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

Autorijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

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

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energieTel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

jouw gezondheid is onze zorg
Nederweert

jouw gezondheid is onze zorg

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

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

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

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Inter-active-store, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
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       EXCLUSIEVE  
     ONTWERPEN
           VOOR WONINGBOUW, 
                 VERBOUW  EN  
                 UTILITEITSBOUW

Inge Hoeben met Indy, Ryan, Dean & Sean 
van Eijk:

“Voor het hele gezin, Gewoon Gaaf”.

– voor de nieuwste 
inzichten 

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

Stem 18 maart
Hubert Mackus

Ondernemend en betrokken
CDA, nummer 4

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

Brainstormen, ideeën opdoen en 
‘ruwe schetsen’ maken, begint voor 
de vele artiesten die de Bonte Avon-
den rijk zijn al maanden van te voren. 
Wat leeft er in de wereld? Wat leeft er 
in Leveroy? Hoe staat het met de toe-
komst van dergelijke kleine kernen? 
Allerlei vragen die worden toegepast 
in sketches, muziek en cabaret. Met 
een dikke knipoog welteverstaan; ie-
der jaar weer weten de artiesten de 
zaal plat te krijgen van het lachen. 
Pas op: zéker ook leuk voor mensen 
buiten Leveroy!

De Bonte Avonden worden al bijna 
30 jaar georganiseerd; niet gek dat 
de oude rotten in het ‘vak’ het stok-
je graag wilden overgeven. Na het 
25-jarig jubileum in 2011, werd het 

tijd voor een nieuwe generatie Leve-
royse artiesten om op te staan. Dat 
is zéker niet gemakkelijk; de Bonte 
Avonden hebben ingrediënten nodig 
zoals spitsvondigheid, humor, muziek 
én dans. Alleen dán pas krijg je een 
volmaakt recept.

Er is echter nooit reden tot paniek ge-
weest; de nieuwe generatie artiesten 
uit Leveroy hebben zichzelf weten te 
bewijzen. Er schuilt een groot talent 
in het dorpje met slechts duizend 
inwoners. Ieder jaar weer weten de 
artiesten zichzelf te overtreffen; de 
verwachtingen liggen dan ook hoog 
dit jaar. 
De Bonte Avonden 2015 hebben óók 
dit jaar weer een zeer gevarieerd én 

veelbelovend programma met dans, 
zang, sketch en cabaret. Er is voor 
ieder wat wils; spectaculaire dans, 
muziek in het Limburgs dialect, spits-
vondige humor of juist kurkdroog 
vermaak. 
Ben je al nieuwsgierig? Zorg dan dat 
je snel je kaarten krijgt! Dit kan mid-
dels de voorverkoopadressen (Café-
zaal Wetemans, Pestoeërskoel, Café 
Oad Leivere en Bakkerij Küster) óf 
door ze makkelijk en snel bestellen 
via www.fanfareconcordialeveroy.nl. Je 
kunt natuurlijk ook altijd even bellen 
met Erwin Pellemans op 06-12572229 
(na 18.00 uur). Enne; het is écht de 
moeite waard!

Marieke Klauwers

Het heeft écht niks met carnaval te maken

Bonte Avonden Leveroy

Trimsalon en Dierenservice Dana.
Professionele vachtverzorging voor alle honden, groot én klein.

Bel voor een afspraak of kijk op

www.facebook.com/trimsalondierenservicedana

voor meer informatie. Tel. 0637482750 - Ospel.

Na de populaire voorstelling ‘Kik-
ker is jarig’ eerder dit seizoen, is 
Theater Terra op zondag 8 maart 
opnieuw  in het Munttheater te 
vinden. Deze keer met de één van 
de meest bekende en vertelde 
sprookjes uit duizend-en-één-
nacht: Ali Baba en de 40 Rovers. 
Een familiemusical vol spanning 
en avontuur. 

Wie kent de klassieker uit de magi-
sche vertellingen van duizend-en-
één-nacht niet? De arme Ali Baba ziet 
per toeval hoe een groep rovers een 
grot vol met schatten opent met de 
toverspreuk ‘Sesam, open u!’. Zodra 
ze wegrijden, sluipt Ali Baba naar 
binnen en pakt wat goud. Wanneer 
de rovers dit ontdekken, gaan ze op 
zoek naar de dader en samen met de 
slavin Morgiana probeert Ali Baba 
hen te slim af te zijn.

Theater Terra maakt al meer dan 
drie decennia zeer succesvolle fami-
lievoorstellingen (Kikker, Dribbel, 
Dolfje Weerwolfje) en staat niet voor 
niets aan de top van de internatio-
nale jeugdtheater. De verhalen zit-
ten knap in elkaar, het poppenspel is 
een lust voor de ogen en de acteurs 
en zangers worden telkens met grote 
zorg geselecteerd. De theaterstukken 
van Theater Terra worden in 12 ver-
schillende landen uitgevoerd en wer-
den tot tweemaal toe bekroond met 
de John Kraaijkamp Musical Award 

voor Beste Inhoudelijke Creatie.

Voorleesmiddag in Hema Weert
Op woensdag 4 maart komt Ali Baba 
naar Hema Weert om tussen 14:00 en 
16:00 uur voor te lezen uit het grote 
sprookjesboek van Duizend-en-één-
Nacht. Daarbij vertelt hij natuurlijk 
ook over zijn eigen avontuur. Naast 

Van Arabisch sprookje tot avontuurlijke familiemusical

Ali Baba en de 40 rovers 

de spannende verhalen kunnen de 
kinderen tijdens de voorleesmiddag 
ook een mooie kleurplaat maken én 
mogen ze grabbelen in de schatkist 
van Ali Baba, waarbij ze kans maken 
op vrijkaarten voor de voorstelling in 
het Munttheater.

Ali Baba en de 40 rovers is op zondag 
8 maart in het Munttheater in Weert 
te zien en is geschikt voor kinderen 
vanaf 8 jaar. Kijk voor meer infor-
matie, trailers en kaarten op www.
munttheater.nl. 

Fotograaf:  Boy Hazes



STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107
Budel-Schoot (NL)

0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

Openingstijden: ma-wo-do 10-18 uur · di. gesloten · vr. 10-20 uur · za. 10-17 uur  - Prijsinfo niet telefonisch/per e-mail.

ACTIEPRIJZEN!!
uw LED-TV adres! FHD - UHD - Curved - OLED

SAMSUNG SONY LG PHILIPS LED-TV’S
NU EXTRA VOORDELIG!
MEER ACTIES? KIJK OP ONZE SITE! 

e897.-e569.-

SAMSUNG 48” CURVED LED TV
121cm, 600 Hz, Full HD LED TV, 3D, Wifi Smart 
TV, Micro Dimming, DVB-T/Ci+, USB, 4x HDMi,
 Scart, Quad Core, Smart Control, type 
UE48H6850, 2 jaar garantie 
van 1199.- (beperkt aantal)

SONY KDL42W829 LED TELEVISIE
107cm, 400 Hz, Full HD LED TV, Bravia, 
X-Reality PRO, USB,Wifi Smart TV, 
3D incl. 2x bril, 4x HDMi, Scart, 
DVB-T/Ci+/S, 2 jaar garantie 
van 749.- (beperkt aantal)

PRIJS- 
KNALLER!

PRIJS- 
KNALLER!

Weekaanbieding
Week

10
2 t/m 7
maart

koffiebroodjes: 4 halen - 3 betalen
Yoghurtkersenvlaai (nieuw): € 13,25 half € 7,60
kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Vollerkoren brood: € 2,20

Gordijnen  •  Vitrages

Vouwgordijnen

Binnenzonwering

Tapijt  •  Vinyl  •  PVC

Langstraat 3, Hal 9   
5595 AA Leende   
040-2062822

Brugstraat 3   
6031 EE Nederweert   
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B   
5688 EC Oirschot   
0499-842337

www.schmitz-engelen.nl

Wilde zwijnen en ander groot wild
Er zijn steeds meer wilde zwijnen 
en ander groot wild in onze natuur. 
Hoewel het natuurlijk geweldig is 
om deze dieren zomaar in het wild 
te spotten, zitten er toch ook veel ri-
sico’s en bezwaren aan. Denk daarbij 
aan het overbrengen van dierziekten, 
de gevaren in het verkeer en de scha-
de die ze aanrichten.

De VVD Limburg heeft daar een dui-
delijk standpunt over. Indertijd is er 
bewust voor gekozen om de leefge-
bieden van wilde zwijnen in Limburg 
te beperken tot de Meinweg. Op de 
schaal van Europa is er voor deze die-
ren volop ruimte, maar Nederland 
met zijn 17 miljoen inwoners is daar 
echt te klein voor. De bedoeling was, 
om middels faunabeheer er voor te 
zorgen dat deze dieren zich niet bui-
ten de Meinweg zouden verspreiden. 
Maar zoals het wel vaker gaat in Ne-
derland wordt er al jaren gedoogd 
dat deze dieren zich verspreiden. Tot-
dat we er last van krijgen en dan is de 
vraag wat je er nog tegen kunt doen.

Op dit moment zien we dat het aan-
tal wilde zwijnen in onze provincie 
aanzienlijk aan het groeien is. Het 
ruimtegebrek heeft tot gevolg dat 
deze dieren voedsel gaan zoeken in 
landbouwgebieden, maar ook in tui-
nen van particulieren. En daar dus de 
nodige schade aanrichten. Om schade 
te voorkomen zullen niet alleen par-
ticulieren, maar ook agrariërs hun 
grond afschermen. Bedenk eens hoe 
ons buitengebied er uit gaat zien als 
er om elk perceel een hekwerk wordt 
geplaatst! In het natuurgebied de 
Hoge Veluwe zijn inmiddels om ver-
schillende dorpen, hekken geplaatst 
om de dieren uit de kernen te hou-
den. Kinderen konden daar niet meer 
veilig op de fiets naar school gaan 
en moesten door hun ouders met de 
auto worden gebracht. Volgens ons 

de omgekeerde wereld. Het risico dat 
een wild zwijn onverwacht de weg 
oversteekt wordt ook steeds groter. 
Niet altijd ben je dan in staat om tij-
dig uit te wijken of te remmen. Het 
eerste dodelijke slachtoffer in onze 
regio is al gevallen. 

Op dit moment kunnen agrariërs een 
beroep doen op het faunafonds als 
zij schade hebben dat veroorzaakt is 
door wild. Dat zij daar eerst € 300,-- 
voor moeten betalen om de claim in 
behandeling te nemen vindt de VVD 
niet terecht. Dat het soms jaren duurt 
voordat je een vergoeding krijgt is 
ook niet terecht. Voor particulieren 
geldt deze regeling niet, ook dat vin-
den wij niet terecht. Waar moeten zij 
hun schade dan verhalen?

Kortom de VVD Limburg wil dat het 
aantal wilde zwijnen in de natuur te-
ruggedrongen wordt. En dat er een 
goede schaderegeling komt voor on-
dernemers en particulieren en dat deze 
schadeafhandeling snel plaats vindt!

Bent u het hiermee eens?

Stem op een vrouw, stem op Renée
VVD lijst 3, nr 2
Renée Wernink

Hondenpoep

Geachte hondenbezitter uit de omge-
ving van de Brugstraat, Staat en Burg. 
van Udenstraat.
Zeker u als hondenliefhebber weet 
hoe weinig openbaar groen er is in 
genoemde omgeving. Naast de bo-
men een paar kleine grasperkjes en 
wat struikjes. En juist u, althans en-
kele van u, hebben dit groen tot ver-
boden gebied gemaakt.
U voelt hem natuurlijk al aan komen!
Sommige van u laten de hond zijn be-
hoefte doen, c.q. laten de hond(en) 
schijten in dit groen. (Soms zelfs op 
het trottoir). Mogelijk is dit niet altijd 
te voorkomen, maar ook al denkt u 
dat ramen geen ogen hebben, ruim 
het dan in ieder geval helemaal op. Ui-
teraard weet u dat u dit verplicht bent.
Werk er a.u.b. aan mee dat dit beetje 
groen gebruikt kan worden waarvoor 
het bedoeld is.
U zult er toch ook allerminst blij mee 
zijn als uw kind zich, door de sneeuw 
onzichtbare geworden, stront heeft 
gerold dan wel dat uw kind met 
stront aan zijn schoenen bij u de ka-
mer binnenkomt.
Met een beetje meer moeite hoeft 
niemand overlast te hebben van uw 
viervoeter.

