren we ons weer de ernst van ons dagelijkse 
bestaan en laten we ons tekenen met een as-
kruisje, niet als uiterlijk vertoon maar als een 
aanzet tot nadenken over hoe we ons leven 
inrichten  en er voor  elkaar zijn. Na beide H. 
Missen wordt het askruisje opgelegd.

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

of ING: NL39ING 0001836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via
e-mail: gubbels@kpnplanet.nl en het be-
drag van € 25,00 overmaken op Rabo-bank: 
NL97RABO 0135506824 van de St. Rochus-
parochie Budschop of op ING:  NL39ING 
0001836498.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van 
€ 25,00 in een envelop af te geven bij de 
Mia Gubbels,  St. Antoniusplein 12  te Ne-
derweert, met vermelding van uw naam, 
adres en telefoonnummer en de opgave 
van de misintentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad. Telefoonnummer 
Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor 
het uitreiken van de H. Communie aan huis, 
kunt u contact opnemen met de heer Bert 
Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  15 februari 2015,  H. Mis om 
11.00 uur

Koor: Zondagskoor

H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

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 ontvangen met daarin 
een uitgebreide toelichting. Wij hopen ook 
in 2015 weer op uw steun te mogen reke-
nen. Heel hartelijk dank hiervoor.

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

14 t/m 21 februari 2015

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 Blaoskracht 11.

WOENSDAG 18 februari: 19.00 uur as-
woensdagviering.

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

LEZERS: zaterdag 14 februari carnaval, za-
terdag 21 februari Francien Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 14 februari Fam-
ke Aarts en Ayla Beerens, zaterdag 21 febru-
ari Tom van Horik.

“Sta op. Wees blij en glimlach. 
Hoe anderen jou behandelen, 

is hun karma. Hoe je reageert is de jouwe.”

Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
St. Antoniusplein 21-22, 6031 ED Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

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

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Jaarlijks organiseert het Dekenaal 
Lourdescomité Weert en regio in sa-
menwerking met de Stichting Organi-
satie Limburgse Bedevaarten de pel-
grimsreizen naar Lourders.
Ook dit jaar staan wederom drie rei-
zen op het programma. De reizen 
kunnen worden ondernomen met de 
nachttrein,met het vliegtuig of met 
de bus.
In Lourdes staan dagelijks activiteiten 
op het programma waarbij bezoeken 
aan de grot; de kerken en het heilig-
dom niet zullen ontbreken. Kortom
een reis met enige innerlijke diep-
gang en gezellige bijeenkomsten.
De reizen zijn van 2 tot en met 9 juni 
dan wel 31 augustus tot en met 7 sep-
tember met de nachttrein. Met de 
bus of vliegtuig vallen de data binnen 
de twee genoemde periodes. 
Van 4 tot en met 12 september is er 
nog een derde reis echter dan alleen 
met bus of vliegtuig.

Lourdesreizen 2015
Voor een uitgebreide brochure kunt u
in deze regio contact opnemen met:

In Weert 
ChritGötzen  tel. 0495530282
Harrie Hanssen tel. 0495542410

In Nederweert 
Toos Tinnemans tel. 0495633421

In Stramproy 
Nellie Craemers tel. 0495563328

Voor specifiek de busreizen kan men 
bellen met Tjeu van Meijl

tel.  0495521988

Het Lourdescomité is ook bereid om 
op aanvraag een informatiebijeen-
komst te houden voor groepen.

Wanneer hiervoor interesse bestaat 
neem dan contact op met Harrie 
Hanssen.LKV Afd. Nederweert

Hallo dames,

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

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Beste leden Zijactief 
ST Martha

Op 19 Februari is de Tombola om 
20.00 uur in de Haaze-hoof.
Men mag voor de tombola maximaal 
twee artikelen inleveren.
Dit kan iets zelf gemaakt zijn, zoals 
wafels, cake, bloemstuk of een kunst-
werk. De andere artikelen moeten
wel bruikbare spullen zijn.
Wij maken er een gezellige avond 
van, dus hopen we dat jullie met vele 
komen.

Vriendelijke groet 
bestuur Zijactief Ospel

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

KIENAVOND  BUDSCHOP VRIJDAG 
13 februari  2015 

De eerstvolgende kienavond is op
vrijdag 13 februari  2015 in het zaaltje 
van de Sint Rochuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.00 uur.

Het  kienen is toegankelijk voor ieder-
een. U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,--

Iedereen is welkom!

Het  bestuur.

‘VERKEERSVEILIGHEID 
ROND DE SCHOOL’

Technasiumleerlingen presente-
ren rapport aan wethouder

Woensdag 11 februari a.s. om 
14.00 uur presenteert een delega-
tie van de tweedejaars Technasi-
um-leerlingen van Het College de 
bevindingen van het project ‘Ver-
keersveiligheid rond de school’ 
aan wethouder Litjens van de 
gemeente Weert. In de periode 
september t/m november 2014 
hebben alle tweedejaars Techna-
sium-leerlingen van Het College
gewerkt aan het project. In groep-
jes hebben ze zich bezig gehou-
den met onderzoek naar gevaar-
lijke verkeerssituaties in Weert, 
het weggebruik van jongeren en
het bedenken van een oplossing 
voor gevaarlijke situaties.

Tijdens het bezoek aan de gemeente 
zullen twee groepen het eindrapport 
aanbieden en de verbeterplannen toe-
lichten. Na het aanbieden en toelichten 
van het rapport gaan de leerlingen aan 
de slag met het snoeien op verkeerson-
veilige plekken in Weert. Op deze ma-
nier hopen de leerlingen die plekken 
alvast verkeersveiliger te maken. 

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 16 en dinsdag 17 februari zijn wij 
GESLOTEN i.v.m. Carnaval. Woensdag 
18 februari 10.00-12.30 uur kook-
workshop*. Donderdag 19 februari 
09.30-12.00 uur workshop schilderen* 
/ 10.00-12.30 uur hoofdmassage* /
13.30-15.45 uur ontspanningsmas-
sage*. Vrijdag 20 februari 09.30-12.30 
uur creatief atelier. Open inloop 
maandag t/m donderdag  van 09.00-
16.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. (* = op afspraak). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

SKO

Vrouw zoekt boer

Ben jij mijn speld in de hooiberg
het zwarte schaap dat ik omarm
mijn heerlijke lekkere Eigenheimer
en maakt jouw koeienstal mij warm?

Jij draagt sloffend in modderlaarzen
mij over jouw keukendrempel als bruid
Jouw magnetronmaal doet mij water-
tanden
Jouw stugge zwijgen komt mij goed uit!

Lig in zwijm voor jouw spannende 
mestgeur
Ik val voor jouw overall zo blauw en stoer
Ik verklaar jou mijn liefde voor heel 
het land
’t is immers Valentijn, Vrouw Zoekt Boer!

Karin Vossen

Lees ook onze korte verhalen “Ka-
tapult” en “Koffieleutjes en zo” op 
www.schrijverskringospel.nl

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Past. Brandstraat 18, Nederweert-Eind met aanhorigheden.

Bouwjaar 1964, opp. perceel ca. 295 m2 inhoud woning 365 m3

Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met laminaatvloer, meterkast (6 groepen met 
aardlekschakelaar) en toiletruimte; L-woonkamer met laminaat-
vloer; dichte keuken met tegelvloer, keukenopstand voorzien van 
afzuigkap en gaskookplaat en opstelplaats voor witgoed/ vaat-
wasser; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop met laminaatvloer; drie slaapkamers 
voorzien van laminaatvloer; badkamer met douchecabine, was-
tafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar bergzolder met dakraam en op-
stelplaats AWB HR combi Cv-ketel/ witgoed.
Algemeen: eenvoudige vrijstaande garage met kantelpoort; 
kunststof kozijnen met isolerende beglazing; volledig geïsoleerd; 
voortuin; achtertuin is o.a. voorzien van een achterom, een terras 
en erfafscheiding (hout/ steen/ beton).

Vraagprijs € 145.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 28 februari 2015.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

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

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



Heemkundevereniging 
Nederweert

De Heemkundevereniging Neder-
weert nodigt u uit voor de bijeen-
komst op:

Dinsdag 24 februari 2015 om 
20.00 uur in zaal Centraal, Kerk-
straat 59, Nederweert.
Op deze avond zal Jan Vossen, Os-
pel, een lezing verzorgen met als titel;   

Mijn diensttijd in Nieuw-Guinea 
en de militaire acties.

Jan Vossen (geb. 1941 Ospel) moest 
in 1961 voor zijn nummer in mili-
taire dienst. Begin 1961 kwam hij op 
in Venlo en via de kazerne in Maas-
tricht werd hij gelegerd in Oirschot. 
Daar kreeg hij eind 1961 te horen dat 
hij ingezet zou worden in Nieuw-
Guinea. Met het vliegtuig is hij toen 
vertrokken naar Curaçao waar hij 
een tropenopleiding kreeg. Na deze 
opleiding ging hij met de Zuiderkruis 
(troepenschip) via het Panamakanaal 
en Hawaii naar Nieuw-Guinea waar 
hij begin 1962 in Hollandia aankwam.
Hij werd gelegerd op het eiland Biak 
in de Vinkenbaai. Zijn bataljon kreeg 
de opdracht om de Schouteneilanden 
te bewaken. Daar kreeg hij te maken 
met infiltranten (via vliegtuigen ge-
dropt) van het Indonesisch leger. Op 
patrouilles werden deze vaak krijgs-
gevangen gemaakt. In de loop van 
1962 werd het duidelijk dat Neder-
land voor zijn Nieuw-Guineabeleid in 
de wereld geen steun kreeg. Indone-
sië maakte zich toen met een groot 
leger op om Nieuw-Guinea te verove-
ren. Op 17 augustus 1962 koos Neder-
land eieren voor zijn geld en droeg 
Nieuw-Guinea over aan Indonesië. 
In december 1962 is Jan toen per 
schip, de Waterman, via het Suezka-
naal teruggekeerd in Nederland. Hij 
had er toen 57.000 km zeereis opzit-
ten. Via enkele Dvd’s en persoonlijke 
foto`s zal Jan dit allemaal toelichten 
en vooral ingaan op zijn persoonlijke 
ervaringen.

Het belooft een interessante avond 
te worden.

Iedereen is welkom.

Hein Jansen  Henk Hermans
voorzitter  secretaris

Uitslag loterij Jan Linders 
carnavalsposter

De deelnemer aan de loterij voor de 
Jan Linders carnavalsposter met lot-
nummer 368 mag zich melden bij de 
bedrijfsleider van Jan Linders.
Op vertoon van uw lot krijgt u de can-
vas carnavalsposter mee.
KVW Nederweert dankt iedereen 
voor zijn deelname aan deze loterij.
Wij zien u graag bij een volgende ac-
tie van Jan Linders waaraan KVW Ne-
derweert mee zal werken!!! 

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 19 februari is weer 
open eettafel, aanvang 12.00 uur. 
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 11 februari 11.00 uur. 
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat 
zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Harrie’s Muziekmiddag

Zondagmiddag 8 maart 2015
Aanvang 13.30 uur

Gemeenschapshuis ‘Haaze-Hoof’
Ospel

Presentatie: Wil Knapen

Met optreden van:
Lustno Muzikantje, Conny Bruynaers,
Henry van Geneijgen, Eric Kessels  en 
Jo de Wit.
Met in de pauze koffie & vlaai en een  
gratis loterij met leuke prijsjes.
   
Noteer deze datum alvast op uw 
kalender!

Werkgroep Harrie’s Muziekmiddag 
Tiny Kierkels
Acaciastraat 58
Telefoon: 0495-633495

Sjuul en Denise Walboomers, rol-
stoeldanspaar bij Dansrijck, hebben 
bij het DensGala in Aalsmeer in zowel 
de Hoofdklasse Combi 1 Standaard 
als de Hoofdklasse Combi 1 Latin de 
eerste plaats weten te behalen. Een 
prachtig resultaat voor dit danspaar 
dat zich, na een paar maanden af-
wezigheid, voor het eerst weer op de 
wedstrijdvloer liet bewonderen. Na 
de zomervakantie hebben ze, onder 
begeleiding van Roeland Schelfhout 
en Fauve Kessels van Dansrijck, hard 
gewerkt aan zowel conditie, perfor-
mance als techniek en dat werd dan 
ook door de jury beloond.

In Antwerpen hebben Roeland 
Schelfhout en Fauve Kessels, eigena-
ren van Dansrijck, de achtste finale 
weten te behalen bij de World Open 
Standard, de op één na hoogste inter-
nationale wedstrijdcategorie. In een 
groot internationaal deelnemersveld 
met meer dan 10 verschillende natio-
naliteiten wisten zij een ronde verder 
te komen dan vorig jaar en beslag te 

Succes voor Dansrijck op wedstrijdvloer

leggen op de 43e plaats. Door dit re-
sultaat stijgen ze op de wereldrang-
lijst van plaats 415 naar plaats 363. 
Eind februari dansen ze in de World 
Open Standard in Tilburg en eind 
maart proberen ze zich met hun nieu-
we show in Steenwijk te kwalificeren 
voor het WK Classic Showdance. Dit 
vindt in oktober in Shengdu, China, 
plaats.

