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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 ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

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

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Inter-active-store, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Stef en Luuk Beelen:

“Wij vinden het leuk dat met een testje 
gekeken wordt of we goed gepoetst hebben.”

– voor de nieuwste 
inzichten 

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

LET OP!!
in verband met Pasen:

Voor het weekblad van 9 april
advertenties  en tekstkopij inleveren op 

WOENSDAG 1 APRIL uiterlijk 12.00 UUR.

Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.

De redaktie

email:

info@drukkerijvandeursen.nl
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

GRATIS
DIAGNOSE!

Switch

Paulus Holtenstraat 5

Nederweert

Tel: 0495-632903

www.kapsalonswitch.nl

HAAR en HOOFDHUID
ADVIEZEN

roos/ eczeem/
haaruitval/ psoriasis/

alopecia areata

15 april 2015
van 10.00 tot 16.00 uur

U kunt nu een afspraak maken.

Met de mediscope zijn wij in de unieke
gelegenheid om een gratis professionele

diagnose te maken van de hoofdhuid en het
haar. Tevens krijgt u een deskundig advies.

Info@mediceuticals.eu www.mediceuticals.eu

Het afgelopen weekend hebben
Roeland Schelfhout en Fauve Kes-
sels van Dansrijck in Nederweert 
zich gekwalificeerd voor deel-
name aan het wereldkampioen-
schap Showdance in het Chinese 
Chengdu in september 2015. 

Het was enorm spannend in Steenwijk 
tijdens de finale van de kwalificatie-
wedstrijd voor het WK Showdance. 
Zou de jury kiezen voor het mooie 
verhaal dat Fauve en Roeland op een 
hoog artistiek niveau uitbeeldden en 
waarmee ze het grote publiek zelfs op 
momenten stil wisten te krijgen? Of 
zou de balans toch doorslaan naar de 
technische routiniers waarmee Fauve 
en Roeland zich in de finale moesten 
meten en die met hun langere erva-
ring wellicht een streepje voor had-
den bij de Nederlandse juryleden? 

Cor van der Stroet, bekend als jury-
voorzitter bij Dancing With The Stars, 
en organisator van deze wedstrijd, zei 
het mooi: “Beide paren zijn winnaars. 
Dit zijn twee shows die totaal niet 
met elkaar te vergelijken zijn. Ik zou 
niet weten voor wie ik moest kiezen.” 

Uiteindelijk kregen Fauve en Roeland 
van de zeven juryleden vier tweede 
en drie eerste plaatsen voor hun 
show ‘Our World’, dat echt hun ei-

Nederweerter danspaar mag de Nederlandse eer verdedigen op het WK Showdance!

Dansrijck goes China

gen verhaal vertelt. Vooral de eerste 
plaats van het jurylid uit Rusland, mo-
menteel de top van de internationale 
danswereld, is veelzeggend. 

Fauve: “Dansrijck goes China! Het be-
sef is er nog niet helemaal, maar wij 
mogen echt naar China toe om Neder-

land te vertegenwoordigen op het WK 
Showdance.” Roeland voegt toe: “Ik 
heb met formatieteams al vaker aan 
WK’s meegedaan, maar om nu met zijn 
tweetjes te mogen gaan, is toch wel 
heel bijzonder! We zijn als paar echt 
groeiende en we willen dat op het WK, 
en het NK Showdance dat pas daarna 
volgt, ook echt laten zien. Nu komt het 
aan op heel hard trainen om te bewij-
zen dat wij inderdaad een show van in-
ternationaal niveau hebben, zoals we 
zaterdag van veel collega-dansers en 
trainers te horen kregen.”

‘Our World’ is zondag heel kort op 
Facebook te zien geweest, maar na 
overleg met hun trainer heeft de dans-
bond NADB besloten de show te ver-
wijderen om te voorkomen dat andere 
internationale koppels het idee kopië-
ren. Wie de show zelf graag wil zien, 
zal daarom moeten wachten tot de 
open dag van Dansrijck in september. 
Of u kunt Fauve en Roeland boeken 
voor een demonstratie of workshop, 
bijvoorbeeld in het kader van een be-
drijfsevenement of om een bruiloft of 
ander speciaal feest op te fleuren, en 

deze jonge ondernemers zo helpen 
hun reis naar China te bekostigen. 