Dank voor uw medewerking.

L.K.V. Ospel

Beste leden,
Maandag 9 maart is de Internatio-
nale Vrouwendag met als thema  Eer-
lijke kleding, en de verkiezing van de 
vrouw van het jaar 2015. De avond be-
gint om 19.30uur in Gemeenschaps-
huis Reigershorst in Nederweert Eind 
en de entree is €5.00  incl. koffie/thee 
en een wafel.

Dinsdag 10 maart Lezing “De Oogst-
krans” door Henny Adamczyk.  Aan 
de hand van veel prachtige oogst-
symbolen uit alle delen van Europa, 
gevlochten van granen,maakt de 
spreekster van deze avond ons weg-
wijs in de rijke symboliek die achter 
veel oude oogstgebruiken schuilgaat. 
Meer info op de stencil . De avond be-
gint om 20.00uur in Haaze-Hoof.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Open Eettafel Budschop

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

www.budschopactueel.nl

Wij verzorgen 
uw aangifte(n) 

inkomstenbelasting 
voor slechts EUR 50,-
Qua kennis minimaal gelijk 

aan uw huidige adviseur, 
maar prijstechnisch 

gegarandeerd goedkoper.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Weert TV en MLA fuseren per 1 maart 
Weert TV en Midden-Limburg Ac-
tueel BV (MLA) zijn overeengeko-
men om per 1 maart de activitei-
ten samen te voegen en verder 
te gaan als één organisatie. MLA 
neemt de activiteiten van Weert 
TV over. De combinatie van MLA 
en Weert TV vormt een krachtige 
media-producent. Hierdoor kan 
een nog beter aanbod ontstaan 
voor MLATV. Hierdoor ontstaat 
een breder platform met een 
nieuwe horizon, namelijk een 
grotere regionale speler met de 
ambitie om uit te groeien tot de 
media-kampioen in Midden-Lim-
burg en daarna in Nederlands en 
Belgisch Limburg. 

De medewerkers van Weert TV gaan 
mee naar de nieuwe organisatie. De 
naam Weert TV en het Weert Jour-
naal blijven gehandhaafd en de be-
drijfsactiviteiten worden voortgezet 
vanuit het huidige kantoorpand aan 
de Maaspoort te Weert. Naast het 
Weert Journaal gaan partijen nieuwe 
programma’s ontwikkelen en in de 
markt zetten. Huidig eigenaar Desiré 

Kappert en Gerrie Lemmers blijven 
betrokken bij het management. Niek 
Hendrix is algemeen directeur. Het 
maandblad Weert Magazine wordt 
door Desiré Kappert  voortgezet.

Weert TV:  In 1989 namen Desiré Kap-
pert en Willem Schrijvers het bedrijf 
over en bouwen Weert Televisie uit tot 
een bekende en betrouwbare partner 
in de regio Weert. Al meer dan 25 jaar 
is het dagelijkse Weert Journaal een 
vertrouwd begrip in vele huiskamers.

Midden-Limburg Actueel is op-
gericht in 2009 door Niek Hendrix. 
Gestart met ospel-actueel.nl breidde 
hij in 2013 uit met middenlimburg-ac-
tueel.nl en livestream activiteiten via 
MLA livestream. Per 1 januari 2015 is 
MLATV gelanceerd in samenwerking 
met WeertFM, in een publiek-private 
samenwerking. 

www.weerttv.nl
www.mlatv.nl
www.middenlimburg-actueel.nl 
www.mlalive.com   
www.ospel-actueel.nl                                

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

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

Kömhoff Sanitair Meijel 
grote verbouwingsopruiming

de laatste badkamers Alles mag weg 
tegen hoge kortingen  

bv Grohe Allure wastafelkranen – 80 % 
Grohe cube kranen – 60 % op=op

KÖMhoff SaNitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Ons 
uitgangspunt? Dat ieder mens op de 
eerste plaats zelf verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van zijn of haar 
leven en leefomgeving. Waar nodig 
steken we een handje toe. Vorkmeer 
informeert, adviseert en ondersteunt 
op aanvraag een individuele burger 
en burgerinitiatieven.

MAATJESPROJECT: vrijwilligster 
gezocht! 
Voor een 83-jarige mevrouw woonach-
tig in Nederweert zijn wij op zoek naar 
een vrijwilligster die af en toe bij haar 
op bezoek wil gaan, om samen een 
kopje koffie te drinken en een praatje 
te maken. Mevrouw is weduwe, heeft 
weinig mensen om haar heen en komt 
niet vaak buiten de deur. Voor me-
vrouw zou het waardevol zijn als ie-
mand wat gezelligheid kan bieden. We 
zoeken iemand die begripvol is en een 
zacht karakter heeft. Bent u de vrijwil-
ligster die iets voor deze mevrouw kan 
betekenen? U zou haar er een groot 
plezier mee doen! Neem bij interesse 
contact op met Vorkmeer.  

SOCIAAL WIJKTEAM OSPEL: vrij-
willigers gezocht! 
Vrijwilliger steunpunt
Vrijwilligers vormen de basis van het 
Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijk-
team zal fysiek, digitaal en telefo-

nisch bereikbaar zijn. Dit steunpunt 
wordt bemenst door vrijwilligers en 
een professional. Vrijwilligers van het 
steunpunt luisteren naar de (hulp)
vraag van (familie, kennis of mantel-
zorger van) de inwoner en bekijken 
samen wat mogelijke oplossingen zijn 
voor het probleem. De taken van de 
vrijwilliger zijn bv. het koppelen van 
een maatje aan een hulpvrager en 
het koppelen van een klusvrijwilliger 
aan een opgegeven klus. Voor deze 
functie is het belangrijk dat u goed 
kunt luisteren en beschikt over een 
empathisch vermogen. 

Klus- en contactvrijwilligers
Daarnaast zijn we op zoek naar vrij-
willigers die informele zorg uitvoe-
ren. Bij informele zorg kunt u denken 
aan laagdrempelige zorg, zoals (con-
tact)maatje, poetshulp, klusjes doen, 
onderhoud tuin of bijvoorbeeld 
boodschappenhulp. Bij deze zorg is 
geen sprake van hulpverlening, maar 
staat contact tussen vrijwilliger en 
hulpvrager centraal. 

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. 

Nieuwe website voor Restaurant Diverso
Op vrijdag 20 februari lanceerde Res-
taurant Diverso haar nieuwe website. 
De website heeft een compleet re-
design gekregen en daarnaast zijn 
er nieuwe functionaliteiten toege-
voegd.

Eén van deze nieuwe functionalitei-
ten is de tool voor groepsaanvragen. 

Als je voor je familie, vrienden, colle-
ga’s of kennissen een leuke middag of 
avond wilt organiseren waarbij eten 
en drinken niet mogen ontbreken, 
dan ben je bij Restaurant Diverso aan 
het juiste adres. In de verschillende 
kamers, maar ook op het terras kun je 
heerlijk toeven. 

Hoe fijn is het als je vanaf je smart-
phone, tablet of PC ieder moment 
van de dag kunt zien welke moge-
lijkheden er zijn om als groep bij Res-
taurant Diverso een leuke middag of 
avond door te brengen. 

Het team van Restaurant Diverso 
heeft hiervoor samen met GetNoti-
ced een mooie tool voor gemaakt die 
te vinden is op de nieuwe website: 
www.restaurantdiverso.nl /groeps-
aanvragen   

We leven namelijk in een tijd dat be-
schikbaarheid en betrouwbaarheid 
zeer belangrijk zijn. De 9 tot 5 men-
taliteit is al tijden voorbij. Gemak 
dient de mens, nietwaar? Je wilt niet 

veel tijd besteden aan het organise-
ren van een uitje, maar je wilt snel 
weten “wat krijg ik voor welke prijs 
op welke plek”. Deze informatie ver-
zamel je, vergelijk je, en vervolgens 
kies je de meest geschikte locatie met 
de best passende aanbieding. Sfeer, 
locatie, voorzieningen en prijs spelen 
allemaal mee bij deze afweging. 

Op de website van Restaurant Diverso 
voldoen een aantal klikken met de 
muis of je mobiele apparaat. Je ziet 
snel en overzichtelijk de arrangemen-
ten die passen binnen de selectie die 
je hebt gemaakt. Als je de offerte 
hebt aangevraagd, ontvang je deze 
direct in je email. Het team van Res-
taurant Diverso kijkt naar de beschik-
baarheid op de aangegeven voor-
keursdatum. Je ontvangt een bericht 
met een bevestiging en je reservering 
is geplaatst. 

De arrangementen zijn uitgebreid 
weergegeven, zodat je een duidelijk 
beeld hebt wat je krijgt voor de prijs. 
Het is uiteraard mogelijk om arran-
gementen uit te breiden met extra’s, 
maar je kunt je arrangement ook 
compleet maken met bijvoorbeeld 
een drankarrangement.

Je ziet groepsaanvragen voor diners, 
buffetten, borrels, feesten, lunch, 
BBQ en nog veel meer. Bekijk het zelf 
op de nieuwe website van Restaurant 
Diverso: www.restaurantdiverso.nl

Tuin onderhouden 
en/of terrassen of
oprit reinigen met 

hogedruk spuit
tel: 06-27455185

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

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

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

Kinderkledingbeurs OBS 
De Klimop Nederweert

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

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

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

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

GratiS
VarKeNSdrijfMeSt 
op uw gras- of bouwland geïnjecteerd.

ook voor kunstmestvervanger 
eventueel met afname graan.
Vraag naar de mogelijkheden

info: Willy van heugten
tel. 06-53739890



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

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.

Beste Pinmaekers, 
Pinmaekerinnekus 

en alle anger 
vastelaovundjveerders.

Vae wille uch allemaol herstikke 
bedanke vör ut geweldjige 

vastelaovundjseizoen 2014-2015.

Oos adjudante, oos wichter en 
vae hebbe ongeluifelik genote en 

vae geniete nog edere daag.

Leef minse, gae hetj os ein top seizoen gegaeve,  
waat zonger uch noeëts waas geluktj.

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

Aod prins Theo I en aod prinses Brechje
Adjudante Marlie, Hans en Wim
Van VV de Pinmaekers Ni-jwieërt 

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!
Open
Inschrijffeesten

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

SEVENTIES PARTY

Avond van 

de LACH

Zaterdag 28 maart       -     Vrijdag 17 april     -       Zaterdag 23 mei 
€ 49,95 per persoon, All-in van 19.30 uur tot 01.00 uur: 

Alle dranken, Dinerbu�etten, Grandioze dessert- & ko�ebu�etten, 
avondvullend live entertainment, Allround muziekrepertoire 

(Reserveren kan zowel telefonisch als via onze website).

www.plattevonder.nl
in een unieke ambiance!   Nieuwendijk 10 te Someren-Eind, Tel. 0493-491381

VVN regionale verkeerskwis Midden Limburg 

34 basisscholen uit 8 gemeente in 
midden Limburg  hebben online  deel 
genomen aan de regionale verkeer-
skwis Midden Limburg van VVN dis-
trict Limburg. Uit elke gemeente is de 
school met het beste resultaten uit-
genodigd om deel te nemen  aan de 
finale die gehouden is op woensdag 
25 maart in Beaxem.

Nederweert was vertegenwoordigd 
door  basisschool de Kerneel.

In een spannende finale heeft de Ker-
neel uiteindelijk de 3e plaats weten 
te bemachtigen.
Het verschil in punten met nummer 2 
en 1 was zeer gering!!!!

VVN afd. Nederweert feliciteert de 
Kerneel met het behaalde succes!!!

Tjeu Stultiens
PR functionaris / bestuurslid
VVN afd. Nederweert

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Kleding en 
speelgoedbeurs

Op Zondag 22 Maart organiseert Ba-
sisschool De Bongerd  aan De Bengele 
2 in Nederweert een tweede hands 
kinderkleding en speelgoedbeurs van 
10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt zomerkleding schoon en in 
goede staat te koop aanbieden vanaf 
maat 74 tot en met 176 voorzien van 
kledingmaat, prijs en een nummer.
Ook auto en fietsstoeltjes, kinder-
fietsen, stadsbuggy’s, positiekleding 
en groot speelgoed kunt u te koop 
aanbieden.