Hallo schuttersvrienden,
Op zaterdag 21 februari a.s. wordt er weer 
een  kaart- en windbuks schietavond geor-
ganiseerd in het clubgebouw van de schut-
terij. De aanvang van de  activiteiten is om 
20.00 uur. U bent van harte welkom.

CARNAVAL:
I.v.m. de komende carnaval zullen de repe-
tities van het klaroenkorps en de majorettes 
vervallen op maandag 16 febr.
Wij wensen prins Paul met prinses Anke, hun 
adjudanten  eine schoeëne  vastelaovundj.
Ook jeugdprins Kris  met zijn prinses Nova  
met aanhang alle carnavalsdaag vol plezeer.
Mêr vae hope det eederein op zieen eige 
meneer kan geniete van dees daag.

DOLFIJN VOOR DEMI
Het aftellen voor de reis en behandeling 
voor Demi zijn begonnen. Over enkele we-
ken zal de therapie  gaan beginnen. Wij 
wensen Demi, haar vader en moeder en 
haar zusje heel veel succes. Ook schutters-
gilde St.  Lucie heeft een donatie gedaan 
aan “Dolfijn voor Demi”.

AGENDA FEBRUARI/MAART:
16 febr. geen repetities i.v.m. carnaval.
21 febr. Kaarten en windbuks schieten  
20.00 uur Clubgebouw
10 maart Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw
11 maart Bijeenkomst activiteitencommis-
sie bij Fam. Linders  - 19.30 uur
17 maart Jaarvergadering 
21 maart NL Doet.
21 maart Kaarten en windbuks schieten

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Gemengde Zangvereniging St. Caecilia 
Ospel

Tijdens onze jaarvergadering op dinsdag 3 
februari 2015 is Mevr. Tina Verheijen-Caris 
in de bloemetjes gezet omdat ze al 25 jaar 
secretaresse van onze vereniging is. Namens 
Bestuur en Leden van Harte Gefeliciteerd.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag.
Rayon Kampioenschap Indoor te Hel-
mond 1e Klasse
Ronnie Gielen 261 en 275 Punten. In de ¼ 
finale verloren. Eindigde op de 5e plaats.

Rayon Kampioenschap Indoor te Mil-
heeze 3e klasse Compound
Jeroen Fiddelaers 273 en 281 punten. Uitein-
delijk winnaar van de finale en dus Rayon 
Kampioen. Proficiat!!!
Tim Vaes 269 en 266 punten. Na Shoot off 
op de 17e plaats geëindigd.
Rayon Kampioenschap Indoor te Reuver Ca-
detten Klasse 1
Anke Vaes 248 en 252 punten. 1/8 finale ge-
wonnen,1/4 finale verloren.

Programma
17 februari Knock-out wedstrijd
19-20-21-22 februari 7e Bondswedstrijd bij 
DE Lauwerkrans Ell

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Zwanger? 

Bezoek de informatieavond over 
‘de bevalling’

Op dinsdag 10 maart a.s. organiseren 
de verloskundigen en gynaecologen 
uit de regio Weert een informatie-
avond over de bevalling. Deze is be-
stemd voor zwangere vrouwen - en 
hun partner- als voorbereiding op de 
bevalling. 
De informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
Aanmelden via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

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

De Zonnebloem
Afdeling Nederweert

Na een lange periode van dienstbaar-
heid bij de Welfare heeft Mia Smeets 
het stokje om gezondheidsredenen 
overgedragen. Eertijds nam voorna-
melijk Mia garen en andere spullen, 
waarmee de Welfare mooie werk-
stukje maakte, in ontvangst.
Vanaf heden zal deze taak worden 
overgenomen door Truus Kirkels en 
Rosalie van Gogh.
Op de dinsdagmiddagen van 13.30 uur 
tot 15.30 uur zijn er activiteiten van de 
Welfare o.a. in het Verzorgingshuis 
Sint Joseph. Wanneer u mogelijk een 
bolletje garen over heeft dan is dit 
een uitgelezen moment om dit even 
naar de Huub Janssenzaal in het ver-
zorgingshuis te brengen. Graag wordt 
dit dan in ontvangst genomen voor 
de Welfare van Nederweert.

Doordat wij zoveel ijverige dames 
hebben, beginnen we aardig door 
onze garenvoorraad heen te raken. 
Het maakt niet uit of dit garen dik of 
dun is, grof of fijn is en of de kleur 
wit, zwart, paars of blauw is, we kun-
nen alles gebruiken.

Truus Kirkels is ook telefonisch be-
reikbaar, maar dan liefst tussen 17.00 
uur en 18.00 uur tel: 0495-633618 / 
06-23123949.
Ook Rosalie van Gogh is telefonisch 
bereikbaar tel:  06-30671597.

garen   *   garen   *   garen   

 

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Kiektj vör mieër informatie in ut Waekblaad of op www.pinmaekers.nl

Fieëstkefee
Amusement vör jonk en aod

met un playbackshow vör de jeugd t/m 15 jaor.

Zondig 15 februari
Zaal Centraal (gratis entree)

van 18.11 tot 00.11 oor. 

Met mei-jwerking van:

Johan Veugelers
ronald en carien

w-dreej
(3-voudig LVK-winnaar)

De Joeksige Vrölliej (schlagerwinnaar),
Duo Dik-Vör-Mekaar, Tommè-dèh,

Duo 2 maol 11, Erwin Hendrikx,
KbP, Maarten & Wendy,

 Good geammezeerdj,
Aldje Hendrikx

en nog diverse verrassingsacts!
Prissentasie: Rolf Verheijen.

Vrijdag 30 januari is Isabel Wullems 
uit Weert uitgeroepen tot Prinses van 
SBO Het Palet in Weert. Samen met 
adjudant Niels Penders uit Neder-
weert zullen zij voorop gaan in de 
vastelaovundj in ut Palettinoospelies 
op de Beatrixlaan. 

Maar liefst 6 bovenbouwers hadden 
zich dit jaar aangemeld om prins of 
prinses te worden. Iedere kandidaat 
moest zich presenteren in een bom-
volle aula. De kinderen werden ge-
trakteerd op een goochelact, dansjes 
en playback. Ook liet iedereen zijn 
spreuk horen. Het was geweldig om 
te zien hoe iedereen hier zijn tijd in 
had gestoken. Uiteindelijk kreeg Isa-
bel de meeste stemmen van de kinde-
ren en is zij vrijdag 13 februari voor 
één dag de baas van de school. 

Prinses adjudant van SBO Het Palet

Prinses Isabel zal regeren onder het 
motto: 

Met mich as prinses, raaktj 
vastelaovundj neet inne stress!

Bijeenkomst 
Longpunt Weert

Op woensdag 18 februari a.s. 
organiseert Longpunt Weert de 
maandelijkse bijeenkomst. The-
ma van de bijeenkomst: ‘Accepta-
tie van je ziekte’, gepresenteerd 
door Gemmy Rooyakkers, consul-
tatief psychiatrisch verpleegkun-
dige, SJG Weert. De bijeenkomst 
vindt plaats tussen 14:00 en 16:00 
uur in het Keenterhart, St. Jozefs-
kerkplein 3 te Weert. De zaal is 
open vanaf 13:30 uur. 

Bezoekers worden verzocht om tij-
dens deze bijeenkomsten geen lucht-
jes te gebruiken omdat veel mensen 
met astma en copd hierdoor hinder 
ondervinden.

Het Longpunt Weert is dé maande-
lijkse ontmoetingsplek voor longpa-
tiënten, hun omgeving en zorgver-
leners, meestal met een thema dat 
ingeleid wordt door een deskundige. 
Het tweede deel van de bijeenkomst 
wordt gebruikt om onderling erva-
ring uit te wisselen en sociale contac-
ten op te doen. U hoeft geen lid te 
zijn van het Longfonds om het Long-
punt te bezoeken.
Deelname aan de themabijeenkomst 
is gratis.

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Fotostudio Ton
Brugstraat 29 (naast Florence) 

Parkeren voor de deur!

ook voor 
Pasfoto's

Vastelaovundjvereiniging de Pinmae-
kers uit Nederweert is verheugd over 
het aantal deelnemers aan de grote 
optocht welke op maandag 16 febru-
ari door de straten van Nederweert 
zal trekken. Dit jaar zijn er 43 inschrij-
vingen binnengekomen.
Aan de bonte stoet doen 440 per-
sonen mee welke verdeeld zijn over 
13 grote wagens, 5 grote groepen, 
4 middengroep, 8 kleine groepen, 3 
eenlingen, 9 kindergroepen/eenlin-
gen en diverse kapellen en muziekge-

Groeëte optocht in Nederweert

zelschappen. De optocht start maan-
dag om 14.30 uur en zal de volgende 
route volgen St. Rochusplein, Bud-
schop, Bernhardstraat, Ospelseweg, 
St. Rochusstraat, Brugstraat, Geenes-
traat, Loverstraat, Burgemeester 
Vullersstraat, Kapalaniestraat, Moe-
semanstraat, Schoolstraat, St Willi-
brordusstraat, St Antoniusplein waar 
de ontbinding zal plaatsvinden. De 
prijsuitreiking voor de jeugd is om ± 
17.30 uur, voor de volwassenen om 
20.00 uur beiden in De Pinnenhof.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 
14 februari valentijnsdag

Een dag die je niet vergeten mag.
Er is altijd wel iemand om wie je geeft.

Verras haar met iets wat ze nog niet heeft.
Want ieder jaar hetzelfde kado wordt een sleur,

denk eens aan mooie lingerie in kleur.
Zou je helemaal niets weten,

dan zeker onze kadobon niet vergeten.



De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

Prinse
galeri-j

Prins theo i
V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met deze prins van Wijen 
Kujje fieëste, det wij-je!”

Prins lUUd i
C.V. de Bengels - Ni-jwieërt-West

“Ich kom met dees daag eur 
laaj-klep neet repareere,

Want vea zeen met de bengels 
vastelaovendj veere!”

Prins PaUl i
V.V. de Piepkukes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Piepkukes, Kriele en Prulle, ut aes um ut aeve,
Vae gaon unne kei-j sjieke vastelaovundj 

belaeve!”

Prins Martin i
V.V. de Vlikkestaekers - Doospel

“Boem paaf alaaf, 
Vastelaovundj bee-j de Vlikke is KEI-gaaf!”

Prins gijs i
V.V. de Törfstaekers - Doospel

“Met de vastelaovendj gein gaaskap op miene bol,
goesj de glaze nog mer us vol! Alaaf”

Prins MaUrice i
V.V. de Losböl - Leivere

“mit dees daag gein kuu analysere, 
mer same vastelaovendj veere”

1 2  f e b r u a r i  2 0 1 5

Ni-jwieërter Vastelaovund-j 
Revival Festival

Vastelaovendj maandag zal er in Nederweert wederom het 

Ni-jwieërter Vastelaovund-j Revival Festival plaatsvinden. In 

samenwerking met De Kleine Winst en Douven Event Support 

zullen er diversen artiesten op het podium verschijnen. Gelijk 

na de optocht zal het programma van start gaan met onder 

meer De revival band uit Weert, LVK halve finalisten Mark & 

Wilhelmien, inmiddels internationale artiest Johan Veugelers, 

vastelaovund-j zanger bij uitstek Dennis Hendriks & Daphne 

en het duo bekend van ondermeer Plat Wieers en Fun Lewi-j 

& Marcel. Na een zeer geslaagd eerste jaar in 2014 is dit de 

tweede editie met wederom bekende vastelaovund-j nummers. 

Iedereen is dus welkom vanaf het einde van de optocht op het 

horecaplein.

Ketelaarsweg 4 Ospel • Tel. 631907

Vae winse vanoet 

ut werkpalies van 

Prinses Brechje 

ut Prinsepaar 

van Ni-jwieërt 

hieël völ plezeer

Vae winse vanoet 

ut werkpalies van 

Prinses Brechje 

ut Prinsepaar 

van Ni-jwieërt 

hieël völ plezeer

drökkerijvandeursen

Panneweeg 231
6031 RK Ni-jwieërt

Tel. 0495 - 63 26 25 
E-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Risseweg 21
6004 RM  Weert
Tel. 0495-538087

Vae weënse de Preens 
ein fantastisch 

schoeen seizoen!

Vör de ieërste kieër waas beslote um 

de Gouwe Kukekeleku oppe zaoterdig 

bonte aovundj oet te reike. Zoeë krigtj 

de ontvanger van dees hoeëgste 

ongerscheiding vanne Piepkukes de extra 

aandacht di-j hae verdeendj. Deze kieër 

veel de ieër te beurt aan Peter Wijen, 

de Vorst van de Piepkukes en daonaeve 

muzikant van ’t Kwintet en aktief in 

verschillendje kommissies. Daonaeve 

motte vae as Piepkukes Peter zieër 

erkintelik zeen vör de meneer wao op 

hae es umgegange met de minder gooj 

periode di-j vae hebbe gadj. Hae waas ein 

van de sterkhaojers en allein al daorum 

heet hae de Gouwe Kukekleku terecht 

ontvange. Auch Marjan moge vae hertelik 

bedanke det ze Peter al de jaore heet 

gesteundj, daorum kreeg ze zieër terecht 

eine schoeëne bos blome.  