Tenslotte: ondanks dat Fauve en Roe-
land zelf op topniveau dansen, heb-
ben ze Dansrijck juist opgezet voor 
iedereen, van jong tot oud. Fauve en 
Roeland willen zoveel mogelijk men-
sen van dansen laten genieten. Plezier 
en gezelligheid staan bij Dansrijck 
voorop! Veel mensen in en buiten Ne-
derweert, ook verenigingen, hebben
de weg naar Dansrijck al gevonden 
voor een danscursus, een workshop, 
een feestje, een avond of middag 
ontspannen dansen, of gewoon even 
komen kijken en genieten. Het ko-
mende voorjaar worden er weer nieu-
we open dansmiddagen en –avonden
georganiseerd. Wij hopen u dan ook 
(weer) te mogen begroeten! 

Nadere informatie hierover vindt u
op de publicatieborden bij Dansrijck, 
op Kerkstraat 87 en op onze website: 
www.dansrijck.nl. Natuurlijk mag u
ook altijd even binnenlopen. Vanaf
april staat onze deur ook overdag 
bijna altijd voor u open.

Jong Nederland Ospel bestaat 
70 jaar en dit wordt groots ge-
vierd van 10 t/m 12 april. Een heel 
weekend vol met activiteiten in 
de feesttent aan de Houwakker.

Reünie
Op vrijdag 10 april zullen we om 
20.00 uur starten met een reünie voor 
alle ‘oud’ leiding en leden. Onder het 
genot van een drankje kunnen de 
vele leuke herinneringen opgehaald 
worden. Heb jij nog ‘oude’ roots bij 
onze vereniging?? Je bent natuurlijk 
met al je mede leiding en leden van 
harte welkom!
De band “On the Rocks” zal een ge-
weldig optreden verzorgen, lekker
terug in de tijd met vele rock classics.

PaintGlowParty
Are you ready for a lot of paint???
Zaterdag 11 april gaat het dak eraf tij-
dens een mega PaintGlow Party. Meer 
dan 300 liter fluorescerende verf zal 
over het publiek gespoten worden! In 
samenwerking met “the DeeJays” zal 
de tent omgetoverd worden tot een 
mega black light discotheek.
Let op! het is dresscode White. Ook 
de “Trojka Girls” zorgen voor een on-
vergetelijke avond.
(Deze avond ook bij JN 16+ en nix18)

Voorverkoop kaartjes 10 euro incl. 
een gratis T-shirt bij.
– Café de Prins Ospel
– Café De kleine winst Nederweert

Fancyfair/Snuffelmarkt
Op zondag 12 april zal er achter de 
blokhut een fancy-fair / snuffelmarkt 
plaatsvinden. Deze middag staat in het 
teken voor alle kinderen, ouders, opa’s 
en oma’s van de Gemeente Neder-

weert!! De kinderen kunnen zich uitle-
ven met diverse spel & entertainment 
activiteiten op ons terrein. Op de fan-
cy-fair zullen diverse bedrijven zich op 
een leuke manier presenteren.

Mocht je een plekje willen reser-
veren op onze snuffelmarkt of de 
fancy-fair? Stuur dan een berichtje 
met je naam naar jnospel@hotmail.
com voor meer info. 

Op deze middag zal er ook volop mu-
ziek aanwezig zijn met twee jeugd 
dj’s: Senna & Wessel. 

Daarnaast zullen ook de jeugdbands: 
Scary Kies & LBM Band ‘s middags 
op ons podium staan te knallen. Het 
weekend zal tegen de avond afge-
sloten worden door niemand minder
dan F.A.R.T.