Niet ingenomen worden knuffels, on-
dergoed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen Zaterdag 
21  Maart tussen 10.30 uur en 11.30 
uur bij Basisschool de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor 
vermissing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is 
kan niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren 
aan een goed doel (actie polen).

Van de spullen die verkocht worden is 
de helft voor onze school (echter met 
een maximum van € 7,- per artikel) en 
de rest is voor u.

Voor meer informatie en een per-
soonlijk nummer mail dan naar kle-
dingbeurs_bs_de_bongerd@hotmail.
com  of  bel met 0495-622733.
We hopen dat de beurs weer een suc-
ces gaat worden!!!!!!!

•	Violen,	primula’s

•	Voorjaarsbolletjes
		 o.a.	blauwe	druifjes,	
		 narcissen,	hyacinten	etc.	

Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

Openingstijden:  
ma  gesloten
di - vrij 9.00 - 12.00 uur   13.00 - 18.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur

Mavis Staples maakt line-up 
Moulin Blues 2015 compleet

Mavis Staples (USA) is de laatste naam 
die op het affiche van Moulin Blues 
2015 kan worden bijgeschreven. De 
Amerikaanse soul- en gospelzangeres 
reist op 1 mei van dit jaar af naar het 
Limburgse Ospel om een concert te 
verzorgen op het grootste blues- en 
rootsfestival van Nederland.

Mavis Staples schreef in de jaren zes-
tig met The Staple Singers soulge-
schiedenis met nummers als ‘Respect 
Yourself’ en ‘I’ll Take You There’. Go-
spel, soul en freedom-songs stonden 
op het indrukwekkende repertoire 
van The Staple Singers. Later ging 
Staples solo en werkte ze onder an-
deren met Curtis Mayfield en Prince.

Met inmiddels een Grammy én een 
Lifetime Achievement-award op zak 
komt ze in mei naar Nederland, Ospel 
(Limburg) om precies te zijn.

Line-up Moulin Blues 2015
Jaarlijks vindt in het eerste week-
end van mei (1 en 2 mei 2015) in het 
Limburgse Ospel het Moulin Blues 
Festival plaats. Naast Mavis Staples 
presenteert de organisatie van het  
tweedaagse festival zeventien an-
dere artiesten, waaronder: Matt An-
dersen & the Mellotones (CA), Devon 
Allman (USA) en The 44’s ft. Kid Ra-
mons (USA).

Kaartverkoop en meer informatie
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via www.moulinblues.nl, en 
daarnaast bij alle Primera vestigingen. 

Voor meer informatie en de volledig 
line-up: www.moulinblues.nl

Trimsalon Snoetje

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

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

CDA

Openbare fractievergadering CDA 
Nederweert

Op dinsdag 10 maart bespreekt het 
CDA in zaal Centraal (ingang Wups 
Pub) de raadsagenda ter voorberei-
ding van de raadsvergadering van 
dinsdag 17 maart. Aanvang van de 
fractievergadering is om 19.30u.

Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 

Ook voor uw inbreng over ande-
re onderwerpen is er voldoende 
ruimte.

Op de raadsagenda staat onder meer:

•	Vaststellen	“Preventie-	en	hand-
havingsplan	 alcohol	 2014-2016	
Nederweert”

Op 1 januari 2013 en 2014 zijn wij-
zigingen van de Drank- en Horeca-
wet in werking getreden. Op grond 
hiervan moet o.a. een  preventie- en 
handhavingsplan alcohol opgesteld 
worden. Zeker de preventie van al-
coholgebruik, met name onder jon-
geren, en de handhaving van de wet 
moeten hierin opgenomen zijn.
•	Wensen	 en	 bedenkingen	 even-

tuele fusie van De Risse en 
Westrom

Het op termijn eventueel samengaan 
van de sociale werkvoorzieningen in 
Midden Limburg wordt besproken aan 
de hand van een aanvullend onder-
zoeksrapport  waarin de voor- en na-
delen van een fusie zijn opgenomen.

Tot dinsdag  10 maart 
CDA Nederweert

De zomertrends 2015 nu bij Pleunis Mode
Met het voorjaar en de zomer in het 
vooruitzicht is het een mooi mo-
ment om u te laten verleiden tot een 
nieuwe outfit! De nieuwe mode en 
verfrissende collecties zijn ook dit sei-
zoen weer met zorg voor u geselec-
teerd bij Pleunis mode.

Witter dan wit!
Dit voorjaar brengt veel wit. Puur en 
simpel daar gaat het om! Soepele 
stoffen, subtiele details en transpa-
rantie zorgen voor wat spanning in uw 
outfit. Wit staat centraal, maar wordt 
vooral gecombineerd met mint, zalm, 
koraal, roze en soms geel. Naast glans 
en crackelee ziet u ook veel zachte 
stoffen met een hoog aaibaarheidsge-
halte terugkomen in de collecties.

Iedere dag een nieuwe start
Wat dat betreft is er volop keuze. 
Zo kunt u eenvoudig iedere dag een 
nieuw outfit creëren. Laat u vooral 
goed adviseren bij Pleunis mode. Zij 
zorgen voor een outfit die bij u past 
en waarmee u leuk kunt variëren en 
goed voor de dag komt! Zo kunt u 
dit seizoen een statement maken met 
kleur, denk aan grafische details, ac-
centen en effecten. Een stijl die we 
ook nog steeds zien terugkomen, 
is zwart/wit. Maar past een ‘sporty 
every day’ look beter bij u? Geen pro-
bleem! Het is allemaal
mogelijk dit voorjaar. Het kleurenpa-
let varieert van wit, blauw met groen 
tot paars, roze en gradaties in kleu-
ren. En niet te vergeten kunt u duide-
lijk een statement maken met geel!

De vernieuwing
De vernieuwing ziet u terug in nieu-
we materialen en nieuwe vormen. 
Wilt u gaan voor opvallend, kies dan 
voor glans en reflectie in meerdere 
kleuren. De dessins in de collecties 
zijn dynamisch, alsof er beweging in 
zit, zoals bliksemschichten.

De kleuren zijn heldere neon pastels 
dat met fel wordt gecombineerd, 
maar ook ziet u stoffen met twee 
kleuren die in elkaar overlopen en 
strepen die overlopen. Heel herken-
baar binnen dit thema zijn de span-
nende kleur combinaties soms ook 
met bloemen erin verwerkt en op een 
gelaagde manier. 

Laat u verrassen door de nieuwe en 
verfrissende collecties en kies vooral 
wat het beste bij u past. Wij staan 
klaar voor een passend en persoonlijk 
advies!
Pleunis mode brengt mode van de 
merken Aventures des Toiles, Capuc-
cino, Dolce Vita, Donna Dura, Sao 
Paulo, Taifun, Monari, Via Appia, Gil 
Bret, Zerres, Betty Barclay, Lebek, 
Malvin, Brax, Leo Guy, Just White, 
Milo, Pause Café, Seidel, Marie Méro, 
Joseph Ribkoff, Edition by Gerry We-
ber, Gerry Weber, FrankWalder, Con-
cept K., Maria Bellentani, Siegel, Isa-
bell, Sommermann en vele andere.
Nieuw dit seizoen Juffrouw Jansen en 
Cartise.

Open	huisdagen	van	woensdag	4	
maart t/m zaterdag 7 maart.

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

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

Zuid-Afrika

Oude Kaap Reserve
Al jarenlang een begrip voor topkwaliteit!

2014 Sauvignon Blanc
Prachtige droge witte wijn.

2014 Cabernet Sauvignon
Excellente rode wijn.

Nu extra laag geprijsd!!

Per fles  € 5,99

Nu 3 halen
 2 betalen!! 
Is omgerekend

3,99 per fles!!
Geldig tot 5 april 2015, zolang de voorraad strekt.



Lindanusstraat 3, Nederweert, Tel: 0495-631383

NIEUWE COLLECTIE

Brinkmans_adv_2014_02.indd   2 19-02-14   15:33

Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903

Vanaf maart 

gratis 
kleuranalyse 
bij een kleur-
behandeling.

Op vrijdag 27 maart 
openen wij onze deuren op de Lindanusstraat 10A.

Vanaf dan hangt ook de nieuwe herencollectie 
in de rekken.

Om dit te vieren profiteert u tijdens het 
openingsweekend van leuke acties en 

10% korting op de nieuwe collectie!

Dames- en herenkapsalon
Dames- en herenmode en -accessoires

www.todayhairandfashion.nl

Today hair & fashion 0495-843014

Wij gaan verhuizen!

De voorjaars-
collectie is 

binnen 
open dagen van 
woensdag 4 t/m 
zaterdag 7 maart

bij uw aankoop boven e 50,00 
een mooie tas cadeau*

* zolang de voorraad strekt

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Wie en wat is Fit & Slank? 
Anja Bastings van Fit & Slank is specialist in 
afvallen voor iedereen die een stok achter 
de deur en begeleiding nodig heeft. Fit & 
Slank helpt je met een gezond eetpatroon 
en vitale leefstijl. 

Hoogtepunten uit het CV van Anja
• Fit & Slank wordt vergoed door zorgver-

zekeraars.
• Speciale cursus ontwikkeld voor moeder 

en kinderen
•  Vijftien jaar in het vak 
•  Fit & slank methode nu in 50 plaatsen 

in Nederland met Cursussen en Personal 
Coaching

•  Begeleider bij het tv-programma ‘Help, 
ons kind is te dik’ 

•  Voedingscoach bij het tv-programma 
‘Operatie NL Fit’ 

Hoe zit aankomen en afvallen in elkaar? 
We kennen de theorie: als je structureel 
meer calorieën binnenkrijgt dan dat je ver-
brandt kom je aan. Iedere dag wat meer 
eten dan nodig, maakt dat je gram voor 
gram groeit in omvang. Elke kilo vetweef-
sel is goed voor 7.000 kilocalorieën aan 
energie. Iemand die 20 kilo overgewicht 
heeft, heeft dus in totaal 140.000 kiloca-
lorieën meer ingenomen dan nodig was. 
Maar onthoud dit: het is nooit te laat om je 

leefpatroon om te gooien! Fit & Slank helpt 
je met succesfactoren: sporten, gezonde 
voeding en mindset.
Om af te vallen is het zaak om de opgesla-
gen vetreserves te verbranden. Een gezond 
voedingspatroon vormt hierbij natuurlijk 
een heel belangrijke basis. Met een frietje 
met mayo (550 kcal), 5 glazen cola (220 
kcal), een pizza (1.200 kcal) en een can-
dybar (260 kcal) krijg je zo al 2.000 extra 
calorieën binnen. Bovendien is je lichaam 
niet blij met dit soort voedsel. 

De kracht van de Fit & Slank methode
Fit & Slank gelooft niet in pillen, shakes en 
poeders. Ga maar na: dat houd je toch geen 
leven lang vol? Dat is het verschil tussen het 
jo-jo-effect en een lange-termijn-effect. In 
alles wat wij als Fit & Slank doen, geloven 
wij dat we samen een doorbraak kunnen 
realiseren in iemands leefstijl. Fit & Slank 
gelooft in anders denken en anders leven.
We veranderen jouw leefstijl met een ge-
zonde en eenvoudige methode: ‘de regel 
van 3’ en ‘de 7 afspraken’. Makkelijk te ont-
houden, makkelijk toepasbaar én zonder 
hongergevoel!

Wil jij je huidige leefstijl doorbreken met 
een leuke cursus van Fit & Slank? informa-
tie? Kijk op www.fit-slank.com of bel 0495-
593760. 

specialist op het gebied van afvallen

De sleutel tot succes zit ‘m in goede 

gewoontes creëren en Fit & Slank 

helpt en coacht je hierbij.

De cursussen starten weer op 17 maart 

in de Pinnenhof in Nederweert.

Fit & Slank: 



Historische gebouwen, straten, pleinen, 
parken. Het geeft een dorp of stad een 
eigen verhaal, een eigen geschiedenis. 
In Nederweert maakt een enthousiaste 
groep mensen zich sterk om de waarde 
van het culturele erfgoed zo goed 
mogelijk te behouden. Samen vormen 
ze de Erfgoedcommissie. Wie zijn ze en 
wat doen ze? We stellen ze aan u voor.