Veurwoord vanne redaksie 

Op dit moment hejje ‘t 43e 
Kukekrentje veur uch ligge en 

dao zeen vae as Piepkukes mer wat 
grueëts op. Dit jaorlikse overzicht van 

alles waat dejje serieus motj neme vanne 
Piepkukes, mer auch allerlei zaake wao 
dejje ’s lekker mei motj kunne lache. Ut 
kukekrentje det maakdje neet zoeë mer 
effe, nein det es eder jaor opnôw ein 
serieus opgave vör de Piepkukes en det 

zal bi-j de anger vereiniginge met ein 
vastelaovusgezet neet angers zeen. 

Tösse alle anger aktiviteite door 
mot det geregeldj waere, want as 
vereiniging kujje neet echt songer 

di-j inkomste. Gae kuntj daodoor 
as vereiniging netjes nao boete 

traeje en o.a. zörge det de Prins, 
 de raod en de Kwikstertjes d’r 

altieëd schoeën opstaon. De 
Piepkukes gebroeke de opbringst 

van ’t Kukekrentje altieëd in ’t 
belang van de vereiniging, dao 

mojje as adverteerder en kouper 
van op aan kunne. Auch dit jaor 

es ’t weer gelöktj um ’t Kukekrentje 
weer vol te krieëge en vae moge waal 

zegge det vae kontent zeen. Auch de 
adverteeerders/sponzore hebbe os weer 
good geholpe, waodoor ’t Kukekrentje 
weer de oetstraoling mei kan krieëge wi-j 
vae det wille. Daovör zeen vae eur zieër 
erkintelik, want songer adverteerders 
kwoom d’r gein Kukekrentje. Auch de 
samewerking met drökkeri-j ven Deursen 
waas weer zoeë as vae det gewindj zeen, 
daovör ooze hertelikke dank. 

Auch danke vae www.nederweert24.nl 
vör ’t feit det vae foto’s van eur 
moge gebroeke, waodoor vae 
kort op ’t nôws kunne zitte. 

Vae hope dejje de minse van de Piepkukes 
di-j langs de deur kome neet teleursteldj 
en ein Kukekrentje van eur kouptj. Dit zal 
uch zeker in de zjuuste stumming bringe 
en vae winse uch daonao allemaol unne 
schoeëne, onvergaetelikke 
vastelaovundj.

Prins Kris I zal dit jaor regeere oôver ut 

Krielkesriek onger het motto:

Boem, paaf, alaaf,
Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!

Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Boem, paaf, alaaf,
Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!

Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Neewieërts woord 
van ut jaor !!!

RANDJWE(E)G
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PROGRAMMA VASTELAOVUNDJSDAAG

2015
VRI-JDIG 13 FIBBERWARI:
20.30 oor: Senioren dansaovundj in zaal Reigershorst

ZAOTERDIG 14 FIBBERWARI:
17.40  oor Hijse vanne vlag bi-j ut Kunstwerruk.
18.00  oor H. Mès in ut teiken van de Vastelaovundj opening.
19.30  oor Sleuteloverdracht in ut gemeindjehoees.
22.00  oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

ZOONDIG 15 FIBBERWARI:
   Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudanten, Vorst, 

Raod van elluf, Damesgarde en gevolg.

MAONDJ-IG 16 FIBBERWARI:
12.30 oor  Verzaamele bi-j kefee-zaal “Smolenaers” vör vertrek nao 

de optocht in Neewieert. Nao de optocht bezeuke vae van 
17.00 oor tot 18.30 oor, kefee- zaal “Van Nieuwenhoven”, 
wao eine gezinsmiddig met jeugddiskoow gehao-je 
weurt-j.

20.30 oor tot 00.30 oor, bezeuke wae kefee-zaal “Van Nieuwenhoven”  
   wao de prieëze van alle d’Indjse optochtdaelnemers bekintj 

zulle waere gemaaktj.
de oetreiking van diverse Ongerscheidinge plaats vingt-j. 

00.45  oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

DEENSDIG 17 FIBBERWARI:        
10.30  oor tot 13.00 oor  -  Spek met eier bi-j kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.
  Blaoskracht 11 speult-j un "Spek en eier-Concert".
14.00  oor tot 15.30 oor
  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
15.30   oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 
  strieeke vanne vlag.
15.45 oor Nao zaal Reigershorst.
18.30 oor Sloeting van de Vastelaovundj 
  met de abdikasie van prins Paul I 
  en Jeugdprins Kris I en daonao ut 
  kaalplökke vanne Piepkuuk.

VAE HEBBE EIN NOW SITE
De Piepkukes hebbe al jaore ein eige 
wepsaajd. det aes ongertusse overal 
bekindj! Mer vanaaf dit jaor hebbe vae 
eine gehieel nowwe site. Dao kuj-jae 
alle info en aktiviteite vanne vereiniging 
vinge. Auch aes er ein gastebook wao jae 
aan of opmerkinge kuntj plaatse. Tevens 
zeen d’r ein aantal e-mail adresse aan 
gekoppeld-j en waal: vur ut sikretariaat 
papperassekuuk@depiepkukes.nl 
en vur de rest: kolder@depiepkukes.nl 

www.depiepkukes.nl
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De indj redaksie
De indj redaksie

43e Jaorgank

JAOR 2015

Meistgelaeze vastelaovundj-gezet van Neewieërt, oetgegaeve door K.V. De Piepkukes oet d’Indj. Met mei-jwerking van ein paar rasechte Piepkukes onger redaksie van Jan Stultjens en Hans Heijnen. Ooze hofpapperazzi es Jac Berben.

   Interesse in un kleure-vlag vanne Piepkukes ?  Dan aes dees te kaup door ein mailtje te steure nao:
kolder@depiepkukes.nl en dan kumptj det in orde!   LAOTJ ZEEN DAE JAE EIN PIEPKUUK ZEET-J
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Ut Kakelspektakel, de litjes-
aovundj van de Piepkukes, es dit 
kieër gewonne door Wendy en 
Iris van Nieuwenhoven.
Wil jae dees daag meizinge 
met oze schlager kieek dan 
verderop in dees gezet. 
Of kieek op de wepsaajd 
www.depiepkukes.nl, onger ut 
tabje "Kakelspektakel" vôr nog 
mieer foto's en muziek.

As hoeesorde heet Prins Paul I  
“UT TRAKTORKE ” 

ingesteld-j
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Ut Kakelspektakel, de litjes-
aovundj van de Piepkukes, es dit 
kieër gewonne door Wendy en 
Iris van Nieuwenhoven.
Wil jae dees daag meizinge 
met oze schlager kieek dan 
verderop in dees gezet. 
Of kieek op de wepsaajd 
www.depiepkukes.nl, onger ut 
tabje "Kakelspektakel" vôr nog 
mieer foto's en muziek.

Proklamasie van

Paul d’n Ieërste
Ich, prins Paul d’n Ieerste, bi-j de grasie van ziene dorstlustige 
Hoeëgheid Vorst Peter, de oeterst wieze Raod van Elluf, 
de damesgarde, de Ieërelede, ooze Ieërevorst, de kwikstertjes, 
de Krielkes en al ut anger Kukevolk:

• 47ste Prins vanne Piepkukes.
• 1e groeëte Prins oet ut geslacht Bensen.
•  Same met mien geleefdje vriendin Anke van 

Matheo van Harrie van Jonkers Tjeu en Hoomes Nel en 
Monique van Luut Jo en Mia van Sille Tjeu.

•   Raszuuvere naokomeling van Frits vanne witte vanne Bens en 
Wilhelmien van Schaokers Jac en Bukkems Til.

•  Twieëdje Prins van de Prulle en al 11 jaor vaste chauffeur van 
heure vastelaovundj wage.

•  15 jaor geleeje as adjudant van jeugdprins Roy I vanne Krielkes 
en as schoolprins, al mooge preuve vanne vastelaovundj.

•  Groeët bouwmeister in ut bouwe van groeëte vastelaovundj 
wages.

• Gruuetse bezitter van eine Prulle-greune CLAAS traktor.
• Beuvelste beste baas van zieene trouwe hondj Baer.
•  Mede-oprichter vanne vastelaovundj groep de Prulle-Joekels 

di-j veurig jaor 11 jaor bestonge.

Doon uch weete det:
Ten 1e. Ich met dees daag veurop maag gaon 
 en de Prulle os zeker neet allein laote staon.
Ten 2e.   Ich oos pap en mam now met groeëte auge laot kieke, 
 mer of ze dur nog good tege kinne det mot nog blieke.
Ten 3e.  Det ich saame met mien Prinses Anke en al ut anger volluk gaon 

fieëste, wi-j echte Krielkes, Hinne, Kukes en anger bieëste.
Ten 4e. Met d’n optocht zulle vae um flink laote gaon
 en gruuets as ut Prinsepaar oppe Piepkuke wage zulle staon.
Ten 5e. De kaover hebbe met dees daag niks te klage, 
 want dao dooj-jae, hè Pap, de zörreg vör drage.
Ten 6e. Vae auch, met di-j vröllie van Kèts, doon hosse en springe,
 det aes “lache man” as ze ooze schlager zinge.
Ten 7e.   Vae same met ut jeugdprinsepaar vanne Krielkes veurop zulle 

gaon, en nemes van d’Indj aane kantj laote staon.
Ten 8e. Ich precies ein jaor nao det de Prulle eur jubileum mochte veere,
 now as prins over het piepkukerieëk maag gaon regere.
Ten 9e. Vae os as jong boore good thoees zulle veule op ut boorebal,
 en zeen uch dan gaer trök met hieel völ schoeene kal.
Ten 10e. Vae nog zeker hieel wat met dein danger gaon belaeve,
 en zulle um dan auch flink van jetje gaon gaeve.
Ten 11e. Dees daag zulle verloupe onger mien motto:

Piepkukes, Krielkes en Prulle, ut aes um ut aeve.
Vae gaon eine, kei-j sjieke vastelaovundj belaeve!

Verslaag Jeugdbontemiddig 11 jannewarie 2015

Ut Prinsepaar Prins Paul I (Bensen) en prinses Anke (Greijmans)

in gezelschap van heur adjudante Mark Thijssen, Rik Verheijen en 

Jeffrey Vaes saame met heur Vröllie.
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As hoeesorde heet Prins Paul I  

PRINS KRIS I & PRINSES NOVA (Kris Beerens)                         (Nova Dirks)Adjudant: Indy JettenVorst: Jens van den Schoor 

  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
  oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 

 oor Sloeting van de Vastelaovundj 
  met de abdikasie van prins Paul I 
  en Jeugdprins Kris I en daonao ut 

Piepkuuk.

  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
  oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 

 oor Sloeting van de Vastelaovundj 
  met de abdikasie van prins Paul I 
  en Jeugdprins Kris I en daonao ut 

In eine good gevöldje Reigershorst begost de 
Jeugdbontemiddig  um 11 over twieë, veurzitter 
René Dings verzörgdje de opening. Hae goof nao ’t 
welkomstwoord de mikrofoon aan Bjorn Smits dae deze 
middig prizzenteerdje. As ieërste woord de nöwe raod 
van Elluf nao bove gehaaldj en veurgesteldj door Bjorn, 
di-j nome daonao weer plaats inne zaal. As ieërste trooj 
de dansgroep de Bambino’s op met eure gardedans, dit 
o.l.v. Loes Wijen en Maud Haex. Det zeen mer leefst 16 
wichter, ’t waas ein schoeën gezicht  en ze dansdje auch 
nog herstikke good. De volgendje atieste woore Tim van 
de Voort en Erwin Hendrikx met eur vastelaovuslidje, 
waonao de dansmarietjes juniore A aane beurt wore. 
Ze trooje op met eure schoeëne gardedans en staon 
onger leiding van Loes Wijen, Vera Dings en Sanne 
Wijen. Daonao waas ’t de beurt aan Fin Smolenaers met 
eine breakdance en hae deej det geweldjig good. Nao 
Fin speuldje Blaoskracht 11 ein paar schoeën stökskes, 
waonao de minirette van St. Lucie klaor stonge vör eur 
optraeje, dit o.l.v. Valerie Beerens. Waat deje di-j dri-j 
klein maegdjes ’t good, unne schoeëne show, vör de 
ieërste kieër en det zoeë jonk al. Daonao zonge Kim van 
Deursen en Lotte Beelen  ‘t lidje “Feesten” en Prins Paul 
en Prinses Anke moste mei kome danse op ’t podium.  
Dri-j jonges mochte nao de dames aantraeje  met eure 
dans ekt, dit met ’t lidje “You can leave your haed on”. As 
dri-j stoere manne stonge ze op ’t podium en ze gonge 
auch nog strippe en stonge inens in eure tutu, geweldjig! 
Net veur de pauze waas ’t tieëd um de nôwe Vorst(in) en 
adjudant(e) oet te rope, dit gebeurdje met tromgeroffel. 
Niels Graat maakdje ’t spannendj, mer inens kwoome ze 
oet de gerdiene, Vorst Jens van deSchoor en adjudante 
Indy Jetten.  
Nao de Pauze waas de Fabeltjeskrant aane beurt, menieër 
de uul (Daan Peeters), Truus de mier (Peter Koolen), Zoef 
de haas (Rob Strijbos), Meindert ‘t paerd (Mark Rietjens) 
en Momfert de mol (Niels Graat) zote in eur stamkroeg. 
Dao woort van alles besproke en ze haje völ te vertelle. 
Daonao mochte Nova Dings en Indy Jetten eure playback 
ekt opveure, dit met ’t lidje ‘Hallo” van Sjingboem. Tôw 
kwoome de dansmarietjes juniore A met eure showdans, 
ze deeje ’t geweldjig en waat haje ze schoeën pekskes aan, 
dit  bi-j ’t thema Jungle. Auch de nôwe schlager vanne 
Piepkukes mocht neet ontbraeke, Iris en Wendy van 

Nieuwenhoven zongen eure winnaar 
“Lache Man “. Veur de pauze haaje de 
minirette opgetrooje en nôw waas ‘t 
de beurt aan de groeëte majorette o.l.v. 
Esther Thijssen en Annelies van Kempen. 
Ze veurdje unne dans op, waodet op ein 
gegaeve moment duobakke in veur kwome. 
Hi-j bi-j  deeje ’n paar slaagwerkers van St. 
Lucie mei di-j op de bek gonge tromme, schoeën um 
te zeen. Tôw waas ’t weer tieëd vör de showdans van 
de Bambino’s, dit met ’t lidje “het is feest”. Ut waas ein 
groeët fieëst, waat hebbe de maegdjes schoeën gedansj. 
Daonao troje daan Peeters en Robin van der Linden op 
met eur ekt over hongsbelasting, det waas good gedaon. 
Ut leep ongerhandj tege vieëf oor aan en ’t waas tieëd vör 
de loteri-j, wao alle wichter aan mei deeje en deze middig 
unne prieës koste winne. De dri-j winnendje nummer 
woorte getrokke door Vorst Jens en adjudante Indy. As 
aafsloeter zonge Kim van Deursen en Lotte Beelen nog de 
cup song, waonao Blaoskracht 11 ’n paar lidjes speuldje. 
Ongertösse zat ’t bestuur vanne Krielkes alles klaor vör de 
oetroping van de nôwe jeugdprins. 