10 t/m 12 april viert Jong Nederland Ospel haar 70 jarig bestaan in de grote feesttent op de Houwakker!

Jong Nederland Ospel bestaat 70 jaar



Inloopuur Medipoint/Ligtvoet
Hulpmiddelenleverancier Medipoint/
Ligtvoet verzorgt een inloopuur 
voor inwoners van Nederweert. Bij 
het inloopuur kunt u terecht voor 
bijvoorbeeld het oppompen of laten 
plakken van een band van uw rol-
stoel of scootmobiel, vragen, klein 
onderhoud of eenvoudige reparaties. 
U kunt gratis gebruikmaken van deze 
service als u de voorziening via de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
in bruikleen heeft.

Tijdstippen (oktober t/m februari):
•	 In even weken op woensdagoch-

tend van 9.30 tot 10.30 uur bij 
woonzorgcomplex Aan Stad-thoês, 
Stad 2 in Ospel.

• In even weken op woensdagochtend
van 11.00 tot 12.30 uur bij de Pin-
nenhof aan de  Kapelaniestraat 4 in 
Nederweert (let op: nieuwe locatie!)

Overige maanden:
• Iedere woensdagochtend van 9.30	

tot 10.30 uur bij woonzorgcomplex
Aan Stad-thoês, Stad 2 in Ospel

• Iedere woensdagochtend van 11.00	
tot 12.30 uur bij de Pinnenhof aan 
de Kapelaniestraat 4 in Neder-
weert (let op: nieuwe locatie!).

In beide locaties is een gemeenschap-
pelijke ontmoetingsruimte waar u te-
recht kunt en eventueel (tegen beta-
ling) een kop koffie kunt drinken.

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.
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Hout- en bouwmaterialenhandelHout- en bouwmaterialenhandel
buiten parket plafond panelen houten vloeren tuinhout

buiten parket plafond panelen houten vloeren tuinhout

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen
• Laminaat, plafonds,

wanden en deuren
• Beton- en gebakken klinkers
• Tuinhuisjes en tuinhout
• Schuttingen en poorten
• Trampolines

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491419T. 0493 491419. 0493 491419T
www.amaaw.amaa.amaaw s.nl

Hoogwaardige producten voor
zakelijkelijelijk ke en particuliere sector!ke en particuliere sector!e en particuliere sector!k

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers

Open: ma. t/m vr.ma. t/m vr..ma. t/m vr 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Hout en Plaatmaterialen
Stenen en dakpannen

Diverse bouw en afbouw materialen
Kunststof / alu. / houten kozijnen

Buiten en binnendeuren
Deurklinken hang & sluitwerk

Plafonds • Laminaat

Kom ook
naar onze
showroom!
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Tijdens de

OPENDAG

is er een

schilderijen

expositie

van

Ankie Wijnen

en haar

cursisten.

Kom kijken naar ons vernieuwde showveld.

Van alVan alan alV les op het gebied van

sierbestratingen en schuttingen voor uw tuin.

- ruwbouw/nieuwbouw
- aanbouw/verbouw
- renovatie
- regiewerken

Uw specialist in ruwbouw, maar ook het complete pakket, inclusief afbouw, 
behoort tot de mogelijkheden.

Wij maken een vrijblijvende offerte die past binnen ieder budget. Het ge-
bruik van materieel (eigen bouwkraan, steigermateriaal, machines, stutten 
enz.) stellen wij tijdens de bouw dan gratis ter beschikking.

Bel ons voor een afspraak. Bouwbedrijf Hollanders
Kerkendijk 102, 5712 EW Someren-Heide 
0493-47 28 53 
06-215 00 126 
www.hollanders-bouwbedrijf.nl

2de Koningsplein bij Thomashuis Ospeldijk 

27 april 2014 van 10.00 tot 14.00

Wederom organiseren we het Ko-
ningsplein in Ospeldijk.
27 april toveren we het Thomashuis 
Ospeldijk om naar een gezellige Ko-
ningsmarkt en speelpaleis met als 
hoogte punt het kratten stapelen. Ui-
teraard wordt er ook voor de inwen-
dige mens gezorgd. De opbrengst van 
deze verkoop en de opbrengst van de 
deelname aan de spellen  gaan naar 
projecten vanuit onze gemeenschap 
Ospeldijk. Dit jaar o.a. naar Global 
Exploration. Mel Beerens zal  in Peru 
samen met andere leeftijdsgeno-

ten diverse doelen aanpakken en de 
plaatselijke bevolking helpen.