Gemeenten hebben een belangrijke rol 
in de zorg voor beschermde monumen-
ten en ander cultureel erfgoed. Samen 
met eigenaren moeten ze ervoor zor-
gen dat monumenten hun waarde en 
functie behouden. Dat wil niet zeggen 
dat er niets meer mag. Het behoud van 
het monument staat uiteraard voorop, 
maar verandering is bijna altijd moge-
lijk, mits het zorgvuldig en respectvol 
gebeurt. 

Deskundig advies
Om weloverwogen beslissingen over 
monumenten te kunnen nemen, laten 
we ons adviseren door de Erfgoed-
commissie Nederweert. Hierin zitten 
deskundigen op het gebied van cul-
tuurhistorie, bouwkunde, architectuur, 
restauratie, archeologie en geografie. 
Er zijn een paar personele wisselingen 
geweest, maar sinds dit jaar is de com-
missie weer compleet. Enkele recente 
voorbeelden waar de commissie over 
heeft geadviseerd, zijn het waterput-
project voor de kerk, de restauratie 
van de basisscholen van Budschop en 
Nederweert-Eind en de restauratie/mo-
dernisering van Braosheuf 20. 

Alfons Bruekers
Alfons Bruekers heeft een grote 

belangstelling voor de geschiedenis 
en archeologie van de streek. Hij is 
op die terreinen zeer actief. Zo is hij 
auteur van honderden artikelen over 
de Nederweerter geschiedenis, maakt 
hij opmetingen en beschrijvingen van 
verloren Nederweerter monumenten 
en geeft hij rondleidingen langs de 
monumenten in de dorpskern. Alfons: 
“Door te werken in de commissie, kan 
ik verbanden leggen tussen gebouwen 
en regelgeving aan de ene kant en de 
geschiedenis van mensen en gebeurte-
nissen aan de andere kant”. Alfons is lid 
van de commissie sinds 1992 en vanaf 
2010 voorzitter. 

Hein Jansen
Hein Jansen is commissielid vanwege 
het bestuurslidmaatschap (voorzitter) 
van de Heemkundevereniging Neder-
weert. “Mijn motivatie vind ik vanuit 
mijn betrokkenheid met het wel en wee 
van Nederweert en haar bewoners.” 
Hein is commissielid sinds 2009.

Hans van de Kerkhof 
Hans van de Kerkhof is werkzaam bij 
de gemeente en sinds 2012 de (amb-
telijk) secretaris van de erfgoedcom-
missie. “Het is een voordeel dat ik 
een bouwkundige achtergrond heb 
en als monumentenambtenaar ook al 
diverse monumenten voorbij heb zien 
komen. Daarnaast is het handig dat ik 
ook de wet- en regelgeving ken.” Hans 
verzorgt o.a. de voorbereiding van de 
vergaderingen, de informatie op de 
website, hij maakt de verslagen en leidt 
adviezen aan het college van B&W door. 
Op monumentengebied doet hij o.a. de 
afhandeling van subsidieaanvragen.

Annette Marx
Er zijn ook twee nieuwkomers in de 
commissie. Annette Marx is architecte 
en mede-directeur van een architec-
tenbureau. Ze heeft veel ervaring met 
monumenten en restauraties. Annette: 
“Bij aanpassingen aan monumenten 
streef ik naar contrast tussen oud en 
nieuw. Samen met innovatieve nieuwe 
inzichten kan dit een heel spannend 
geheel opleveren, zodat waardes uit 
het verleden naar de toekomst meege-
nomen kunnen worden".  Annette kent 
Nederweert en haar monumenten nog 
niet zo goed. Daar ligt ook haar uitda-
ging. Ze is van plan om de gemeente 
binnenkort per fiets te verkennen om 
de monumenten en hun omgeving te 
bekijken.

Leonie van de Ven
Commissielidmaatschap van een Erf-
goedcommissie is Leonie van de Ven 
zeker niet vreemd. Zo maakt zij ook al 
jaren deel uit van de Monumentencom-
missies van Leudal en van Maasgouw. 
Als ontwikkelaar en als universitair 
docent aan de Technische Universiteit 
heeft Leonie ruime ervaring op het ter-
rein van bouwzaken in het algemeen 
en monumenten in het bijzonder: “Mijn 
motivatie voor het behoud van mo-
numenten is dat waardevolle gebou-
wen bewaard moeten blijven voor de 
generaties die ná ons komen. Afbreken 
is voor altijd...”

Informatie
Op www.nederweert.nl vindt u veel in-
formatie over de monumenten in onze 
gemeente. Ook zijn hier de verslagen 
van de erfgoedcommissie te lezen. 

"Afbreken is voor altijd..."
Erfgoedcommissie Nederweert stelt zich aan u voor

GemeenteContact
Donderdag 5 maart 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. 

Er gaat iets veranderen in het scheiden 
van afval per 1 april. Vanaf dan kunt u 
drank-, vla- of melkpakken én drank-
kartons apart inleveren. Ook het blik 
mag u dan gescheiden aanbieden. Al dit 
afval kan in de ondergrondse contai-
ners voor kunststof. 

PMD
Drankkartons kunnen steeds beter wor-
den gerecycled. Daarom starten we over 
een maand met het inzamelen van het 
zogenaamde PMD-afval. P staat voor 
plastic, M voor metalen/blik en D voor 
drankkartons. 

Sociaal wijkteam
Als gemeenschap hebben we elkaar 
nodig. Ook voor het opzetten van 
een sociaal wijkteam in Ospel is het be-
langrijk dat we samen in gesprek gaan. 
Komt u daarom ook naar de bijeen-
komst op donderdag 19 maart?

Een werkgroep in Ospel is al enige tijd 
bezig met de opzet en inrichting van 
een sociaal wijkteam voor deze kern. 

Zorg, oplossing vinden
Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met de dorpsraad. Het wijkteam biedt 
zorg en ondersteuning, dichtbij, op 
maat en uitgaand van de eigen moge-
lijkheden van inwoners. Het helpt de 
inwoners op weg om zelf een oplossing 
te vinden, door inschakeling van men-
sen uit de directe omgeving of andere 
vrijwilligers.

Bijeenkomst
De werkgroep en de Dorpsraad Ospel 
praten inwoners en verenigingen 
graag bij over het project. Ze willen 
deze avond ook met u van gedachten 
wisselen over hoe we de ‘naoberschap’ 
in Ospel verder vorm kunnen geven. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in 
Haaze-hoof.

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

Hoe vertalen we de waarden die ons 
binden naar concrete acties voor het 
buitengebied van Nederweert? Hoe 
kan het landschap verfraaid worden en 
wanneer is een agrarisch bedrijf een 
lust voor zijn omgeving? Het waren een 
aantal belangrijke vragen die centraal 
stonden tijdens de bijeenkomsten van 
de Raad van Inspiratie. In februari 
vond de derde bijeenkomst plaats in de 
ontmoetingsruimte Ons Boerenerf, bij 
het agrarisch bedrijf van de familie Van 
Leeuwen in Nederweert-Eind.

De Raad van Inspiratie maakt onderdeel 
uit van het programma Buitengebied in 
Balans, samen groots, samen doen! De 
raad bestaat uit elf personen die alle-
maal een relatie hebben met het buiten-
gebied. “Bij het samenstellen is gekozen 
voor een evenwichtige verdeling”, aldus 
Joyce Dirkx, coördinator Plattelandsont-
wikkeling namens de gemeente. “De 
leden hebben verschillende achtergron-
den. Het zijn mensen die op persoonlijke 
titel vrij willen meedenken.” 

Nieuwe visie 
De overleggen van de Raad van Inspira-
tie en de uitkomsten daarvan vormen 
een belangrijk onderdeel in het proces 
om te komen tot een nieuwe visie voor 
het buitengebied van de gemeente 
Nederweert. Noem het de stip op de 
horizon. De raad vormt daarin een 
bijzondere denktank. In de overleggen 
worden belangrijke thema’s en onder-
werpen die in het buitengebied spelen 
besproken. 

Waarden, toekomst
De eerste bijeenkomst in juli was een 
kennismakingsronde. Ervaringen en 
verwachtingen werden gedeeld en 
de eerste gesprekken over normen en 
waarden vonden plaats. 

Tijdens de tweede sessie is gesproken 
over de waarden die ons binden in 
het buitengebied, zoals leefbaarheid, 
duurzaamheid en verdienvermogen. De 
leden vinden het benoemen van waar-
den een start, maar ook te algemeen. 

Hieraan moeten concrete acties gekop-
peld worden die voor Nederweert van 
belang zijn.

Ook is samen gebrainstormd over de 
kansen in onze gemeente om in het 
landschap verbeteringen aan te bren-
gen en verbindingen te leggen tussen 
de grote natuurgebieden. Verder kwam 
de toekomst van de veehouderij in 
Nederweert uitgebreid aan bod. De pro-
vincie heeft als slogan ‘In 2025 is iedere 
veehouderij een lust voor zijn omge-
ving’. Wanneer is dit het geval? Welke 
factoren dragen daartoe bij en hoe 
kom je daar? Allemaal vragen waarop 
de leden een antwoord probeerden te 
geven.

Presentatie einddocument
Alle genoemde ideeën worden nu 
samengevat in een einddocument dat 
in een vierde, laatste bijeenkomst aan 
de leden wordt voorgelegd. Daarna 
presenteert de Raad van Inspiratie het 
document aan het gemeentebestuur. 

Ideeën voor een evenwichtig buitengebied

Leonie van de Ven, Alfons Bruekers, Annette Marx, Hein Jansen en Hans van de Kerkhof adviseren de gemeente o.a. over het behoud van monumenten. 
Foto: gemeente Nederweert

Op woensdag 18 maart kunt u uw stem 
uitbrengen voor de verkiezing van de 
leden van Provinciale Staten en het 
algemeen bestuur van het Waterschap. 
Laat uw stem niet verloren gaan. U oe-
fent daarmee invloed uit op de besluit-
vorming voor de komende vier jaar! 

Provinciale Staten
Provinciale Staten vormen samen het 
algemeen bestuur van de provincie en 
bepalen het beleid. Ze nemen belang-
rijke besluiten over zaken waarvoor de 
provincie verantwoordelijk is. Bijvoor-
beeld de zorg voor wegen en fietspa-
den, recreatiegebieden, jeugdzorg, 
openbaar vervoer en monumentenzorg. 
Maar ook de zorg voor een veilige en 
leefbare woonomgeving, ruimtelijke 
ordening en toezicht op de financiën en 
bestemmingsplannen van gemeenten. 

De provincie neemt ook initiatieven 
voor grote projecten, o.a. om de werk-
gelegenheid en welvaart voor Limburg 
te behouden. Andere voorbeelden zijn 
projecten om de kwaliteit van het Lim-
burgse buitengebied en de schat aan 
natuur, landschap en cultuur te behou-
den en verder te ontwikkelen. Of initia-
tieven die gericht zijn op een veilige en 
leefbare woon- en werkomgeving. Een 
belangrijk jaarlijks terugkerend besluit 
van Provinciale Staten is de begroting. 
In de begroting geven de Staten aan 
voor welke doelen de provincie in een 

Straks ook uw pak in de bak!

bepaald jaar geld gaat besteden en 
voor hoeveel. De besluiten die Provin-
ciale Staten nemen, geven dus richting 
aan hoe de provincie bestuurd moet 
worden. 

Voor de uitvoering van het beleid zijn 
Gedeputeerde Staten (het dagelijks 
bestuur) verantwoordelijk. Limburg 
kiest over twee weken 47 Statenleden. 
Deze leden bepalen voor de komende 
vier jaar het beleid voor de provincie 
Limburg. Ook kiezen ze samen met de 
Statenleden van andere provincies de 
leden van de Eerste Kamer. 

Waterschap
Uw stem telt ook bij de verkiezing voor 
de leden van het algemeen bestuur 
van het Waterschap Peel en Maasval-
lei dat dagelijks zorgt voor schoon, 
voldoende en veilig water. Waterstan-
den bij droogte of hoog water worden 
geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd 
en het water in beken blijft van goede 
kwaliteit. Water is actueel en constant 
in beweging. Er zijn talloze ontwik-
kelingen op watergebied. Dat vraagt 
om keuzes. Door te stemmen, heeft u 
invloed op de keuzes die het bestuur 
maakt over waterbeheer in uw omge-
ving.