Daonao waas ’t de beurt aan ‘t bestuur van de Krielkes 
um de nôwe jeugdprins en prinses bekindj te make. 
Dit gebeurdje met de ludieke spelshow  “Wie ben ik”. 
Persoeëne as Ali-B, Dikke Cis, André van Duin, Britt Dekker 
en Royke Donders woore d’r, net as keuningin Maxima. 
Oeteindlik kwoom oet dit spel de nôwe jeugdprins nao 
veure en waal jeugdprins Kris I (Beerens), hae reep Nova 
Dirks nao veure as zien jeugdprinses. 

De jeugdprins van de Krielkes es hi-jdoor bekindj en 
as Prins Kris I en Prinses Nova zulle ze regere over ’t 
Krielkesrieëk, same met Vorst Jens en adjudante Indy. 
Vorst Peter en de nôwe Prins Paul I vanne Piepkukes met 
zien Prinses Anke, sproke ’t jeugdprinsepaar nog effe 
tôw. Hi-jnao waas ’t tieëd um wat ongerscheidinge oet te 
reike en um ze proficiat te winse. Blaoskracht 11 zörgdje 
deze daag neet allein vör de butemars bi-j het opkome 
van de artieste, mer auch vör ein gevarieerdj programma 
tössedoor, dit o.l.v. Bert Peeters. 
As bestuur kunne vae weer trök kieke op eine geslaagdje 
jeugdbontemiddig.
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Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Auch danke vae www.nederweert24.nl 

Vae hope dejje de minse van de Piepkukes 
di-j langs de deur kome neet teleursteldj 
en ein Kukekrentje van eur kouptj. Dit zal 
uch zeker in de zjuuste stumming bringe 
en vae winse uch daonao allemaol unne 
schoeëne, onvergaetelikke 
vastelaovundj.

Veurwoord vanne redaksie 

Op dit moment hejje ‘t 43
Kukekrentje veur uch ligge en 

dao zeen vae as Piepkukes mer wat 
grueëts op. Dit jaorlikse overzicht van 

alles waat dejje serieus motj neme vanne 
Piepkukes, mer auch allerlei zaake wao 
dejje ’s lekker mei motj kunne lache. Ut 
kukekrentje det maakdje neet zoeë mer 
effe, nein det es eder jaor opnôw ein 
serieus opgave vör de Piepkukes en det 

zal bi-j de anger vereiniginge met ein 
vastelaovusgezet neet angers zeen. 

Tösse alle anger aktiviteite door 
mot det geregeldj waere, want as 

van op aan kunne. Auch dit jaor 
es ’t weer gelöktj um ’t Kukekrentje 

weer vol te krieëge en vae moge waal 
zegge det vae kontent zeen. Auch de 
adverteeerders/sponzore hebbe os weer 
good geholpe, waodoor ’t Kukekrentje 
weer de oetstraoling mei kan krieëge wi-j 
vae det wille. Daovör zeen vae eur zieër 
erkintelik, want songer adverteerders 
kwoom d’r gein Kukekrentje. Auch de 
samewerking met drökkeri-j ven Deursen 
waas weer zoeë as vae det gewindj zeen, 
daovör ooze hertelikke dank. 

Auch danke vae www.nederweert24.nl 

Prins Kris I zal dit jaor regeere oôver ut 

Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!
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de Kwikstertjes, de trots vanne vereiniging
hee-j in actie tiedus de Pronkzitting en de 

jeugdbontemiddig 2015
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Boorebroeeluft dit jaor allein 

bi-j kefee-Zaal "Bi-j Le-nie"

VAE HEBBE EIN NOW SITE
De Piepkukes hebbe al jaore ein eige 
wepsaajd. det aes ongertusse overal 
bekindj! Mer vanaaf dit jaor hebbe vae 
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VASTELAOVUSKWINTET AL 22 JAOR BI-JEIN 
Ut Kakelspektakel es ein van de vaste waardes binne de vastelaovundj in d’Indj. Eder jaor opnôw met minimaal 7 of 8 lidjes en eder jaor opnôw maakt ’t Vastelaovus Kwintet dao wat van. Waat zooj ’t Kakelspektakel zeen songer ’t Kwintet vraogdje uch aaf, want det es echt völ werk. Ze kriege van alles aangereiktj en dèk leutj emus neuriejendj wete wi-j ’t zooj motte klinke. Toch zörge ze d’r vör al 22 jaor vör det alle lidjes op de aovundj van ’t Kakelspektakel aeve good begeledj waere, zoeëdet ze allemaol good vör de daag kunne kome. Vae zeen as Piepkukes de manne van ’t Kwintet völ dank verschöldigdj en hope det ze dit nog jaore met völ plezeer blieve doon. 

Ut KakelspektakelUt KakelspektakelUt Kakelspektakel

jeugdbontemiddig 2015

  Prins Paul I en Prinses Anke
 

Piepkukes, Kriele en Prulle, ut aes um ut aeve,
Vea gaon unne kei-j sjieke vastelaovundj belaeve! 

De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

Prins ids i
Prinses britt

V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met vastelaovendj gein zweep, 
Vae hojje Ni-jwieërt inne houdgreep”

Prins jeF i
Prinses  jUdith

B.S. De Kerneel

“Effe gein school en saaje dinge, 
vae gaon lekker danse en springe!”

Prins kris i
Prinses noVa

De Krielkes - Ni-jwieërt-d’Indj

 “Boem, paaf alaaf!
 deze vastelaovundj wurdj…kei gaaf!” 

Prins Mees i
adjUdant gijs

B.S. Budschop

 “Met Mees veurop
wurdj de vastelaovundj top”

Prins stan i
Prinses steFFi

Jong Vlikkestaekers - Doospel

“In Wieërt zeen vae braaf…….
Mer in Doospel……. gieët ut daak dur aaf!”

Prins deVin i
Prinses naoMi

B.S. de Bongerd

“Plat kalle kunne vae neet zoeë good
mer vastelaovendj zitj os in ut blood”

Prins daVe 
Prinses lian

B.S. de Zonnehof

“Met Prins Dave en Prinses Lian
make wae d’r in Leivere unne kleurrieke 

Vastelaovendj van!!!”

Prins nordin i
Prinses Fenna

O.B.S. De Klimop

“Met de vastelaovundj is der niks te balle, 
want met dees daag gaon vae flink knalle”

Prins ciel i
Prinses Frances

Scouting PPX

“Prins Ciel en Prinses Frances 
gaan deze carnaval met scouting 

DOL-FIJN voorop!”

prinsegalerie-ke

I.v.m. Vastelaovundj zijn wij
maandag 16 en dinsdag 17 februari

Wij wensen iedereen een fijne Vastelaovundj.

Vastelaovendjbal voor de 
jeugd bij de Pinnenhof

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

Het Vastelaovendjbal is het tweede themafeest voor de jeugd.
De organisatie wil serieus aan de slag met een aantal themafeesten 
door het jaar heen. Na de “Christmas Party” is het nu dus tijd voor 
het “VastelaovendjBal”. “Nederweert mist een uitgaansplek voor de 
jeugd. Daar willen 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 maken met 
je vrienden en vriendinnen”.

Het “Vastelaovendjbal” is een besloten 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).

Prins tiM 
Prinses ana

B.S. de Tweesprong

“Met de school trök in ut dörp
des pas gaaf,

Vastelaovundj kan beginne, Alaaf!”



Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24 

info@kessels-installaties.nl

I.v.m. vastelaovendj zeen vae 
geslote t/m dinsdig 
17 februari. 
Vae winse uch 
eine gooje vastelaovendj! 

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Vastelaovundj 2015

Zaal Centraal
Zaoterdig 20.30 oor

HOSSE IN UT KEFEE

Maondig 14.30 oor DJ PEET
Nao de optocht lekker hosse en sprînge 

tot in de klein eurkes.

Goonsdig 20.00 oor
HIëErINGSCHEllE  in Wups Pub

Vae winse uch eine
feine vastelaovendj!

Zondig 18.11 oor

FIEëSTKEFEE
met o.a. W-dreej -

ronald en Carien  - Johan Veugelers 

Ophale volgnummers 
optocht 2015

Zaoterdig 14 februari ophale 

volgnummers optocht.

Plaats: Café de Schans, St. Rochusstraot 9, Ni-jwieërt

Tied: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

De Handjvaeger
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De redaktie van 
’t Waekblaad vör Ni-jwieërt

winstj uch unne 
hieële schoeëne vastelaovendj!

2015
Vri-jdig 13 fibberwari:
20:30 oor:  Senioren dansaovundj in Reigershorst.

Zaoterdig 14 fibberwari:
17:40 oor  Hijsen vanne vlag bi-j ut kunstwerruk.
18:00 oor  H. Mès in ut teiken van de Vastelaovundj opening.
19:30 oor  Sleuteloverdracht in ut gemeindjehoees.
22:00 oor  tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal 

“bi-j Le-nie’’.

Zoondig 15 fibberwari:
Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudanten, Vorst, Raod 
van elluf, Damesgarde en gevolg.

Maondj-ig 16 fibberwari:
12:30 oor  verzaamele bi-j kefee-zaal van Nieuwenhoven 

vör vertrek nao de optocht in Neewieert. Nao de 
optocht bezeuke vae van 17.00 oor tot 18.30 oor, 
kefee-zaal “Van Nieuwenhoven”, wao eine ge-
zinsmiddig met jeugddiskoow gehao-je weurt-j. 

20.30 oor tot 00.30 oor, bezeuke wae kefee-zaal “Van Nieuwen-
hoven” wao de prieëze van alle d’Indjse optocht-
daelnemers bekintj zulle waere gemaaktj. de 
oetreiking van diverse Ongerscheidinge plaats 
vingt-j.

00.45 oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal 
“Bi-j Le-nie”.

Deensdig 17 fibberwari:
10.30 oor tot 13.00 oor – Spek met eier bi-j kefee-zaal 

“Bi-j Le-nie”. Blaoskracht 11 speult-j un 
‘’Spek met eier-Concert’’.

14.00 oor tot 15.30 oor De Kolderkuuk weurd-j bekind-j 
gemaakt-j.

15.30 oor  In optocht nao ut kunstwerruk vör ut strieeke 
vanne vlag.

15.45 oor  Nao zaal Reigershorst.
18.30 oor  Sloeting van de Vastelaovundj met de abdikasie 

van prins Paul l en Jeugdprins Kris I en daonao 
ut kaalplukke vanne Piepkuuk.

Programma vastelaovundjsdaag
N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
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Vri-jdig 13 februari  Lege van de spaarkas

Zaoterdig 14 februari

Vanaaf 10.00 oor spek met eier.

Zondig 15 februari
Neet nao Wieërt gaon, want heej wurdj de 

opvolger van Prins Giel I, Prins Peet I en 
Prins Mark oetgerope!

Maondjig 16 februari
Döbbel programma:

Binne: DISCO HARO 
drej-tj de hieële daag door!

Boete: 2 Ni-jwieërter Vastelaovendj 
Revival Festival op ‘t podium.

Veur en nao de optocht.

Met mei-jwerking van:
Rivival Bend • Mark en Wilhelmien
Johan Veugelers • Lowie en Marcel 

Dennis en Daphne

Dinsdig 17 februari
Komtj met de wichter nao de Winst. 
Dao stieët ‘n groeëte taofel met friet 

en vleiskes vör de wichter. Neet vör di-j aoj, 
di-j motte d’r ‘n dael knuppe!

Goonsdig 18 februari
Hieringhappe vanaf 19.30 oor 

Donderdig 19 februari
 Geslote, vae doon de groeëte poets!