Net als vorig jaar is er de gelegenheid 
om een plaatsje te reserveren om je 
eigen gemaakte/niet meer gebruikte 
spulletjes te verkopen. 
Aanmelden voor een verkoopplek 
op het Koningsplein kan tot 20 april
2015  via het mail adres: koningsplein.
ospeldijk@gmail.com
Wees er snel bij, want vol is vol.
Meer informatie volgt via de plaatse-
lijke websites.

TOT 27 APRIL.

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Borstvoeding

‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 23 april a.s. orga-
niseert SJG Weert samen met de 
GGD Noord een informatieavond
over het geven van borstvoeding. 
De bijeenkomst vindt plaats van 
20:00 en 22:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 
5. De toegang is gratis. Aanmel-
den via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of bij de afdeling Patiën-
teninformatie: 0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid om vragen te stellen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is
met een stand aanwezig. De informa-
tiebijeenkomst vindt 8 x per jaar plaats. 

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ont-
moetingsplek waar moeders die 
borstvoeding (gaan) geven, ervarin-
gen uitwisselen. 
De bijeenkomsten zijn kosteloos en 
vrij toegankelijk. Ze vinden wekelijks 
op woensdag plaats van 10:00 - 12:00 
uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

Zéér belangrijk
Hang dit op het prikbord.

Beste mensen van Nederweert, 
Eind, Ospel en Leveroy.
In iedere familie, vriendenkring, ver-
eniging enz., gebeuren lachwekken-
de stommiteiten en andere rariteiten. 

De redactie van de Pinmaekersgezet 
wil jullie eraan herinneren dat we 
graag jullie ludieke verhalen, in de 
vastelaovundj-gezet editie 2016 wil-
len plaatsen, daarom dit ter geheu-
gensteuntje zodat u dit niet vergeet.
In de komende maanden gaan wij	
weer aan de slag, om voor jullie weer 
een gezet in elkaar te zetten die weer 
voor iedereen wat wils is.

Mensen van Nederweert, Eind, Ospel, 
en Leveroy, het mogen ook foto’s zijn 
met een leuk verhaal erbij.  Schrijf het 
op en stuur het in.

Het is ons duidelijk geworden dat er 
veel meer geplaatst had kunnen wor-
den als jullie het allemaal hadden in 
gestuurd, dit kan per mail gezetpin-
maekers@outlook.com of in de brie-
venbus van Drukkerij van Deursen.

Succes mensen, en alvast bedankt 
voor jullie medewerking.

De Redactie van de Vastelaovundjge-
zet van VV de Pinmaekers.

23° op papier: ‘Recht uit het hart, prachtig!’

Het debuut van Bas Poell: nu te 
koop bij Bruna en Eetcafé De Klei-
ne Winst

De lente is begonnen met 23° op 
papier, het verrassende debuut van 
schrijver en journalist Bas Poell. Na 
een succesvolle lancering is het boek 
van de geboren Nederweertenaar nu 
voor € 14,95 verkrijgbaar bij Bruna en 
Eetcafé De Kleine Winst.

De eerste reacties van lezers:
“Recht uit het hart, uit het gewone 
leven. Supermooi!”

“In één adem uitgelezen. Zo mooi ge-
schreven.” 

“Wat een prachtig boek.”

“Ik werd heen en weer geslingerd in 
mijn emoties. De ene keer een schater-
lach, dan tranen. Zoals het leven zelf is.”

“Herkenbaar en mooi verwoord. Ik zal 
dit boek zeker vaker ter hand nemen.”