Volgende week leest u meer over de 
verkiezingen. Of kijk alvast op onze site 
voor praktische informatie.

Kunststof
Vorig jaar hebben we u ook geïnfor-
meerd over de kunststofinzameling. 
Vooral in het weekend is er veel bijplaat-
sing van afval bij de kunststofbakken. 
Het gevolg van soms een te beperkte ca-
paciteit, de minder functionele opening 
van de ondergrondse containers en ook 
door foutief aanbiedgedrag. Gelijktijdig 
met de overstap van kunststofinzame-
ling naar PMD-inzameling gaan we dit 
probleem aanpakken.  

Volgende week leest u meer over de 
inzameling van PMD. 

Waarom u moet gaan stemmen



PINKE

SCHIETSPORTCENTRUM “KRAAN”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.Uitslagen Libre.
Centraal 1 – Vlegelke 1 = 2 – 4.
Vlegelke 1 – Joppe 2 = 2 – 4.
Bij de Vogel 1 – Vlegelke 2 = 2 – 4.

Well Wijen speelde prima met 12.50 en 13.33 
gem. Dick den Heijer speelde een sterke par-
tij met 7.91 gem.

Programma Libre.
Dinsdag 10 – 3. 
Vlegelke 1 – Nunhem 1.
Nunhem 2 – Vlegelke 2 .

Uitslagen Golf.
Vlegelke 1 – Maasgolf 1 = 6 – 6.
De Kring 1 – Vlegelke 1  = 12 – 0.

Programma Golf 
Vrijdag 20 – 3. 
Vlegelke 1 – Relax 1.

Vrijdag 13 – 3. 
Vlegelke 2 – Jonas 1.
Black Pantalona 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Stamgasten 2.

Veel Succes L.B.

Op zaterdag 21 februari j.l. hebben we met 
10 zwemmers deelgenomen aan een extra
wedstrijd: de sprintwedstrijd te Echt. De 
zwemmers konden zich inschrijven voor 
vier individuele programma’s waarvan de 3
beste prestaties punten opleverden voor dit 
toernooi en een medaillekans opleverde.
Om 9.30 uur vertrokken we naar Echt. We 
verwachten een snelle maar lange wedstrijd 
met allemaal 50 meters op het programma 
en veel deelnemers. 
En ja hoor, het werd een snelle wedstrijd 
want veel PR’s sneuvelden en wij hebben 
laten zien waar ZPC Nederweert goed in is. 
Plezier, inzet, saamhorigheid gecombineerd 
met mooie prestaties. 
Naast de vele PR’s gingen er ook 3 medailles 
mee naar Nederweert. 
Deelnemers proficiat met jullie behaalde 
resultaten en bedankt voor de gezellige en 
sportieve dag.

Vlnr: Dyonne Klomp, Femke de Wit, Rachelle 
Luimes

Geschreven: Inger

Uitslagen:
Rachelle Luimes:
50 m. vlinderslag 4de plaats
50 m. rugslag 1ste plaats
50 m. schoolslag 2de plaats
50 m. vrije slag 1ste plaats
Dyonne Klomp:
50 m. vlinderslag 11de plaats
50 m. rugslag 3de plaats
50 m. schoolslag 2de plaats
50 m. vrije slag 2de plaats
Solenn Hoeben:
50 m. vlinderslag 9de plaats
50 m. rugslag 6de plaats
50 m. schoolslag 3de plaats
50 m. vrije slag 9ste plaats
Fenne Bours:
50 m. vlinderslag 6de plaats
50 m. rugslag 7de plaats
50 m. vrije slag 5de plaats
Danique Klomp:
50 m. vlinderslag 11de plaats
50 m. rugslag 10de plaats
50 m. schoolslag 8ste plaats
50 m. vrije slag 7de plaats
Femke de Wit:
50 m. vlinderslag 1ste plaats
50 m. rugslag 1ste plaats
50 m. schoolslag 3de plaats
50 m. vrije slag 2de plaats
Denise Linders:
50 m. schoolslag 14de plaats
50 m. vrije slag 14de plaats
Karlijn Truijen:
50 m. rugslag 4de plaats
50 m. schoolslag 4de plaats
50 m. vrije slag 9de plaats
Loes Mennen:
50 m. rugslag 3de plaats
50 m. schoolslag 5de plaats
50 m. vrije slag 2de plaats
Stefan de Leeuw:
50 m. rugslag 7de plaats
50 m. schoolslag 9de plaats

Topklasse zaalvoetbal
Sporthal De Bengele Nederweert

Vrijdag 6 maart 2015
Z.V. ‘t Brökske 1 - ZVV AWT-Gelaen 1

Aanvang: 20.30 uur

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 7 MAART
Sporthal de Berkel Horst
F2. Wittenhorst F1 - MEOS Handbal F2 14.15u.
C2. Wittenhorst C1 - MEOS Handbal C2 10.00u.
Sporthal Egerbos Venlo
F1. Blerick F1 - MEOS Handbal F1 9.00u.

ZONDAG 8 MAART
Sporthal De Schans Reuver
D2. Hercules ‘81 D2 - MEOS Handbal D2 10.45u.
van Horne hal, Horn
D1. Leudal D1 - MEOS Handbal D1 11.45u.
Hubertus hal, Neerpelt
C1. Neerpelt C1 - MEOS Handbal C1 13.00u.
B1. Neerpelt B1 - MEOS Handbal B1 14.30u.
Sportcentrum Hulsberg, Hulsberg
A1. Wijnandia A1 - MEOS Handbal A1 11.00u.
Sporthal Het Anker, Buchten
DS2. Born DS3 - MEOS Handbal DS2 11.00u.
Sporthal Merode, Stein
DS1. ESC’90 DS2 - MEOS Handbal DS1 15.30u.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 10, 07 maart – 08 maart  2015.

Zaterdag 07 maart 2015.
Uitwedstrijden.
Bladel – U20-2 14.45 uur.
Yellow Sox – MU18 15.30 uur.
Lieshout – HS-1 18.15 uur.
EBCG – U18 18.45 uur.

Zondag 08 maart 2015.
Uitwedstrijden.
Tracks – U16-2 12.30 uur.
Thuiswedstrijden.
HS-2 - Achilles 12.30 uur.
U14-1 – Venlo 12.30 uur.
U12 – Vido 14.30 uur.
U16-1 – Blauw-Wit 14.30 uur.
U20-2 – Bladel 16.30 uur.

De speler van de maand. 

Na alle carnavalsgekte wordt er weer een 
speler van de maand bekend gemaakt.  Hij 
speelt in de u10 met nummer 6 op zijn rug. 
Het is zijn lievelingsgetal. Hij rent altijd alle 
kanten van het veld op, om de bal af te pak-
ken. De coaches zagen hem erg vooruitgaan 
in zijn lay-ups, steeds meer ballen gingen 
door het netje.
Misschien weet je al wie het is geworden......

Het is namelijk Jim!

Toen Jim het hoorde dat hij speler van de 
maand was geworden dacht hij: ‘Wooo su-
per gaaf dit! Ik had het totaal niet verwacht. 
Maar ik ben super blij’.

‘Ik ben 8jaar, zit nog niet zo heel lang op 
basketbal. Elke donderdagavond hebben we 
training van Leon en Jessy. Het zijn super-
leuke coaches. Alleen soms vind ik ze minder 
leuk als we een suïcide met bal moeten ren-
nen. Dat haat ik zo erg. Ik snap dat het goed 
voor je conditie is, maar ik doe liever schie-
ten. Het aller leukste aan basketbal vind ik 
scoren! En dat is natuurlijk ook heel belang-
rijk bij basketbal. Afgelopen wedstrijd heb 
ik gescoord. Ik dacht toen van yesss! Dat gaf 
wel echt een kick gevoel.’

Doordeweeks ga ik naar school bij OBS de 
klimop. Ik zit nu in groep 5. Sinds kort zit ik 
ook op break dance. En ja hoor, hij kan al 
verschillende coole moves.
Daarnaast is Jim ook helemaal fan van Star 
Wars. Hij heeft thuis zo’n laser zwaard. 
Waarmee hij vaak tegen zijn vriendjes vecht.

Mijn droom is om later een hele vette auto 
te hebben namelijk een cabrio Bugatti.

Omdat Jim speler van de maand is gewor-
den heeft hij één bal en twee BSW-kaartjes 
gekregen. Jim had thuis al een bal omdat hij 
18 lootjes had verkocht met de Grote Club 
Actie. Ik oefen thuis ook veel met dribbelen 
en tegen de muur gooien. Maar ik heb nog 
geen basket. Die ga ik voor mijn verjaardag 
vragen, ik hoop zó dat ik er eentje krijg. Zo-
dat ik nog beter kan worden.

Verder vind ik basketbal gewoon een super
leuke sport!

Jumping Giants  Let’s Go!

Vorig weekend zijn 8 kersverse PADI open-
waters gestart met de opleiding. Na een 
korte kennismaking volgde de eerste the-
orie en het invullen van de formulieren. 
De DVD van het lespakket had iedereen al 
gezien en ook het lesboek hadden de mees-
ten al gelezen. Per hoofdstuk worden er 
dan een aantal controle vragen gesteld die 
je moet beantwoorden. Echt niet moeilijk. 
Daarna werden de uitrustingen gepast en 
afgesteld zodat je lekker het water in kon. 
Iedereen kreeg zijn eigen duikfles, jacket 
en ademautomaat. Binnenkort komt daar 
nog een duikcomputer bij. In het ondiepe 

Duikteam Nederweert

gedeelte mocht toen ervaren hoe het is 
om onder water te ademen en werden de 
eerste oefeningen gedaan onder leiding
van Lilian en Henri. Dat ging supergoed 
en dus mocht we met z’n allen even rond-
zwemmen in het diepe gedeelte van het 
zwembad. Iedereen kwam lachend boven
en dat is altijd een goed teken. Wil je ook 
een keertje ademen onder water? Dat kan 
met een proefduik. Voor 15 euro mag je bij 
ons een uurtje komen duiken onder leiding 
van een instructeur. Kijk op onze site voor 
de datums of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 7e Bondswedstrijd bij De Lau-
werkrans in Ell. 

1e zestal
Luc van de Loo 224
Ruud Westerveen 220
Ronnie Gielen 219
Marlies Hekers 219
Rick de Wit 219
Anke Vaes 215

1316
2e zestal
Anton Hermans 214
Johan van Lierop 209
Mart van Thuijl 209
Chantal Hekers 208
Jack Meevis 208
Elfrie van Lierop 206

1254
3e zestal
Peter Stienen 198
Harrie de Wit (Lem) 198
Jo de Wit 197
Riny Vaes 194
Andor Heygelen 192
Harrie de Wit (Lo) 189

1168
Rest
Eric Winkelmolen 186
Martien van Cranenbroek 185
Zinzie van Lierop 159
Vilja van Lierop 158
Ruben Lempens 91

779
Compound
Tim Vaes 228

Aspiranten
Boudewijn Gijsberts 198
Noah Minten 115
Kim Koolen 160

Programma
8 maart Bondskampioenschappen Indoor
individueel
9 maart kaart avond
14 maart N.K. indoor aspiranten
15 maart Bondskampioenschappen Indoor
Cadetten

“CHRONOGRAM” 
a. brUekers, eCht een grote!
hoe groot?
teL aLs Je kan.

B.B.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Limburgse Kampioenschappen sprin-
gen pony’s Susteren
Op 21 en 22 februari zijn de regiokampioen-
schappen springen voor pony’s gereden in 
Susteren.

Tessa Verstappen en haar pony Spirit heb-
ben het super gedaan en zijn reservekampi-
oen geworden in de klasse B-B.

Van harte gefeliciteerd!