Vri-jdig 20 februari
 Geopendj vanaaf 15.00 oor.

Haotj komendje waeke facebook in de gate vör de nowste ontwikkelinge bi-j De Kleine Winst.
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Moerepetazie - Thea met Ria en weem neet allemaol!
Ed en Frans - Neer en Jos Bouwels - KBP - Joeksige vrölliej

Koppers Jac - Jan en Tim - Bill en Marco - Willy Mackus - Erwin en Tim
Duo Dik-vör-Mekaar - Johan Veugelers - Mark en Willemien

Geopend zaterdag, zondag en dinsdag
Zie: www.pinsandpintsbowling.nl

ALLERLESTE MOMENT

GEBOOKTJ...

de Saunaboys
al um 12.30 oor.  

 

VASTELAOVUNDJSPROGRAM 
Zaoterdigaovundj Jeugddisco nao de openingsmis… 

Zondigaovundj vanaf 21.00 oor: Fieest kafee 
‘t Verschil met DJ Robin 

Maondjigmiddig vanaaf 16.00 oor Hosmiddig. 
Maondjigaovundj Fieest inne Zaal met DJ Robin 
Deensdig vanaaf 18.00 oor loupendj Buffet...gaer 

reservieere. 
AsGoonsdig saovus Hieering Happe... 

Het adres voor al uw grote en  
kleine feesten, partijtjes en  
catering uit eigen keuken !! 

Pastoor Maesplein 1 - Nederweert-Eind Tel: 0495-631720 
cafezaalvannieuwenhoven@gmail.com 

Met tegenover de Kerk… 
‘t gezelligste Café 

in d’Indj !!! 
Café ’t Verschil  

Vastelaovundjs-Optocht
en pregram V.V. De Pinmaekers

Houdt a.u.b. de optochtroute en het St. Rochusplein vrij van auto’s. Dit in het 
belang van de optocht en uw auto. Wij danken u voor uw medewerking.

Route is als volgt:
Vertrek 14.30 uur vanaf St. Rochusplein, Beatrixstraat, Budschop, Bernhardstraat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, Burg. Greijmansstraat, oversteek Kerkstraat, Kapelaniestraat, Moese man
straat, Schoolstraat, St. Willibrordusstraat, St. Antoniusplein waar ontbinding van de optocht. 
Optocht deelnemers: gebruik waar mogelijk Limburgse Vastelaovundjsmuziek.

Afhalen optochtvolgnummers en plattegrond
Men dient het volgnummer af te halen op zaterdag 14 februari a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur in Café De Schans, 
St. Rochusstraat 9. Daar ontvangt u ook een plattegrond van het opstelterrein.

Optochtdeelnemers opgelet
U dient om 14.00 uur op uw toegewezen plaats aanwezig te zijn. Het optochtnummer dient duidelijk zichtbaar 
gedragen te worden door een door u zelf meegebracht persoon. Aanbrengen op wagen is toegestaan, mits het 
bordje niet vernield wordt. Blijf a.u.b. tot het vertrek op uw aangewezen plaats staan. De bordjes worden 
ingenomen in de Pastoor v/d Steenstraat. U ontvangt dan een kaart. Deze dient men mee te brengen bij het 
afhalen van prijs of vergoeding.

Bekers en prijzengeld
Volwassenen en kinderen per categorie één beker. Een beker voor de deelnemers die elders aan een optocht 
hebben deelgenomen.
Turf met Gouden Pinnen als eer voor één jaar voor het algemeen hoogste aantal punten (voor volwassenen en 
apart voor kinderen).
Het Wullemke voor de beste humorprestatie.  

Opgaves en deelname
De opgave is gesloten. Voor hen die voordien elders aan een optocht deelnemen wordt een beker beschikbaar 
gesteld. Zij vallen buiten de geldprijzen maar ontvangen wel een vergoeding. Prinsenwagens ontvangen geen 
vergoeding. Iedereen die meedingt voor de prijzen dient 50% van het aantal te vergeven punten te behalen, wil 
men voor een prijs of vergoeding in aanmerking komen. Men valt verder buiten de prijzen indien men zich niet 
houdt aan het optochtreglement.

Belangrijke punten voor deelnemers
Het is verboden tijdens de optocht (als deelnemer) alcohol te gebruiken; buiten de eigen groep op en neer te 
rijden of lopen; iemands naam oneerbaar te gebruiken; afbreuk te doen aan het vastelaovundjsgebeuren. 
Het is verplicht de attributen een uur na de optocht af te voeren; de wagens technisch in orde te hebben (rem
lichten); de optocht te volbrengen; op de hoogte te zijn van het reglement; de aanwijzingen van politie of comité 
op te volgen. Het bestuur beslist en de uitspraak van de jury is bindend.

Laotj de optocht laeve door eine Euro te gaeve
Steun de collecte, die ten goede komt aan de optochtprijzen. Onze dank hiervoor namens de optochtdeelnemers.

Prijsuitreikingen in de Pinnenhof
Kinderen na de optocht om ca. 17.30 uur en volwassenen om ca. 20.00 uur.

Programma V.V. de Pinmaekers Ni-jwieërt 2015
Vrijdag 13 februari
•	 11.00	uur	Bezoek	scholenoptocht	in	centrum	Nederweert	en	bezoek	aan	scholen	door	Prins	Theo	I	en	Prinses	
Brechje	en	Jeugdprinsenpaar	Prins	Ids	I	en	Prinses	Britt.

 
Zaterdag 14 februari
•	 13.11	uur	Jeugdsleuteloverdracht	aan	Jeugdprins	Ids	I	in	het	Gemeentehuis	van	Nederweert.	Iedereen	is	welkom.
•	 19.30	uur	Sleuteloverdracht	aan	Prins	Theo	I	en	uitreiking	kolderpin	in	gemeentehuis	van	Nederweert.
•	 21.30	uur	Bezoek	diverse	gelegenheden	in	Nederweert.

Zondag 15 februari
•	 18.11	uur	Fieëstkefee	in	zaal	Centraal	met	optredens	van	o.a.	Johan	Veugelers,	Ronald	&	Carien,	W-dreej	en	

diverse lokale artiesten.

Maandag 16 februari
•	 12.00	uur	Officiële	overdracht	van	Prinsenwagens	aan	Prins	Theo	I	en	Prinses	Brechje,	
	 Jeugdprins	Ids	I	en	Jeugdprinses	Britt.
•	 14.30	uur	Start	grote	optocht	2015.
•	 17.30	uur	Prijsuitreiking	Jeugd	in	de	Pinnenhof.
•	 20.00	uur	Prijsuitreiking volwassenen in de Pinnenhof. Aansluitend	bezoek	div.	locaties	in	Nederweert.

Dinsdag 4 maart
• 14.11 uur Sluiting Residentie Cafe De Kleine Winst.
•	 15.30	uur	Vastelaovendjmiddig	in	De	Pinnenhof.
•	 18.00	uur	Vertrek	naar	gemeentehuis	voor	het	teruggeven	van	de	sleutel	aan	de	burgemeester	en	turf	oplaoting.
•	 18.45	uur	Vertrek naar de Pinnenhof.
•	 19.49	uur	Abdicatie	Jeugdprins	Ids	I	en	Jeugdprinses	Britt
•	 21.11	uur	Abdicatie	Prins	Theo	I	en	Prinses	Brechje.
•	 22.22	uur	Sluiting	Vastelaovendjseizoen	2015. 

BALLOnnEnWEDsTRIjD TIjDEns TuRfOPLAOTInG
Aan de turfoplaoting is een ballonnen wedstrijd voor de jeugd gekoppeld. De kaarten zijn dinsdagmiddag verkrijgbaar 
tijdens de vastelaovendjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.
Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. 

Vae winse ederein plezerige vastelaovendjsdaag. 
Dit onger ut devies van Prins Theo I: 

Met deze prins van Wijen 
Kujje fieëste, det wij-je!

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

   V.V. de Vlikkestaekers Doospel

Boôrebroêluft van
V.V. De Vlikkestaekers 

Mirjam
van Hendrik van Gijs en Nel Vergeer oet de Zeumerse Hei-j 

en van Truus van Baates Lewies en To vanne Buschop

&
Wim

van Tinus van Krake Wullem en To van de Polder
en van Marie van Beerendonks Bert en Miet van Pieëte Dreeske

gaon op zondig 15 februari 2014 
in de onecht trouwe

Twiee Loeëte die in ut onecht gaon trouwe,
as det mer good gieet?

komtj det allemaol 15 februari aanschouwe.

Programma Boôrebroêluft 2015
19.00 oor

Vurzamele Boôrebroêdspaar en femilie
beej Kafee de Preêns op Doospel

20.30 oor
Kerkeluk huweluk in Vlikkepeliès ‘Het Peeljuweel’ op Doospel

Aansloetendj es dur resepsie.

V.V. de Vlikkestaekers 
Doospel

Vastelaovundj op

Doospel
Vri-jdig 13 februari

Wichteroptocht
Zaoterdig 14 februari

Ronald & Carien
La Bamba

Zondig 15 februari

Boorebroeluft
Maondjig 16 februari

Groeëte optocht met
aansloetendj matinee

Dinsdig 17 februari

Prieësoetreiking,
friet aete vör de wichter,

aaftakeling
groeët prinsepaar

en jeugdprinsepaar 2015

Café zaal 't Peeljuweel

Vastelaovendj 2015 in de Pinnenhof
Vri-jdig 13 februari
20.11 Kistkappe 

met fieëstband Promilaasj, Moerepetazie en diverse lokale artieste

Zaoterdig 14 februari
14.00  Jeugdhosmiddig 
 georganiseerdj door Buurtvereiniging West met DJ Joske.
 Met bezeuk van de jeugd en volwasse Prinsepare en eur gevolg. Dees daele gratis chips 

oet vör de jeugd. Vör ederein towgankelik, consumpsies tege gereduseerdje pries.

20.00-22.30  Jeugdthema-aovundj (10-15 jaor)
 Zaal ope um 19.00 oor. Um 20.00 oor gieët de deur tow en kan nemus mieër binne.
 Met DJ Niels. Entree: e 2,50 (inklusief eine consumpsie)

Maondjig 16 februari
14.11  Optoch kieke en daonao hosse en springe 
 op meziek van DJ Niels en priesoetreiking jeugd.
20.00  Priesoetreiking volwassene.

Dinsdig 17 februari
14.11  Groeëte Jeugdhosmiddig met 
 vastelaovundjmeziek van DJ Niels.
 Vör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere 
 aafgezatte. Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaote.
 Allein mer wichter, plastic bekers en unne drinkkat 
 wao det de jeugd zelf zien drenkske kan tappe.
 Oetdaele gratis chips vör de jeugd door ut prinsepaar. 
 Aansloetendj abdikasie.

19.49  Abdikasie
 Abdikasie jeugd- en groeëte prins van V.V. de Pinmaekers.



Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24 

info@kessels-installaties.nl

I.v.m. vastelaovendj zeen vae 
geslote t/m dinsdig 
17 februari. 
Vae winse uch 
eine gooje vastelaovendj! 

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Vastelaovundj 2015

Zaal Centraal
Zaoterdig 20.30 oor

HOSSE IN UT KEFEE

Maondig 14.30 oor DJ PEET
Nao de optocht lekker hosse en sprînge 

tot in de klein eurkes.

Goonsdig 20.00 oor
HIëErINGSCHEllE  in Wups Pub

Vae winse uch eine
feine vastelaovendj!

Zondig 18.11 oor

FIEëSTKEFEE
met o.a. W-dreej -

ronald en Carien  - Johan Veugelers 

Ophale volgnummers 
optocht 2015

Zaoterdig 14 februari ophale 

volgnummers optocht.

Plaats: Café de Schans, St. Rochusstraot 9, Ni-jwieërt

Tied: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

De redaktie van 
’t Waekblaad vör Ni-jwieërt

winstj uch unne 
hieële schoeëne vastelaovendj!

2015
Vri-jdig 13 fibberwari:
20:30 oor:  Senioren dansaovundj in Reigershorst.

Zaoterdig 14 fibberwari:
17:40 oor  Hijsen vanne vlag bi-j ut kunstwerruk.
18:00 oor  H. Mès in ut teiken van de Vastelaovundj opening.
19:30 oor  Sleuteloverdracht in ut gemeindjehoees.
22:00 oor  tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal 

“bi-j Le-nie’’.

Zoondig 15 fibberwari:
Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudanten, Vorst, Raod 
van elluf, Damesgarde en gevolg.

Maondj-ig 16 fibberwari:
12:30 oor  verzaamele bi-j kefee-zaal van Nieuwenhoven 

vör vertrek nao de optocht in Neewieert. Nao de 
optocht bezeuke vae van 17.00 oor tot 18.30 oor, 
kefee-zaal “Van Nieuwenhoven”, wao eine ge-
zinsmiddig met jeugddiskoow gehao-je weurt-j. 

20.30 oor tot 00.30 oor, bezeuke wae kefee-zaal “Van Nieuwen-
hoven” wao de prieëze van alle d’Indjse optocht-
daelnemers bekintj zulle waere gemaaktj. de 
oetreiking van diverse Ongerscheidinge plaats 
vingt-j.

00.45 oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal 
“Bi-j Le-nie”.