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 7 maart
SVC 2000 A1 – Merefeldia A1 12:45/14:30
Merefeldia B1 – SVC 2000 B1 15:00
Helden B3 – Merefeldia B2 13:30/14:45
Merefeldia MB1 – Eindse Boys MB1 15:00
Merefeldia C1 – Laar C1  13:30
Merefeldia C2 – FC Cranendonck C1 13:30
Haelen C2 – Merefeldia C3 11:45/13:00
Merefeldia MC1 – Heythuysen MC1  13:30
Merefeldia D1G – Haelen D1  12:15
Merefeldia D2 – SV Budel D3  12:15
Egchel D1G – Merefeldia D3  10:30/11:30
MBC’13 D3 – Merefeldia D4  09:30/10:30
Merefeldia E1 – VV Kessel E1 11:00
Heythuysen E1 – Merefeldia E2 08:30/09:30
Merefeldia E3G – SV Budel E4 11:00
DESM E3 – Merefeldia E4G 08:30/09:15
Merefeldia E5G – VV GKC E3 10:00
SNA E4M – Merefeldia E6G 08:30/09:30
Merefeldia E7M – RKSVO E6G 10:00
Merefeldia F1 – SHH F1 10:00
RKMSV F2 – Merefeldia F2  09:45/10:45
Merefeldia F3 – FC Cranendonck F1  09:00
Merefeldia F4G – MMC Weert F6  09:00
Maarheeze F4 – Merefeldia F5G 08:30/09:30
VV Kessel F3 – Merefeldia F6 10:15/11:15
Merefeldia F7 – RKMSV F7 09:00

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 4 maart
Merefeldia D1G – SV Budel D1 19:30

Programm Veteranen
Zaterdag 7 maart
Horn – Merefeldia 16:00/17:00 

Competitieprogramma Senioren
Zondag 8 maart
Leveroy 1 – Merefeldia 1  13:00/14:30
Haslou 2 – Merefeldia 2  09:15/11:00
Merefeldia 3 – Eindse Boys 2  12:00
Merefeldia 4 – RKHVC 2  12:00
Merefeldia 5 – FC Maasgouw 3 11:00
RKSVO 4 – Merefeldia 6  10:00/11:00
Merefeldia 7 – RKSVO 5  10:00
Merefeldia VR1 – Mierlo Hout VR2 10:00

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

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

Zaterdag 7 Maart:
Panningen A1 - RKSVO A1 15.00
Boekoel A1 - RKSVO A2 14.00
RKSVO B1 - SHH B1 15.00
Maasgouw B2 - RKSVO B2 12.30
RKSVO C1 - Reuver C1 13.30
Maarheeze C2 - RKSVO C2g 11.30
RKSVO C3g - SHH C5 13.30
RKSVO D1 - VV Kessel D1 11.30
SV Budel D4 - RKSVO D2g 11.00
RKSVO E1 - MMC Weert E1 10.00
Maarheeze E1 - RKSVO E2 10.30
Maarheeze E2 - RKSVO E3 10.30
RKSVO E4 - Cranendonck E2 10.00
RKSVO E5g - Panningen E5 10.00
Merefeldia E7M - RKSVO E6g 10.00
FC Oda F3 - RKSVO F1g 09.30
RKSVO F2g - EMS F2 11.00
RKSVO F3g - RKAVC F2 11.00

Zondag 8 Maart:
RKSVO 1 - Cranendonck 1 14.30
Pupil v/d week: Jay Rutjens RKSVO F4
Wedstrijd sponsor: Machineverhuur Ton 
van Haperen
RKSVO 2 - NWC 3 12.00
Heythuysen 2 - RKSVO 3 11.30
RKSVO 4 - Merefeldia 6 11.00
Merefeldia 7 - RKSVO 5 10.00
Altweerterh.2 - RKSVO 6 11.30
Brevendia VE1 - RKSVO VE1 10.00
RKMSV da.1 - RKSVO da.1 12.00
RKSVO da.2 - Veritas da.1 10.00
Speelster v/d week: Finn Timmermans 
RKSVO F1

Zondag 8 Maart:
Vanaf 15.00 uur Steet Food/Pulled Pork
Van 18.00 uur tot 19.00 uur Happy Hour
Mystery DJ

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Programma Za. 7 mrt. junioren
ONDO A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur
Eindse Boys B1 - BEVO B1G 14.00 uur
Merefeldia MB1 - Eindse Boys MB1 15.00 uur
Eindse Boys C1G - FC Maasgouw C1 13.30 uur
Heythuysen C3M - Eindse Boys C2 12.00 uur
Eindse Boys D1 - Swalmen D1 12.00 uur
SV Budel D6M - Eindse Boys D2M 11.00 uur
Eindse Boys E1 - Brevendia E1 09.15 uur
Eindse Boys E2 - DESM E2 09.15 uur
VV Kessel E5G - Eindse Boys E3M 09.00 uur
MBC’13 F1 - Eindse Boys F1 10.00 uur
Eindse Boys F2 - VV GKC F2 10.30 uur
RKSVN F5 - Eindse Boys F3G 09.30 uur

Programma Za. 7 mrt. Veteranen
RKSVN - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 8 mrt. Senioren
Eindse Boys 1 - Vesta 1 14.30 uur
Merefeldia 3 - Eindse Boys 2 12.00 uur
Maarheeze 4 - Eindse Boys 3 11.00 uur
Eindse Boys 4 - Laar 7 10.00 uur

Programma Zo. 8 mrt. Vrouwen
SVSH VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Vesta 1: 
Roost Agri BV Nederweert en Rabobank
Nederweert e.o.
Spelertje van de week: Bram Janssen
Donderdag 5 maart kaarten aanvang 
20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: www.eindseboys.nl

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

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoopReparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Afgelopen zaterdag mochten 5 leden 
van de U12 van Jumping Giants naar
een toernooi in de sporthal te Bosho-
ven. Op zaterdagochtend mochten
Jim, Mathies, Stephan, Phileine en 
Jesse aantreden om gezellig mee te 
doen aan een clinic en toernooi geba-
seerd op het STAR-principe. 
Het STAR-principe houdt in; sporti-
viteit, teamwork, acceptatie en res-
pect. Het ging dus niet om winnen, 
maar om gezellig basketballen.

De dag begon toen iedereen aanwe-
zig was, een tenuetje aanhad en de 
groepsfoto genomen was. Nadat ie-
dereen lachend op de foto stond, kon 
de clinic die werd gegeven door bas-
ketballer Henk Pieterse, die onder an-

Jumping Giants bij het STAR peanuts toernooi

dere in de NBA heeft gespeeld, maar 
ook bij verschillende Nederlandse 
clubs zoals Den Bosch en Haarlem, 
eindelijk van start. Tijdens de clinic 
werd er gebasketbald op verschil-
lende soorten muziek en hebben de 
kinderen zich erg vermaakt en weer
wat nieuwe dingen geleerd. Na de 
clinic was het tijd voor een bammetje 
en een slokje ranja zodat ze weer met 
volle energie het toernooi in konden. 
En die energie hebben ze zeker wel 
laten zien, ze vlogen over het veld 
en deden erg hun best en uiteinde-
lijk waren alle kinderen gewonnen 
en konden ze naar huis met een me-
daille, de groepsfoto en ook nog wat 
lekkers. 
Een erg geslaagde dag dus

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Er is geschoten op 20 21 22 februari de 7e 
bondswedstrijd verschoten bij De Lauwer-
krans in Ell door de schutters van Willem Tell.

Compound schutter Johan Vaes 233 Marcel 
van Dooren 312
Recurve schutters Hennie v/d Einden 217: 
Paul Hermans 214: Bas Akkerman 209 
Jose Hermans 183 : Irma van Dooren 157

Kennis maken met de
Handboogsport op woensdag
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen kunnen de Aspiranten en 
Jeugd ook komen schieten.
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman, Willemtellnederweert@upcmail.nl
Over het Handboogschieten
Paul Hermans, 0495-625663

Te koop 
kleine pakjes hooi

0493-492006
in Someren

Programma SV Leveroy

Zaterdag 7 maart
Rood Wit 67 B2 - Leveroy B1 13.00
Kessel D2 - Leveroy D1  13.15
RKMSV D2 - Leveroy D2    11.30
BEVO E1 - Leveroy E1  9.00
IVO F3 - Leveroy F1  9.30
DESM F3 - Leveroy F2 9.00

Zondag 8 maart
Leveroy 1 - Merefeldia 1  14.30
Leveroy 2 - Veritas 4  11.00
Leveroy 3 - Budel 8     10.30
Baarlo Vr - Leveroy Vr    10.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Graag nodigen we alle leden van NTC ‘72 
uit voor de Algemene Leden Vergadering
in het paviljoen op donderdag 12 maart 
2015. Aanvang 19.30 uur. Voorafgaand aan 
deze vergadering kunnen de nieuwe KNLTB 
passen opgehaald worden. De agenda van 
de vergadering is vermeld op de website 
www.ntc72.nl. 



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

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

Liturgische kalender
van 5 maart tot en met 14 maart 2015

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

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

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

ZONDAG 8 MAART
Derde zondag van de veertigdagentijd
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. T. Kessels) – Jan Wullems en overleden 
familieleden, Tjeu van Deursen vanwege 
verjaardag.

MAANDAG 9 MAART
Gedachtenis van H.-Francisca Romana, 
kloosterlinge
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 10 MAART
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 11 MAART
Geen H. Mis. 

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

VRIJDAG 13 MAART
18.30 uur Kruisweg bidden.
19.00 uur H. Mis. 

ZATERDAG 14 MAART
Vooravond van de vierde zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – jaardienst Miet 
Feijen, jaardienst overleden familie Veuge-
lers-de Wit, jaardienst ouders Stultjens-van
Tongerlo, Anna Feijen vanwege verjaardag, 
Familie Maes-Korten, Lies Horijon-Geelen 
en Drees Horijon.

Overleden
Op 23 februari was de uitvaart van Nellie 
Boonen-van de Kerkhof, zij overleed in de 
leeftijd van 82 jaar en woonde in zorgcen-
trum St.Joseph.
Moge zij ruste in vrede.

Vastenbrief op website
Tijdens het eerste weekend van de veer-
tigdagentijd is in de kerken in Limburg de 
jaarlijkse vastenbrief (vastenboodschap) van 
bisschop Frans Wiertz voorgelezen. De brief 
staat in het teken van het gezin en de een-
heid binnen de katholieke kerk. 
Wie de brief wil nalezen, kan daarvoor te-
recht op de website van de parochie:www.
kerknederweert.nl onder het kopje nieuws.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 8 maart
10.00 uur Woorddienst. Tot bijzondere in-
tentie.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: www.parochie.leveroy.net

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 7 maart 2015 – 14 maart 2015

Zondagmorgen 8 mrt. 9.30 uur:
3e  Zondag van de Vasten
Als hgm. voor Gerrie Peulen-Küster v.w. haar 
verjaardag,  Als jrgt. voor Theodoor Leunis-
sen en Petronella Cuijpers, Als jrd. voor An 
Houben-Theunissen en Jac Houben, Johan-
nes Janssen, Catharina Joosten en Frits Jans-
sen (volkszang)

Mededelingen:
Overleden in de leeftijd van 90 jaar Piet Vis-
sers moge hij rusten in vrede;
In de nacht van zaterdag 21 maart op zon-
dag 22 maart a.s. zal in Amsterdam de jaar-
lijkse Stille Omgang worden gehouden.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met mevr. Brueren,  telnr. 0495 -  651653

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 08 maart 2015,  H. Mis om 11.00 uur

Koor: St. Rochuskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Als jaardienst voor An Bloemers v.d. Kerkhof 
en tevens voor alle overleden familieleden.
4e Jaardienst voor Thieu Nies
Jaardienst ouders Stals-Smolenaers

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

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

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

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

7 t/m 14 maart 2015

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

ZATERDAG 14 maart: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Sleutels, ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 7 maart Maria van Nieu-
wenhoven, zaterdag 14 maart Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 7 maart Vale-
rie Beerens en Tim Teunissen, zaterdag 14 
maart Myrthe van Horik.

KINDERWOORDDIENST:  kinderen a.s. za-
terdag 7 maart  kinderwoorddienst om 19.15 
uur in de sacristie. Hartelijk welkom.

“Er is maar een weg naar geluk en dat is 
ophouden je zorgen te maken over dingen 

die buiten je bereik liggen.”

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 6 – 14 maart. 

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

Zaterdag 7 maart, 19.00 (Samenzang) 
ouders Gielen-Mackus, Harrie en Herman, 
Bèr Huijerjans, jrd Martinus Verheijen, ghm 
Til Huijerjans-Verheijen en Wiek Huijerjans 
(verjaardag) en schoonzoon Albert. 

Zondag 8 maart, 3e zondag van de 
40-dagentijd, 10.00 (Samenzang) ouders 
Pellemans-Vaes, ghm Mathieu Loijen, Anna 
Catharina Loijen-Bruekers en overleden fa-
milie, ghm Martinus Schroijen, Maria Schroij-
en-van Grimbergen en dochter Lieske. 

Donderdag 12 maart, 19.00 voor de zie-
ken.

Zaterdag 14 maart, halfvasten, 19.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) Thieu en 
Gon Migchels en dochters Nellie, Truus en 
Martha, ghm Guul van Gemert, Miet van 
Gemert-Venner en zoon Gerrit, ghm ouders 
Stultjens-Caris, ghm Toon Hermans en Anna 
Hermans-Wijen, zwd Piet van Hulsen. 

ACOLIETEN: za. 7 maart 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 8 maart 10.00 :
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 14 maart 
19.00 : Richard Köster, Koen Coumans. 

OVERLEDEN: Op 20 februari jl. overleden 
Joost Jacobs, 75 jaar, Schepengraaf 11 en 
Marie Veugen-van Loon, 97 jaar, Brugske 2. 
Mogen zij rusten in vrede. 

VEERTIGDAGENTIJD: Voor veel mensen 
begint het vasten en onthouden merkwaar-
dig genoeg weer een rol in hun leven te 
spelen. Merkwaardig, want het wordt niet 
van boven opgelegd, maar het komt van 
binnenuit. Steeds meer mensen beginnen
zich namelijk spontaan te onthouden van 
overmatig roken, drinken en eten, omdat 
zulke onthoudingen hun gezondheid ten 
goede komen. 
Dit kan niet zomaar afgedaan worden als 
eigenbelang, dit heeft in wezen te maken 
met de keuze : vóór het leven en tegen de 
dood. Mensen zijn zuinig op hun leven en 
daarom ontzeggen zij zich een aantal mate-
riële zaken. Eigenlijk heeft vasten altijd al te 
maken gehad met een keuze. Wie heel even 
het eigen dagelijkse brood vergeet, zal weer 
gaan hongeren naar gerechtigheid voor ie-
dereen. Wie heel even de dorst naar geld 
en goed vergeet, zal weer gaan verlangen 
naar een leven dat beheerst wordt door de 
liefde. Wie heel even verder kijkt dan eigen 
genot, zal pas gelukkig kunnen zijn als ie-
dereen ter wereld kan genieten. Via de aan-
staande Vastenactie kunt u anderen in de 
wereld een beetje geluk en vreugde geven.

Pastoor A. Koumans. 

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.

Toch nog onverwacht ontvingen wij het droevige bericht van 
het overlijden van onze medewerker en collega

JOS SMEETS
Gedurende 37 jaar heeft Jos zich ingezet als buitendienst 
medewerker voor ons bedrijf.
Zijn optimisme, ook over zijn eigen gezondheid, was tekenend 
voor hem en gaf hem de kracht om door te willen gaan.

Jos  zal in onze gedachten blijven als een altijd positieve, hard-
werkende en fijne medewerker en collega.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte om dit grote verlies te 
verwerken.

Weert, 23 februari 2015

Directie en medewerkers
Zanten B.V. - Weert

Na het overlijden van

NELLY BIJLMAKERS-ENGELEN
hebben wij veel troostende woorden, steunbetuigingen

en schriftelijke herinneringen mogen ontvangen.
Die hebben ons goed gedaan en wij zijn

iedereen daar dankbaar voor.

Bèr Bijlmakers, kinderen en (achter)kleinkinderen

THIEU VAN BOGGET
De vele kaarten, warme woorden, bloemen bij het afscheid van 
Thieu hebben ons diep ontroerd.
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Thieu in zijn le-
ven voor zo velen, veel heeft betekend.

Daarom willen wij U, middels deze advertentie, hartelijk be-
danken voor al Uw medeleven en steun, tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.

Cathy van Bogget- Vossen
Dennis, Kim en Kian
Rens
Nicole en Phil

Lies van Bogget – Ghielen
Willie van Bogget ✝

Dankbetuiging 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het over-
lijden en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst van mijn 
dierbare vader. 

Jo Creemers
Jo van de Verver

Danken wij u allen hartelijk.

   Thijs Creemers
Nederweert, februari 2015

Namens kinderen en kleinkinderen
van harte gefeliciteerd.

Oos moeke
Annie Scheffers-Cuppens

80 jaar!

Zijactief ST Martha Ospel

Beste leden Zijactief ST Martha
Donderdag 12 Maart komt Ria Bett-
gens ons in de Haaze-hoof uitleggen 
wat piekeren is. De avond begint om 
20.00 uur. Ria komt vertellen waarom 
en waardoor we piekeren en ze leert 
ons hoe hier mee te stoppen. Ook 
krijgen we op een eenvoudige manier 
huiswerk mee om met ons piekerge-
drag om te gaan.  Het wordt vast een 
leerzame avond. Niet leden zijn ook 
welkom.
De Internationale Vrouwendag is op 
Maandag 9 Maart in het Reigershorst 
in Nederweert-Eind ,en niet zo als 
vermeld in het jaarprogramma op 8
Maart in Leveroy.
Wie nog wil helpen met het kerk-
poetsen op Maandag 16 Maart vanaf 
9.00 uur in de morgen of 13.00 uur in 
de middag kan zich opgeven bij Truus 
Koppen telnr.632414.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief 
Ospel

ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste leden,
Op woensdag 11 maart om 20.00 
uur komt Pierre Kneepkens voor ons 
een lezing verzorgen met als thema 
“De nieuwe verkeersregels”. Er blijft 
veel aan het veranderen in Neder-
land waaronder steeds weer andere 
verkeersregels en nieuwe verkeers-
borden, om veilig aan het verkeer te 
kunnen deelnemen hebben we Pierre 
Kneepkens bereid gevonden om ons 
hierover weer eens bij te praten. 
Wij hopen dat ook jullie veilig aan het 
verkeer willen deelnemen en op de 
hoogte willen blijven van de nieuwste 
veranderingen, tot ziens op woens-
dag 11 maart.

Bestuur ZijActief St. Catharina Neder-
weert-Eind, www.zijactieflimburg.nl

9 maart Nederweert-Eind
gemeenschaphuis “Reigershorst”.
aanvang 19.30 uur. entree € 5.00 
incl. koffie.
De stichting Venezuela werkgroep or-
ganiseert ook dit jaar weer een Inter-
nationale Vrouwendag, een dag van 
vrouwen voor vrouwen. een dag om 
stil te staan bij de rol van de vrouw in 
deze roerige wereld.

dit jaar als thema:
“ Eerlijke kleding”

wat is er aan de hand in onze kleding 

branche? Wat gaat er allemaal aan 
vooraf voor onze kleding in de winkel 
ligt? De heer Niels Oskam van de Stg. 
Rank a Brand, zal ons er deze avond 
meer over vertellen. 
verder deze avond:
het  uitroepen van “de Vrouw van 
het Jaar 2015”.
en sluiten af met de muziek/ liedjes 
van Anderszum .

tot maandagavond 9 maart!
Venezuela werkgroep
Vrouwen van Nederweert voor
vrouwen Wereldwijd. 

Internationale Vrouwendag 2015

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Stultiens
uurwerkreparatie

Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20

Mobiel: 06-30 40 01 02



Nieuwe kleuringstechniek bij Switch

Dankzij innovatieve ontwikkelingen 
op het gebied van haarverven (zoals 
bijvoorbeeld het toevoegen van Gar-
cinia mangosteen) is het nu mogelijk 
om uw haar beter te beschermen, 
meer glans en een intensievere kleur 
te geven. 

De kapsters van kapsalon Switch zijn 
begin dit jaar door de leverancier op-
geleid om deze nieuwe techniek toe 
te passen, hebben een cursus kleur-
analyse gevolgd en zijn nu getraind 
om, in nauw overleg met de klant, 
een gericht advies te geven waardoor 
haarkleur, ogen, gezicht en kapsel 
nog beter op elkaar zijn afgestemd 
en u vooraf meer inzicht heeft in wat 
het best bij u past, hoe de ogen meer 
spreken en de huid beter overkomt.

Voorafgaand aan de haarkleur be-
handeling gaat de kapster en de klant 
gedurende ongeveer 10 minuten vol-
gens een nieuwe methode met elkaar 
op zoek naar de meest ideale verf/
kleur combinatie. Dit gesprek is van-

zelfsprekend geheel gratis en uitein-
delijk bepaald u als klant natuurlijk 
wat u wilt en waarvoor u kiest. 

Deze nieuwe techniek is sinds begin 
2015 op de markt en is door kapsalon 
Switch direct omarmd. 
Graag informeren zij u over de moge-
lijkheden (en de onmogelijkheden) 
zodat u een nog beter beeld krijgt 
wat het uiteindelijke kleur resultaat 
zal worden en u, als tevreden klant, 
terug gaat naar huis. 

Ook benieuwd wat u het mooiste 
staat? Bezoek ons via internet op 
www.kapsalonswitch.nl of nog 
beter: maak eens een afspraak met 
ons voor een kleurbehandeling en er-
vaar wat wij voor u kunnen doen. U 
ontvangt daarbij een gratis kleurana-
lyse met een afbeelding collage van 
de kleuren die bij u passen.

U kunt ons bereiken via 0495-632903, 
of via het contactformulier op onze 
website. 

Op zoek naar 
een deskundige 

die voor u 
de financiële 

administratie en 
belastingaangiften 

verzorgt?
Neem contact op voor een 

vrijblijvende afspraak.

Hans van den Boom
06-50833982

www.locht.eu

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Ik zoek een hulp voor 
in de huishouding.

Dit is voor de maandag van 
9.00 - 15.00 uur.

telefoonnummer: 
0495-663259

Showroom verbouwingsopruiming
De laatste badmeubels /douche/bad-

wanden/baden/wandkloset/kranen
radiatoren etc. tegen hoge kortingen

KÖmhoff Sanitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Veertigdagentijd in het cluster Tabor
70 jaar bevrijding

In het kader van 70 jaar bevrijding 
en bezinning in de vastentijd, nodi-
gen wij u uit voor een documentai-
re over pastoor Henri Vullings,  één 
van de 34 Limburgse priesters, die 
onder de oorlog hun leven gaven 
als goede herder, voor de mensen.

Pastoor Vullings was de spil van ver-
zet en onderduik voor piloten, krijgs-
gevangen en vooral Joden, in Noord 
Limburg. Hij stierf 70 jaar geleden in 
het concentratiekamp Bergen-Belsen. 
Eén van de joodse onderduikers, Hans 
Lachman componeerde na de oorlog 
een katholiek requiem voor deze 
moedige priester. Dat wordt na 70 
jaar opnieuw uitgevoerd in Grubben-
vorst, begin april. De jonge cineast 
Rick Roos heeft een film over deze 
bijzondere priester gemaakt, die op 
verschillende plaatsen in Limburg en 
tenslotte op L1 zal worden vertoond. 
Pastoor Vullings was een pionier 
en voorloper op de nieuwe res-
pectvolle wijze van omgaan met 
Joden, zoals het Concilie dat heeft 
gevraagd. Oud-deken Willems-
sen, voorzitter van de klankbord-
groep Jodendom-Katholieke-Kerk 

in Limburg, zal dit nader toelichten. 
In Heerlen en Noord Limburg wer-
den gemiddeld meer Joden opge-
vangen en gered dan in de rest van 
Limburg, blijkt uit het proefschrift 
van Herman van Rens. (De musicus 
Hans Lachman zei van pastoor Vul-
lings: “Deze man boezemde mij het-
zelfde ondefinieerbaar ontzag in, als 
ik ondervond in tegenwoordigheid 
van Einstein en een andere profes-
sor in wiskunde, wiens colleges ik 
volgde in Berlijn voor de oorlog”.  
U bent van harte welkom in de Cre-
dozaal Biesstraat 2a Heythuysen op: 
dinsdag 10 maart om 19:30 uur - 
documentaire over pastoor Vul-
lings en voordracht door oud-de-
ken Willemssen

De volgende bijeenkomsten om 
19:30 uur in de Credozaal zijn: 
24 maart:  Dr. Martin en Cristina 
Bles - Geloof en ongeloof in de 
oertijd.