Deensdig 17 fibberwari:
10.30 oor tot 13.00 oor – Spek met eier bi-j kefee-zaal 

“Bi-j Le-nie”. Blaoskracht 11 speult-j un 
‘’Spek met eier-Concert’’.

14.00 oor tot 15.30 oor De Kolderkuuk weurd-j bekind-j 
gemaakt-j.

15.30 oor  In optocht nao ut kunstwerruk vör ut strieeke 
vanne vlag.

15.45 oor  Nao zaal Reigershorst.
18.30 oor  Sloeting van de Vastelaovundj met de abdikasie 

van prins Paul l en Jeugdprins Kris I en daonao 
ut kaalplukke vanne Piepkuuk.

Programma vastelaovundjsdaag
N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
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Vri-jdig 13 februari  Lege van de spaarkas

Zaoterdig 14 februari

Vanaaf 10.00 oor spek met eier.

Zondig 15 februari
Neet nao Wieërt gaon, want heej wurdj de 

opvolger van Prins Giel I, Prins Peet I en 
Prins Mark oetgerope!

Maondjig 16 februari
Döbbel programma:

Binne: DISCO HARO 
drej-tj de hieële daag door!

Boete: 2 Ni-jwieërter Vastelaovendj 
Revival Festival op ‘t podium.

Veur en nao de optocht.

Met mei-jwerking van:
Rivival Bend • Mark en Wilhelmien
Johan Veugelers • Lowie en Marcel 

Dennis en Daphne

Dinsdig 17 februari
Komtj met de wichter nao de Winst. 
Dao stieët ‘n groeëte taofel met friet 

en vleiskes vör de wichter. Neet vör di-j aoj, 
di-j motte d’r ‘n dael knuppe!

Goonsdig 18 februari
Hieringhappe vanaf 19.30 oor 

Donderdig 19 februari
 Geslote, vae doon de groeëte poets!

Vri-jdig 20 februari
 Geopendj vanaaf 15.00 oor.

Haotj komendje waeke facebook in de gate vör de nowste ontwikkelinge bi-j De Kleine Winst.

LindeboommBoetegewoenemBinnenzitting

Vastelaovundjm
zoaterdig

10.00muur
SpekmmetmEier

-mErwinmHendrikxmenmTimmvanmdemVoortm-mJohanmVeugelersm-m
-mKBPm-mTheam-mOadmPrinsmPatrickmenmRonaldm-m

-mNeermenmJosmBouwelsm-mSaunaboysm-mDuo-dik-vor-mekaarm-m
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Moerepetazie - Thea met Ria en weem neet allemaol!
Ed en Frans - Neer en Jos Bouwels - KBP - Joeksige vrölliej

Koppers Jac - Jan en Tim - Bill en Marco - Willy Mackus - Erwin en Tim
Duo Dik-vör-Mekaar - Johan Veugelers - Mark en Willemien

Geopend zaterdag, zondag en dinsdag
Zie: www.pinsandpintsbowling.nl

ALLERLESTE MOMENT

GEBOOKTJ...

de Saunaboys
al um 12.30 oor.  

 

VASTELAOVUNDJSPROGRAM 
Zaoterdigaovundj Jeugddisco nao de openingsmis… 

Zondigaovundj vanaf 21.00 oor: Fieest kafee 
‘t Verschil met DJ Robin 

Maondjigmiddig vanaaf 16.00 oor Hosmiddig. 
Maondjigaovundj Fieest inne Zaal met DJ Robin 
Deensdig vanaaf 18.00 oor loupendj Buffet...gaer 

reservieere. 
AsGoonsdig saovus Hieering Happe... 

Het adres voor al uw grote en  
kleine feesten, partijtjes en  
catering uit eigen keuken !! 

Pastoor Maesplein 1 - Nederweert-Eind Tel: 0495-631720 
cafezaalvannieuwenhoven@gmail.com 

Met tegenover de Kerk… 
‘t gezelligste Café 

in d’Indj !!! 
Café ’t Verschil  

Vastelaovundjs-Optocht
en pregram V.V. De Pinmaekers

Houdt a.u.b. de optochtroute en het St. Rochusplein vrij van auto’s. Dit in het 
belang van de optocht en uw auto. Wij danken u voor uw medewerking.

Route is als volgt:
Vertrek 14.30 uur vanaf St. Rochusplein, Beatrixstraat, Budschop, Bernhardstraat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, Burg. Greijmansstraat, oversteek Kerkstraat, Kapelaniestraat, Moese man
straat, Schoolstraat, St. Willibrordusstraat, St. Antoniusplein waar ontbinding van de optocht. 
Optocht deelnemers: gebruik waar mogelijk Limburgse Vastelaovundjsmuziek.

Afhalen optochtvolgnummers en plattegrond
Men dient het volgnummer af te halen op zaterdag 14 februari a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur in Café De Schans, 
St. Rochusstraat 9. Daar ontvangt u ook een plattegrond van het opstelterrein.

Optochtdeelnemers opgelet
U dient om 14.00 uur op uw toegewezen plaats aanwezig te zijn. Het optochtnummer dient duidelijk zichtbaar 
gedragen te worden door een door u zelf meegebracht persoon. Aanbrengen op wagen is toegestaan, mits het 
bordje niet vernield wordt. Blijf a.u.b. tot het vertrek op uw aangewezen plaats staan. De bordjes worden 
ingenomen in de Pastoor v/d Steenstraat. U ontvangt dan een kaart. Deze dient men mee te brengen bij het 
afhalen van prijs of vergoeding.

Bekers en prijzengeld
Volwassenen en kinderen per categorie één beker. Een beker voor de deelnemers die elders aan een optocht 
hebben deelgenomen.
Turf met Gouden Pinnen als eer voor één jaar voor het algemeen hoogste aantal punten (voor volwassenen en 
apart voor kinderen).
Het Wullemke voor de beste humorprestatie.  

Opgaves en deelname
De opgave is gesloten. Voor hen die voordien elders aan een optocht deelnemen wordt een beker beschikbaar 
gesteld. Zij vallen buiten de geldprijzen maar ontvangen wel een vergoeding. Prinsenwagens ontvangen geen 
vergoeding. Iedereen die meedingt voor de prijzen dient 50% van het aantal te vergeven punten te behalen, wil 
men voor een prijs of vergoeding in aanmerking komen. Men valt verder buiten de prijzen indien men zich niet 
houdt aan het optochtreglement.

Belangrijke punten voor deelnemers
Het is verboden tijdens de optocht (als deelnemer) alcohol te gebruiken; buiten de eigen groep op en neer te 
rijden of lopen; iemands naam oneerbaar te gebruiken; afbreuk te doen aan het vastelaovundjsgebeuren. 
Het is verplicht de attributen een uur na de optocht af te voeren; de wagens technisch in orde te hebben (rem
lichten); de optocht te volbrengen; op de hoogte te zijn van het reglement; de aanwijzingen van politie of comité 
op te volgen. Het bestuur beslist en de uitspraak van de jury is bindend.

Laotj de optocht laeve door eine Euro te gaeve
Steun de collecte, die ten goede komt aan de optochtprijzen. Onze dank hiervoor namens de optochtdeelnemers.

Prijsuitreikingen in de Pinnenhof
Kinderen na de optocht om ca. 17.30 uur en volwassenen om ca. 20.00 uur.

Programma V.V. de Pinmaekers Ni-jwieërt 2015
Vrijdag 13 februari
•	 11.00	uur	Bezoek	scholenoptocht	in	centrum	Nederweert	en	bezoek	aan	scholen	door	Prins	Theo	I	en	Prinses	
Brechje	en	Jeugdprinsenpaar	Prins	Ids	I	en	Prinses	Britt.

 
Zaterdag 14 februari
•	 13.11	uur	Jeugdsleuteloverdracht	aan	Jeugdprins	Ids	I	in	het	Gemeentehuis	van	Nederweert.	Iedereen	is	welkom.
•	 19.30	uur	Sleuteloverdracht	aan	Prins	Theo	I	en	uitreiking	kolderpin	in	gemeentehuis	van	Nederweert.
•	 21.30	uur	Bezoek	diverse	gelegenheden	in	Nederweert.

Zondag 15 februari
•	 18.11	uur	Fieëstkefee	in	zaal	Centraal	met	optredens	van	o.a.	Johan	Veugelers,	Ronald	&	Carien,	W-dreej	en	

diverse lokale artiesten.

Maandag 16 februari
•	 12.00	uur	Officiële	overdracht	van	Prinsenwagens	aan	Prins	Theo	I	en	Prinses	Brechje,	
	 Jeugdprins	Ids	I	en	Jeugdprinses	Britt.
•	 14.30	uur	Start	grote	optocht	2015.
•	 17.30	uur	Prijsuitreiking	Jeugd	in	de	Pinnenhof.
•	 20.00	uur	Prijsuitreiking volwassenen in de Pinnenhof. Aansluitend	bezoek	div.	locaties	in	Nederweert.

Dinsdag 4 maart
• 14.11 uur Sluiting Residentie Cafe De Kleine Winst.
•	 15.30	uur	Vastelaovendjmiddig	in	De	Pinnenhof.
•	 18.00	uur	Vertrek	naar	gemeentehuis	voor	het	teruggeven	van	de	sleutel	aan	de	burgemeester	en	turf	oplaoting.
•	 18.45	uur	Vertrek naar de Pinnenhof.
•	 19.49	uur	Abdicatie	Jeugdprins	Ids	I	en	Jeugdprinses	Britt
•	 21.11	uur	Abdicatie	Prins	Theo	I	en	Prinses	Brechje.
•	 22.22	uur	Sluiting	Vastelaovendjseizoen	2015. 

BALLOnnEnWEDsTRIjD TIjDEns TuRfOPLAOTInG
Aan de turfoplaoting is een ballonnen wedstrijd voor de jeugd gekoppeld. De kaarten zijn dinsdagmiddag verkrijgbaar 
tijdens de vastelaovendjmiddig in de Pinnenhof en voorafgaande aan de turfoplating aan het Raadhuisplein.
Er is een schitterende prijs te winnen voor de ballon die de grootste afstand weet af te leggen. 

Vae winse ederein plezerige vastelaovendjsdaag. 
Dit onger ut devies van Prins Theo I: 

Met deze prins van Wijen 
Kujje fieëste, det wij-je!

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

   V.V. de Vlikkestaekers Doospel

Boôrebroêluft van
V.V. De Vlikkestaekers 

Mirjam
van Hendrik van Gijs en Nel Vergeer oet de Zeumerse Hei-j 

en van Truus van Baates Lewies en To vanne Buschop

&
Wim

van Tinus van Krake Wullem en To van de Polder
en van Marie van Beerendonks Bert en Miet van Pieëte Dreeske

gaon op zondig 15 februari 2014 
in de onecht trouwe

Twiee Loeëte die in ut onecht gaon trouwe,
as det mer good gieet?

komtj det allemaol 15 februari aanschouwe.

Programma Boôrebroêluft 2015
19.00 oor

Vurzamele Boôrebroêdspaar en femilie
beej Kafee de Preêns op Doospel

20.30 oor
Kerkeluk huweluk in Vlikkepeliès ‘Het Peeljuweel’ op Doospel

Aansloetendj es dur resepsie.

V.V. de Vlikkestaekers 
Doospel

Vastelaovundj op

Doospel
Vri-jdig 13 februari

Wichteroptocht
Zaoterdig 14 februari

Ronald & Carien
La Bamba

Zondig 15 februari

Boorebroeluft
Maondjig 16 februari

Groeëte optocht met
aansloetendj matinee

Dinsdig 17 februari

Prieësoetreiking,
friet aete vör de wichter,

aaftakeling
groeët prinsepaar

en jeugdprinsepaar 2015

Café zaal 't Peeljuweel

Vastelaovendj 2015 in de Pinnenhof
Vri-jdig 13 februari
20.11 Kistkappe 

met fieëstband Promilaasj, Moerepetazie en diverse lokale artieste

Zaoterdig 14 februari
14.00  Jeugdhosmiddig 
 georganiseerdj door Buurtvereiniging West met DJ Joske.
 Met bezeuk van de jeugd en volwasse Prinsepare en eur gevolg. Dees daele gratis chips 

oet vör de jeugd. Vör ederein towgankelik, consumpsies tege gereduseerdje pries.

20.00-22.30  Jeugdthema-aovundj (10-15 jaor)
 Zaal ope um 19.00 oor. Um 20.00 oor gieët de deur tow en kan nemus mieër binne.
 Met DJ Niels. Entree: e 2,50 (inklusief eine consumpsie)

Maondjig 16 februari
14.11  Optoch kieke en daonao hosse en springe 
 op meziek van DJ Niels en priesoetreiking jeugd.
20.00  Priesoetreiking volwassene.

Dinsdig 17 februari
14.11  Groeëte Jeugdhosmiddig met 
 vastelaovundjmeziek van DJ Niels.
 Vör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere 
 aafgezatte. Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaote.
 Allein mer wichter, plastic bekers en unne drinkkat 
 wao det de jeugd zelf zien drenkske kan tappe.
 Oetdaele gratis chips vör de jeugd door ut prinsepaar. 
 Aansloetendj abdikasie.

19.49  Abdikasie
 Abdikasie jeugd- en groeëte prins van V.V. de Pinmaekers.



De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

Prinse
galeri-j

Prins theo i
V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met deze prins van Wijen 
Kujje fieëste, det wij-je!”