31 maart:  Senior Officier van Jus-
titie Mr. K. Jansen - Mensenhan-
del anno 2015.

Pastoor M. Vankan en oud-deken Th. 
Willemssen.
 
 

Verkeersregels, 
kent u ze???

Verkeersregels in Nederland en 
verkeerssituaties in Nederweert 
veranderen voortdurend!!!!

Veilig Verkeer Nederland afd. Neder-
weert stel u daarom in de gelegen-
heid uw kennis van de verkeersregels 
te verbeteren.

Wij organiseren een opfriscursus 
waarbij een groot aantal gewijzigde 
verkeersregels en verkeerssituaties  
worden behandeld. De opfriscursus 
wordt gehouden op dinsdag 31 maart 
2015  in buurthuis Le Winne Boeket  
6 te Nederweert aanvang 20.00  uur, 
zaal open om 19.30 uur.   

Deelname is voor leden van VVN afd. 
Nederweert gratis, niet leden betalen 
€ 5,00 p/p dit is incl. een kopje koffie 
of thee.  Als u zich aanmeldt als lid 
van VVN, voor de aanvang van de op-
friscursus, is deelname ook gratis. Dit 
kunt u aangeven bij uw opgave,  wij 
verzorgen dan uw inschrijving.  
 
Aanmelden kan door uw naam, 
adres, telefoonnummer, wel of geen 
lid en mailadres te sturen naar neder-
weert@vvnregio.nl of naar VVN afd. 
Nederweert p/a mevr. Lempens Mei-
doornstraat 15 6031 XP Nederweert. 
Bent u geen lid van de afdeling Neder-
weert van VVN maak € 5,00 p/p over 
op rekening NL 11 INGB 0006208113 
t.n.v. VVN afd. Nederweert o.v.v. 
naam en opfriscursus 2015. Of betaal 
bij binnenkomst.

Tjeu Stultiens
VVN afd. Nederweert
nederweert@vvnregio.nl 

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 9 maart 10.30-12.00 uur en 12.15-
13.45 uur yoga*/** / 14.00-15.30 uur 
NIEUW in ons Toon Hermanshuis 
MEDITATIE*/**. Dinsdag 10 maart 
10.30-11.30 uur wandelen*. Woens-
dag 11 maart 10.00-12.30 uur kook-
workshop*. Donderdag 12 maart 
09.30-12.00 uur workshop schilderen* 
/ 10.00-12.30 uur hoofdmassage* / 
13.30-15.00 uur NIEUW in ons Toon 
Hermanshuis QI GONG*/*** / 13.30-
15.45 uur ontspanningsmassage*. 
Vrijdag 13 maart 09.30-12.30 uur crea-
tief atelier. Open inloop maandag t/m 
donderdag  van 09.00-16.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. (* = op af-
spraak / ** = indien de meditatie NIET 
doorgaat ivm geringe deelname start 
de yoga om 11.00 én 13.00 uur / *** 
= bij voldoende deelnemers). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

 

Een avondje lekker lachen?!
Kom naar de nieuwe komedie van 
Toneelvereniging Mengelmoes

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

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

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

13 & 14 & 15 maart  
Haaze-Hoof Ospel
20 & 21 & 22 maart  
Pinnenhof Nederweert
  
Aanvang: 20.00 uur
De zaal is 45 minuten voor aanvang 
geopend.

Entreekaarten
De entree bedraagt €9,- per stuk.

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

Café ’t Verschil  
Pastoor Maesplein 1  
Nederweert-Eind

Kapsalon Ans   
Onze Lieve Vrouwestraat 67 A 
Ospel

Eetcafé De Kleine Winst 
Kerkstraat 2   
Nederweert

Gelieve gepast te betalen, pinnen is 
helaas niet mogelijk!

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

Jubileumactie Vrienden van Eynderhoof
25 Jaar Eynderhoof, nu is hét mo-
ment om vriend(in) te worden !

Eynderhoof bestaat dit jaar 25 jaar! 
De Vrienden van Eynderhoof gaan 
dat mee vieren en starten daarom 
een Jubileumactie om nieuwe vrien-
den en vriendinnen te werven. 
Zij brengen het lidmaatschap in de 
aanbieding: in maart kunt u voor 
slechts € 25,- lid worden (i.pl.v. de 
gebruikelijke € 35,-).
Als Vriend(in) van Eynderhoof heeft 
u het hele museumseizoen met twee 
personen gratis toegang tot Eynder-
hoof en u mag gratis deelnemen aan 
de jaarlijkse Vriendendag. Als ouder/
oma/opa kunt u ook gratis uw (klein)
kinderen begeleiden als zij op een 
woensdagmiddag deelnemen aan 
een aantrekkelijk jeugdprogramma. 
Maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat u uw sympatie toont en het Lim-

burgs Openlucht Museum financieel 
steunt in de exploitatie. De vrijwil-
ligersorganisatie Eynderhoof en het 
museum zelf verdienen deze steun, 
omdat Eynderhoof op een unieke 
wijze ons culturele erfgoed voor het 
nageslacht in stand houdt en bevor-
dert. Binnen het museum is heel veel 
ambachtelijke kennis en kunde uit 
het verleden aanwezig en dat mag 
niet verloren gaan.
Het ledental bedraagt momenteel 
316. Het bestuur van de Vrienden 
wil dat aantal met deze jubileumac-
tie opvoeren. Per 1 april a.s. start het 
nieuwe museumseizoen met extra 
jubileumactiviteiten. En ook daar 
kunt u als vriend(in) gratis aan deel-
nemen !

Namens het bestuur, Bèr Moonen, 
voorzitter, Henk Evers, secretaris.
Sjef Geuns, ambt. secretaris. 

Naam + voornaam :  ...................................................................................................

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

Mailadres :  ...................................................................................................

Aanmelding/info :   tel. 0495-631947 / sjefgeuns@telfortglasvezel.nl.  

Naam + voornaam :  ...................................................................................................

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

Mailadres :  ...................................................................................................

In de gemeente Nederweert wordt dit 
jaar voor de vierde maal een gezamen-
lijke collecte gehouden. Daarmee wordt 
een aantal landelijke goede doelen in 
één keer bij de inwoners van gemeente 
Nederweert onder de aandacht ge-
bracht.  De komende weken willen we de 
goede doelen graag aan u voorstellen. 

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

Handicap.nl
Ango (Algemene Nederlandse Gehandi-
capten Organisatie) is een landelijke ver-
eniging voor mensen met een handicap of 
chronische ziekte met een afdeling in Mid-
den Limburg. De stichting collecteert onder 
de naam Handicap.nl. Wij hopen op een 
mooie collecte-opbrengst, zodat Ango in 
de toekomst mensen met een functiebeper-
king kan blijven ondersteunen met sociaal-
juridisch advies en financiële vergoedingen 
voor de aanschaf van bijv. vervoermiddelen, 
woningaanpassingen en hulpmiddelen. 
Meer info www.ango.nl

Hartstichting
Strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het aan-
tal sterfgevallen en patiënten moet omlaag. 
Hiertoe investeert de Hartstichting in we-
tenschappelijk onderzoek, voorlichting en 
patiëntenzorg. Ongeveer 50% van het geld 
gaat naar onderzoek. U kunt ons daarbij hel-
pen, steun ons. www.hartstichting.nl

Hersenstichting
Wil actief bijdragen aan gezonde herse-
nen. We maken wetenschappelijk onder-

De gezamenlijke collectebundelingen
zoek mogelijk en dragen bij aan innova-
tieve projecten ter ondersteuning van 
mensen met een hersenaandoening. 1 
op de 4 mensen krijgt ooit te maken met 
een hersenaandoening. Er komen per jaar 
160.000 mensen met een hersenziekte bij. 
Bijna een half miljoen mensen kampen 
met blijvende ernstige gevolgen. Zij zitten 
thuis. Geïsoleerd. Onbegrepen. Dat moet 
stoppen. Geef om je hersenen. Steun de 
Hersenstichting. 

Nationaal MS Fonds
Multiple Sclerose is een ziekte die te ma-
ken heeft met het centrale zenuwstelsel. 
Het is geen spierziekte. Door MS raakt het 
centraal zenuwstelsel, wat bestaat uit de 
hersenen en het ruggenmerg, beschadigd 
en het beschermlaagje van zenuwuitlopers 
(myeline) wordt aangetast. Hierdoor kun-
nen verlammingsverschijnselen ontstaan. 
De wetenschap heeft als doel het evenwicht 
tussen lichaam en geest te herstellen. Zodat 
de kwaliteit van leven beter wordt.

Jantje Beton
Jantje Beton staat voor kinderen en vrije 
tijd en vindt het heel belangrijk dat kinde-
ren buiten spelen. Hiermee doen ze allerlei 
indrukken en ervaringen op die essentieel 
zijn voor hun ontwikkeling. De opbrengst is 
bestemd voor speelplezier van kinderen in 
Nederland. De ene helft wordt landelijk en 
de andere helft wordt lokaal (bij scouting) 
besteed. www.jantjebeton.nl

Kinderhulp
Steeds meer kinderen in ons land lijden on-
der armoede en ernstige problemen thuis. 
Zij staan langs de zijlijn en kunnen niet mee-
doen.  Kinderhulp legt al meer dan 50 jaar 
met eenvoudige dingen,  zoals een fiets, 
sport of een dagje uit, de basis voor een ge-
lukkiger leven

Iedereen was blijkbaar zeer be-
nieuwd naar het resultaat van het 
Jumbo voetbalplaatjesboek van Eind-
se Boys. Dat was zaterdagmorgen 28 
februari om 11.30 uur te merken aan 
de grote belangstelling in de kantine 
van onze club.

Voorzitter Peter Koolen sprak na-
mens Eindse Boys de vele aanwezigen 
toe en bedankte iedereen voor de 
fijne samenwerking tijdens dit pro-
ject. Ook bedrijfsleider Rudi Camps 
van Jumbo Heerschap Nederweert 
was verrast door de grote opkomst 

Drukte bij presentatie boek voetbalplaatjes

van de leden. Maar liefst 322 plaatjes 
kun je van 4 maart tot eind april ver-
zamelen bij Jumbo Heerschap in Ne-
derweert, dit om je boek vol te krij-
gen. Het prachtig vormgegeven boek 
is pure promotie voor Eindse Boys en 
zal door de leden als uniek collectors-
item bewaard gaan worden. Tijdens 
de actie is bij Jumbo Heerschap een 
mooie promotiestand van Eindse 
Boys ingericht. Eindse Boys is Jumbo 
Heerschap zeer erkentelijk voor de 
prettige samenwerking en hoopt dat 
de actie voor alle partijen een succes 
mag worden.

Met heel veel bewondering en respect voor haar doorzettingsvermogen 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, oos mam, 

schoonmoeder, oma, zus en schoonzus

Berthy van Deursen - Koppen
Echtgenote van 

Jan van Deursen

* 31 december 1939               † 2 maart 2015

 Nederweert: Jan van Deursen

  Mariëlle en Marcel 
   Niels, Sjors
 
  Huib en Angelique 
   Naomi en Roel
   Esmée 

  Familie Koppen
  Familie van Deursen

Nederweert, 2 maart 2015
 
Mgr. Kreijelmansstraat 28 
6031 BP Nederweert

De avondmis wordt gehouden op donderdag 5 maart om 19.00 uur in 
de St. Lambertuskerk, Kerkstraat 58, Nederweert. 

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 6 maart 2015 om 11.00 uur in 
Crematorium Midden-Limburg, Kasteelweg 10, Baexem.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren bij de avondmis en crematie. 
U kunt ook een persoonlijk woord van medeleven achterlaten op
www.vandeursen-uitvaart.nl

Berthy hield van bloemen, een donatie ten behoeve van het Franciscus 
Hospice te Weert is mogelijk in de daarvoor aanwezige collectebussen 
bij het condoleanceregister.

Mocht u geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

Voor vragen omtrent het afscheid van Berthy 
kunt u contact opnemen met tel. 0495 - 533322.