Prins lUUd i
C.V. de Bengels - Ni-jwieërt-West

“Ich kom met dees daag eur 
laaj-klep neet repareere,

Want vea zeen met de bengels 
vastelaovendj veere!”

Prins PaUl i
V.V. de Piepkukes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Piepkukes, Kriele en Prulle, ut aes um ut aeve,
Vae gaon unne kei-j sjieke vastelaovundj 

belaeve!”

Prins Martin i
V.V. de Vlikkestaekers - Doospel

“Boem paaf alaaf, 
Vastelaovundj bee-j de Vlikke is KEI-gaaf!”

Prins gijs i
V.V. de Törfstaekers - Doospel

“Met de vastelaovendj gein gaaskap op miene bol,
goesj de glaze nog mer us vol! Alaaf”

Prins MaUrice i
V.V. de Losböl - Leivere

“mit dees daag gein kuu analysere, 
mer same vastelaovendj veere”

1 2  f e b r u a r i  2 0 1 5

Ni-jwieërter Vastelaovund-j 
Revival Festival

Vastelaovendj maandag zal er in Nederweert wederom het 

Ni-jwieërter Vastelaovund-j Revival Festival plaatsvinden. In 

samenwerking met De Kleine Winst en Douven Event Support 

zullen er diversen artiesten op het podium verschijnen. Gelijk 

na de optocht zal het programma van start gaan met onder 

meer De revival band uit Weert, LVK halve finalisten Mark & 

Wilhelmien, inmiddels internationale artiest Johan Veugelers, 

vastelaovund-j zanger bij uitstek Dennis Hendriks & Daphne 

en het duo bekend van ondermeer Plat Wieers en Fun Lewi-j 

& Marcel. Na een zeer geslaagd eerste jaar in 2014 is dit de 

tweede editie met wederom bekende vastelaovund-j nummers. 

Iedereen is dus welkom vanaf het einde van de optocht op het 

horecaplein.

Ketelaarsweg 4 Ospel • Tel. 631907

Vae winse vanoet 

ut werkpalies van 

Prinses Brechje 

ut Prinsepaar 

van Ni-jwieërt 

hieël völ plezeer

Vae winse vanoet 

ut werkpalies van 

Prinses Brechje 

ut Prinsepaar 

van Ni-jwieërt 

hieël völ plezeer

drökkerijvandeursen

Panneweeg 231
6031 RK Ni-jwieërt

Tel. 0495 - 63 26 25 
E-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Risseweg 21
6004 RM  Weert
Tel. 0495-538087

Vae weënse de Preens 
ein fantastisch 

schoeen seizoen!

Vör de ieërste kieër waas beslote um 

de Gouwe Kukekeleku oppe zaoterdig 

bonte aovundj oet te reike. Zoeë krigtj 

de ontvanger van dees hoeëgste 

ongerscheiding vanne Piepkukes de extra 

aandacht di-j hae verdeendj. Deze kieër 

veel de ieër te beurt aan Peter Wijen, 

de Vorst van de Piepkukes en daonaeve 

muzikant van ’t Kwintet en aktief in 

verschillendje kommissies. Daonaeve 

motte vae as Piepkukes Peter zieër 

erkintelik zeen vör de meneer wao op 

hae es umgegange met de minder gooj 

periode di-j vae hebbe gadj. Hae waas ein 

van de sterkhaojers en allein al daorum 

heet hae de Gouwe Kukekleku terecht 

ontvange. Auch Marjan moge vae hertelik 

bedanke det ze Peter al de jaore heet 

gesteundj, daorum kreeg ze zieër terecht 

eine schoeëne bos blome.  

Veurwoord vanne redaksie 

Op dit moment hejje ‘t 43e 
Kukekrentje veur uch ligge en 

dao zeen vae as Piepkukes mer wat 
grueëts op. Dit jaorlikse overzicht van 

alles waat dejje serieus motj neme vanne 
Piepkukes, mer auch allerlei zaake wao 
dejje ’s lekker mei motj kunne lache. Ut 
kukekrentje det maakdje neet zoeë mer 
effe, nein det es eder jaor opnôw ein 
serieus opgave vör de Piepkukes en det 

zal bi-j de anger vereiniginge met ein 
vastelaovusgezet neet angers zeen. 

Tösse alle anger aktiviteite door 
mot det geregeldj waere, want as 
vereiniging kujje neet echt songer 

di-j inkomste. Gae kuntj daodoor 
as vereiniging netjes nao boete 

traeje en o.a. zörge det de Prins, 
 de raod en de Kwikstertjes d’r 

altieëd schoeën opstaon. De 
Piepkukes gebroeke de opbringst 

van ’t Kukekrentje altieëd in ’t 
belang van de vereiniging, dao 

mojje as adverteerder en kouper 
van op aan kunne. Auch dit jaor 

es ’t weer gelöktj um ’t Kukekrentje 
weer vol te krieëge en vae moge waal 

zegge det vae kontent zeen. Auch de 
adverteeerders/sponzore hebbe os weer 
good geholpe, waodoor ’t Kukekrentje 
weer de oetstraoling mei kan krieëge wi-j 
vae det wille. Daovör zeen vae eur zieër 
erkintelik, want songer adverteerders 
kwoom d’r gein Kukekrentje. Auch de 
samewerking met drökkeri-j ven Deursen 
waas weer zoeë as vae det gewindj zeen, 
daovör ooze hertelikke dank. 

Auch danke vae www.nederweert24.nl 
vör ’t feit det vae foto’s van eur 
moge gebroeke, waodoor vae 
kort op ’t nôws kunne zitte. 

Vae hope dejje de minse van de Piepkukes 
di-j langs de deur kome neet teleursteldj 
en ein Kukekrentje van eur kouptj. Dit zal 
uch zeker in de zjuuste stumming bringe 
en vae winse uch daonao allemaol unne 
schoeëne, onvergaetelikke 
vastelaovundj.

Prins Kris I zal dit jaor regeere oôver ut 

Krielkesriek onger het motto:

Boem, paaf, alaaf,
Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!

Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Boem, paaf, alaaf,
Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!

Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Neewieërts woord 
van ut jaor !!!

RANDJWE(E)G
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PROGRAMMA VASTELAOVUNDJSDAAG

2015
VRI-JDIG 13 FIBBERWARI:
20.30 oor: Senioren dansaovundj in zaal Reigershorst

ZAOTERDIG 14 FIBBERWARI:
17.40  oor Hijse vanne vlag bi-j ut Kunstwerruk.
18.00  oor H. Mès in ut teiken van de Vastelaovundj opening.
19.30  oor Sleuteloverdracht in ut gemeindjehoees.
22.00  oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

ZOONDIG 15 FIBBERWARI:
   Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudanten, Vorst, 

Raod van elluf, Damesgarde en gevolg.

MAONDJ-IG 16 FIBBERWARI:
12.30 oor  Verzaamele bi-j kefee-zaal “Smolenaers” vör vertrek nao 

de optocht in Neewieert. Nao de optocht bezeuke vae van 
17.00 oor tot 18.30 oor, kefee- zaal “Van Nieuwenhoven”, 
wao eine gezinsmiddig met jeugddiskoow gehao-je 
weurt-j.

20.30 oor tot 00.30 oor, bezeuke wae kefee-zaal “Van Nieuwenhoven”  
   wao de prieëze van alle d’Indjse optochtdaelnemers bekintj 

zulle waere gemaaktj.
de oetreiking van diverse Ongerscheidinge plaats vingt-j. 

00.45  oor tot sloetingstieed bezeuke vae kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.

DEENSDIG 17 FIBBERWARI:        
10.30  oor tot 13.00 oor  -  Spek met eier bi-j kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.
  Blaoskracht 11 speult-j un "Spek en eier-Concert".
14.00  oor tot 15.30 oor
  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
15.30   oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 
  strieeke vanne vlag.
15.45 oor Nao zaal Reigershorst.
18.30 oor Sloeting van de Vastelaovundj 
  met de abdikasie van prins Paul I 
  en Jeugdprins Kris I en daonao ut 
  kaalplökke vanne Piepkuuk.

VAE HEBBE EIN NOW SITE
De Piepkukes hebbe al jaore ein eige 
wepsaajd. det aes ongertusse overal 
bekindj! Mer vanaaf dit jaor hebbe vae 
eine gehieel nowwe site. Dao kuj-jae 
alle info en aktiviteite vanne vereiniging 
vinge. Auch aes er ein gastebook wao jae 
aan of opmerkinge kuntj plaatse. Tevens 
zeen d’r ein aantal e-mail adresse aan 
gekoppeld-j en waal: vur ut sikretariaat 
papperassekuuk@depiepkukes.nl 
en vur de rest: kolder@depiepkukes.nl 

www.depiepkukes.nl
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De indj redaksie
De indj redaksie

43e Jaorgank

JAOR 2015

Meistgelaeze vastelaovundj-gezet van Neewieërt, oetgegaeve door K.V. De Piepkukes oet d’Indj. Met mei-jwerking van ein paar rasechte Piepkukes onger redaksie van Jan Stultjens en Hans Heijnen. Ooze hofpapperazzi es Jac Berben.

   Interesse in un kleure-vlag vanne Piepkukes ?  Dan aes dees te kaup door ein mailtje te steure nao:
kolder@depiepkukes.nl en dan kumptj det in orde!   LAOTJ ZEEN DAE JAE EIN PIEPKUUK ZEET-J
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Ut Kakelspektakel, de litjes-
aovundj van de Piepkukes, es dit 
kieër gewonne door Wendy en 
Iris van Nieuwenhoven.
Wil jae dees daag meizinge 
met oze schlager kieek dan 
verderop in dees gezet. 
Of kieek op de wepsaajd 
www.depiepkukes.nl, onger ut 
tabje "Kakelspektakel" vôr nog 
mieer foto's en muziek.

As hoeesorde heet Prins Paul I  
“UT TRAKTORKE ” 

ingesteld-j
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Ut Kakelspektakel, de litjes-
aovundj van de Piepkukes, es dit 
kieër gewonne door Wendy en 
Iris van Nieuwenhoven.
Wil jae dees daag meizinge 
met oze schlager kieek dan 
verderop in dees gezet. 
Of kieek op de wepsaajd 
www.depiepkukes.nl, onger ut 
tabje "Kakelspektakel" vôr nog 
mieer foto's en muziek.

Proklamasie van

Paul d’n Ieërste
Ich, prins Paul d’n Ieerste, bi-j de grasie van ziene dorstlustige 
Hoeëgheid Vorst Peter, de oeterst wieze Raod van Elluf, 
de damesgarde, de Ieërelede, ooze Ieërevorst, de kwikstertjes, 
de Krielkes en al ut anger Kukevolk:

• 47ste Prins vanne Piepkukes.
• 1e groeëte Prins oet ut geslacht Bensen.
•  Same met mien geleefdje vriendin Anke van 

Matheo van Harrie van Jonkers Tjeu en Hoomes Nel en 
Monique van Luut Jo en Mia van Sille Tjeu.

•   Raszuuvere naokomeling van Frits vanne witte vanne Bens en 
Wilhelmien van Schaokers Jac en Bukkems Til.

•  Twieëdje Prins van de Prulle en al 11 jaor vaste chauffeur van 
heure vastelaovundj wage.

•  15 jaor geleeje as adjudant van jeugdprins Roy I vanne Krielkes 
en as schoolprins, al mooge preuve vanne vastelaovundj.

•  Groeët bouwmeister in ut bouwe van groeëte vastelaovundj 
wages.

• Gruuetse bezitter van eine Prulle-greune CLAAS traktor.
• Beuvelste beste baas van zieene trouwe hondj Baer.
•  Mede-oprichter vanne vastelaovundj groep de Prulle-Joekels 

di-j veurig jaor 11 jaor bestonge.

Doon uch weete det:
Ten 1e. Ich met dees daag veurop maag gaon 
 en de Prulle os zeker neet allein laote staon.
Ten 2e.   Ich oos pap en mam now met groeëte auge laot kieke, 
 mer of ze dur nog good tege kinne det mot nog blieke.
Ten 3e.  Det ich saame met mien Prinses Anke en al ut anger volluk gaon 

fieëste, wi-j echte Krielkes, Hinne, Kukes en anger bieëste.
Ten 4e. Met d’n optocht zulle vae um flink laote gaon
 en gruuets as ut Prinsepaar oppe Piepkuke wage zulle staon.
Ten 5e. De kaover hebbe met dees daag niks te klage, 
 want dao dooj-jae, hè Pap, de zörreg vör drage.
Ten 6e. Vae auch, met di-j vröllie van Kèts, doon hosse en springe,
 det aes “lache man” as ze ooze schlager zinge.
Ten 7e.   Vae same met ut jeugdprinsepaar vanne Krielkes veurop zulle 

gaon, en nemes van d’Indj aane kantj laote staon.
Ten 8e. Ich precies ein jaor nao det de Prulle eur jubileum mochte veere,
 now as prins over het piepkukerieëk maag gaon regere.
Ten 9e. Vae os as jong boore good thoees zulle veule op ut boorebal,
 en zeen uch dan gaer trök met hieel völ schoeene kal.
Ten 10e. Vae nog zeker hieel wat met dein danger gaon belaeve,
 en zulle um dan auch flink van jetje gaon gaeve.
Ten 11e. Dees daag zulle verloupe onger mien motto:

Piepkukes, Krielkes en Prulle, ut aes um ut aeve.
Vae gaon eine, kei-j sjieke vastelaovundj belaeve!

Verslaag Jeugdbontemiddig 11 jannewarie 2015

Ut Prinsepaar Prins Paul I (Bensen) en prinses Anke (Greijmans)

in gezelschap van heur adjudante Mark Thijssen, Rik Verheijen en 

Jeffrey Vaes saame met heur Vröllie.
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As hoeesorde heet Prins Paul I  

PRINS KRIS I & PRINSES NOVA (Kris Beerens)                         (Nova Dirks)Adjudant: Indy JettenVorst: Jens van den Schoor 

  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
  oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 

 oor Sloeting van de Vastelaovundj 
  met de abdikasie van prins Paul I 
  en Jeugdprins Kris I en daonao ut 

Piepkuuk.

  De Kolderkuuk weurd-j bekind-j gemaakt-j.
  oor In optocht nao ut Kunstwerruk vör ut 

 oor Sloeting van de Vastelaovundj 
  met de abdikasie van prins Paul I 
  en Jeugdprins Kris I en daonao ut 

In eine good gevöldje Reigershorst begost de 
Jeugdbontemiddig  um 11 over twieë, veurzitter 
René Dings verzörgdje de opening. Hae goof nao ’t 
welkomstwoord de mikrofoon aan Bjorn Smits dae deze 
middig prizzenteerdje. As ieërste woord de nöwe raod 
van Elluf nao bove gehaaldj en veurgesteldj door Bjorn, 
di-j nome daonao weer plaats inne zaal. As ieërste trooj 
de dansgroep de Bambino’s op met eure gardedans, dit 
o.l.v. Loes Wijen en Maud Haex. Det zeen mer leefst 16 
wichter, ’t waas ein schoeën gezicht  en ze dansdje auch 
nog herstikke good. De volgendje atieste woore Tim van 
de Voort en Erwin Hendrikx met eur vastelaovuslidje, 
waonao de dansmarietjes juniore A aane beurt wore. 
Ze trooje op met eure schoeëne gardedans en staon 
onger leiding van Loes Wijen, Vera Dings en Sanne 
Wijen. Daonao waas ’t de beurt aan Fin Smolenaers met 
eine breakdance en hae deej det geweldjig good. Nao 
Fin speuldje Blaoskracht 11 ein paar schoeën stökskes, 
waonao de minirette van St. Lucie klaor stonge vör eur 
optraeje, dit o.l.v. Valerie Beerens. Waat deje di-j dri-j 
klein maegdjes ’t good, unne schoeëne show, vör de 
ieërste kieër en det zoeë jonk al. Daonao zonge Kim van 
Deursen en Lotte Beelen  ‘t lidje “Feesten” en Prins Paul 
en Prinses Anke moste mei kome danse op ’t podium.  
Dri-j jonges mochte nao de dames aantraeje  met eure 
dans ekt, dit met ’t lidje “You can leave your haed on”. As 
dri-j stoere manne stonge ze op ’t podium en ze gonge 
auch nog strippe en stonge inens in eure tutu, geweldjig! 
Net veur de pauze waas ’t tieëd um de nôwe Vorst(in) en 
adjudant(e) oet te rope, dit gebeurdje met tromgeroffel. 
Niels Graat maakdje ’t spannendj, mer inens kwoome ze 
oet de gerdiene, Vorst Jens van deSchoor en adjudante 
Indy Jetten.  
Nao de Pauze waas de Fabeltjeskrant aane beurt, menieër 
de uul (Daan Peeters), Truus de mier (Peter Koolen), Zoef 
de haas (Rob Strijbos), Meindert ‘t paerd (Mark Rietjens) 
en Momfert de mol (Niels Graat) zote in eur stamkroeg. 
Dao woort van alles besproke en ze haje völ te vertelle. 
Daonao mochte Nova Dings en Indy Jetten eure playback 
ekt opveure, dit met ’t lidje ‘Hallo” van Sjingboem. Tôw 
kwoome de dansmarietjes juniore A met eure showdans, 
ze deeje ’t geweldjig en waat haje ze schoeën pekskes aan, 
dit  bi-j ’t thema Jungle. Auch de nôwe schlager vanne 
Piepkukes mocht neet ontbraeke, Iris en Wendy van 

Nieuwenhoven zongen eure winnaar 
“Lache Man “. Veur de pauze haaje de 
minirette opgetrooje en nôw waas ‘t 
de beurt aan de groeëte majorette o.l.v. 
Esther Thijssen en Annelies van Kempen. 
Ze veurdje unne dans op, waodet op ein 
gegaeve moment duobakke in veur kwome. 
Hi-j bi-j  deeje ’n paar slaagwerkers van St. 
Lucie mei di-j op de bek gonge tromme, schoeën um 
te zeen. Tôw waas ’t weer tieëd vör de showdans van 
de Bambino’s, dit met ’t lidje “het is feest”. Ut waas ein 
groeët fieëst, waat hebbe de maegdjes schoeën gedansj. 
Daonao troje daan Peeters en Robin van der Linden op 
met eur ekt over hongsbelasting, det waas good gedaon. 
Ut leep ongerhandj tege vieëf oor aan en ’t waas tieëd vör 
de loteri-j, wao alle wichter aan mei deeje en deze middig 
unne prieës koste winne. De dri-j winnendje nummer 
woorte getrokke door Vorst Jens en adjudante Indy. As 
aafsloeter zonge Kim van Deursen en Lotte Beelen nog de 
cup song, waonao Blaoskracht 11 ’n paar lidjes speuldje. 
Ongertösse zat ’t bestuur vanne Krielkes alles klaor vör de 
oetroping van de nôwe jeugdprins. 

Daonao waas ’t de beurt aan ‘t bestuur van de Krielkes 
um de nôwe jeugdprins en prinses bekindj te make. 
Dit gebeurdje met de ludieke spelshow  “Wie ben ik”. 
Persoeëne as Ali-B, Dikke Cis, André van Duin, Britt Dekker 
en Royke Donders woore d’r, net as keuningin Maxima. 
Oeteindlik kwoom oet dit spel de nôwe jeugdprins nao 
veure en waal jeugdprins Kris I (Beerens), hae reep Nova 
Dirks nao veure as zien jeugdprinses. 

De jeugdprins van de Krielkes es hi-jdoor bekindj en 
as Prins Kris I en Prinses Nova zulle ze regere over ’t 
Krielkesrieëk, same met Vorst Jens en adjudante Indy. 
Vorst Peter en de nôwe Prins Paul I vanne Piepkukes met 
zien Prinses Anke, sproke ’t jeugdprinsepaar nog effe 
tôw. Hi-jnao waas ’t tieëd um wat ongerscheidinge oet te 
reike en um ze proficiat te winse. Blaoskracht 11 zörgdje 
deze daag neet allein vör de butemars bi-j het opkome 
van de artieste, mer auch vör ein gevarieerdj programma 
tössedoor, dit o.l.v. Bert Peeters. 
As bestuur kunne vae weer trök kieke op eine geslaagdje 
jeugdbontemiddig.

Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!

Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Deze vastelaovundj weurdj......kei gaaf!

Hae heet de  orde ingesteldj van ’t roeëd, gael, greun belke.

Auch danke vae www.nederweert24.nl 

Vae hope dejje de minse van de Piepkukes 
di-j langs de deur kome neet teleursteldj 
en ein Kukekrentje van eur kouptj. Dit zal 
uch zeker in de zjuuste stumming bringe 
en vae winse uch daonao allemaol unne 
schoeëne, onvergaetelikke 
vastelaovundj.

Veurwoord vanne redaksie 

Op dit moment hejje ‘t 43
Kukekrentje veur uch ligge en 

dao zeen vae as Piepkukes mer wat 
grueëts op. Dit jaorlikse overzicht van 

alles waat dejje serieus motj neme vanne 
Piepkukes, mer auch allerlei zaake wao 
dejje ’s lekker mei motj kunne lache. Ut 
kukekrentje det maakdje neet zoeë mer 
effe, nein det es eder jaor opnôw ein 
serieus opgave vör de Piepkukes en det 

zal bi-j de anger vereiniginge met ein 
vastelaovusgezet neet angers zeen. 

Tösse alle anger aktiviteite door 
mot det geregeldj waere, want as 

van op aan kunne. Auch dit jaor 
es ’t weer gelöktj um ’t Kukekrentje 

weer vol te krieëge en vae moge waal 
zegge det vae kontent zeen. Auch de 
adverteeerders/sponzore hebbe os weer 
good geholpe, waodoor ’t Kukekrentje 
weer de oetstraoling mei kan krieëge wi-j 
vae det wille. Daovör zeen vae eur zieër 
erkintelik, want songer adverteerders 
kwoom d’r gein Kukekrentje. Auch de 
samewerking met drökkeri-j ven Deursen 
waas weer zoeë as vae det gewindj zeen, 
daovör ooze hertelikke dank. 

Auch danke vae www.nederweert24.nl 

Prins Kris I zal dit jaor regeere oôver ut 
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good geholpe, waodoor ’t Kukekrentje 
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de Kwikstertjes, de trots vanne vereiniging
hee-j in actie tiedus de Pronkzitting en de 

jeugdbontemiddig 2015

31 jannewarie 2015

Boorebroeeluft dit jaor allein 

bi-j kefee-Zaal "Bi-j Le-nie"

VAE HEBBE EIN NOW SITE
De Piepkukes hebbe al jaore ein eige 
wepsaajd. det aes ongertusse overal 
bekindj! Mer vanaaf dit jaor hebbe vae 
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VASTELAOVUSKWINTET AL 22 JAOR BI-JEIN 
Ut Kakelspektakel es ein van de vaste waardes binne de vastelaovundj in d’Indj. Eder jaor opnôw met minimaal 7 of 8 lidjes en eder jaor opnôw maakt ’t Vastelaovus Kwintet dao wat van. Waat zooj ’t Kakelspektakel zeen songer ’t Kwintet vraogdje uch aaf, want det es echt völ werk. Ze kriege van alles aangereiktj en dèk leutj emus neuriejendj wete wi-j ’t zooj motte klinke. Toch zörge ze d’r vör al 22 jaor vör det alle lidjes op de aovundj van ’t Kakelspektakel aeve good begeledj waere, zoeëdet ze allemaol good vör de daag kunne kome. Vae zeen as Piepkukes de manne van ’t Kwintet völ dank verschöldigdj en hope det ze dit nog jaore met völ plezeer blieve doon. 

Ut KakelspektakelUt KakelspektakelUt Kakelspektakel

jeugdbontemiddig 2015

  Prins Paul I en Prinses Anke
 

Piepkukes, Kriele en Prulle, ut aes um ut aeve,
Vea gaon unne kei-j sjieke vastelaovundj belaeve! 

De Handjvaeger
VastelaoVendjsbijlage Van het Weekblad Voor nederWeert 2015

Prins ids i
Prinses britt

V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met vastelaovendj gein zweep, 
Vae hojje Ni-jwieërt inne houdgreep”

Prins jeF i
Prinses  jUdith

B.S. De Kerneel

“Effe gein school en saaje dinge, 
vae gaon lekker danse en springe!”

Prins kris i
Prinses noVa

De Krielkes - Ni-jwieërt-d’Indj

 “Boem, paaf alaaf!
 deze vastelaovundj wurdj…kei gaaf!” 

Prins Mees i
adjUdant gijs

B.S. Budschop

 “Met Mees veurop
wurdj de vastelaovundj top”

Prins stan i
Prinses steFFi

Jong Vlikkestaekers - Doospel

“In Wieërt zeen vae braaf…….
Mer in Doospel……. gieët ut daak dur aaf!”

Prins deVin i
Prinses naoMi

B.S. de Bongerd

“Plat kalle kunne vae neet zoeë good
mer vastelaovendj zitj os in ut blood”

Prins daVe 
Prinses lian

B.S. de Zonnehof

“Met Prins Dave en Prinses Lian
make wae d’r in Leivere unne kleurrieke 

Vastelaovendj van!!!”

Prins nordin i
Prinses Fenna

O.B.S. De Klimop

“Met de vastelaovundj is der niks te balle, 
want met dees daag gaon vae flink knalle”

Prins ciel i
Prinses Frances

Scouting PPX

“Prins Ciel en Prinses Frances 
gaan deze carnaval met scouting 

DOL-FIJN voorop!”

prinsegalerie-ke

I.v.m. Vastelaovundj zijn wij
maandag 16 en dinsdag 17 februari

Wij wensen iedereen een fijne Vastelaovundj.

Vastelaovendjbal voor de 
jeugd bij de Pinnenhof

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

Het Vastelaovendjbal is het tweede themafeest voor de jeugd.
De organisatie wil serieus aan de slag met een aantal themafeesten 
door het jaar heen. Na de “Christmas Party” is het nu dus tijd voor 
het “VastelaovendjBal”. “Nederweert mist een uitgaansplek voor de 
jeugd. Daar willen 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 maken met 
je vrienden en vriendinnen”.

Het “Vastelaovendjbal” is een besloten 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).

Prins tiM 
Prinses ana

B.S. de Tweesprong

“Met de school trök in ut dörp
des pas gaaf,

Vastelaovundj kan beginne, Alaaf!”