“Klein geluk, wie wil dat nou niet 
voor zijn verjaardag?”

23° op papier gaat over het kleine 
geluk dat voor het grijpen ligt. De 
momenten die er toe doen. Omdat ze 
zo mooi zijn. Zo komisch. Zo ontwa-
penend of ontroerend. Miniatuurtjes 
uit het leven, voor iedereen herken-
baar. Bas Poell vertrouwde ze toe aan 
het papier en vindt het nu tijd om ze 
te delen. Het geluk zit in een klein 
hoekje. En nu dus ook in een boekje.

Foto: Nederweert24

Dank jullie wel VVD-kiezers
De verkiezingen van Provinciale Sta-
ten en de waterschappen zijn achter
de rug. Een mooie periode voor ieder-
een die zich daar bij betrokken voelt. 
Een drukke tijd voor de kandidaten. 
Het was spannend en hoewel de VVD 
drie zetels in heeft moeten leveren, 
gaan we weer vol enthousiasme voor 
Limburg aan het werk. 
Met plezier heb ik in de aanloop naar 
de verkiezingen diverse debatten mo-
gen voeren. Over de zorg, de maat-
schappelijke organisaties en enkele
over de balans in het buitengebied. 
Leuk om te doen en een mooie gele-
genheid om met veel mensen in ge-
sprek te gaan. 
Ook de verkiezingsmarkt op het Mun-
sterplein in Roermond was goed om 
te doen. Samen met de VVD-wethou-
der van Roermond Raja Moussaoui, 
ons Tweede Kamerlid Karin Straus, 
onze gedeputeerde Eric Koppe en het 
Roermondse VVD-lid Sabine Koop-
mans in gesprek met voorbijgangers. 
Mooi dat in die gesprekken blijkt dat 
mensen toch veel genuanceerder
denken, dan je soms in de social me-
dia leest. Kritisch, maar wel bereid tot 
gesprek.

Het is mij gelukt om, net als CDA col-
lega Hubert Mackus, met voorkeur-
stemmen in de Staten te komen. Ik	
wil iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt daar hartelijk voor bedan-
ken!

De afgelopen twee jaar was ik woord-
voerder jeugdzorg, maatschappelijke 
organisaties en sport. Door de kennis
die ik als wethouder in Nederweert 
heb opgedaan, zal ik in de nieuwe 
fractie vooral woordvoerder land-
bouw en natuur worden. Ik zal u	
regelmatig via het Weekblad, maar 
vooral ook via mijn Facebookpagina 
op de hoogte houden van datgene 
waar ik mee bezig ben. Maar ik reken 
er ook op dat u mij blijft informeren 
over datgene wat u bezig houdt en 
waar wij als VVD statenleden iets 
voor u kunnen betekenen.

Nogmaals dank!

Renée Wernink
Statenlid VVD
rcm.wernink@prvlimburg.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Muzikale lentemiddag

Zondag 12 april organiseert Con
Amore uit Weert een sfeervolle, 
kwalitatief hoogstaande, muzika-
le uitvoering in Theaterboerderij 
‘Boeket’. De combinatie van diverse 
koren, nostalgie en vrolijke voorjaars-
klanken worden door de volgende 
gezelschappen gepresenteerd.

Shantygroep “Aan Paol 60” uit Ne-
derweert, een actieve zangvereni-
ging, die sfeervolle zeemansliederen 
zingt met daarbij een hoog amu-
sementsgehalte. Terecht won deze 
groep de wisselbeker tijdens de ‘Sing 
Challenge’ in Sevenum.

Maar zeker ook de “Kwirzengers” uit 
Neer, die de ‘leefdje väör oos mooder-
taal’ vertolken in gevatte Limburgse 
teksten. Van zelfsprekend zal ook
Con Amore deze middag eveneens 
een luchtig programma presenteren, 
waarbij het ontspanningsgehalte U
beslist een fijne dag zal geven.

Veel positieve elementen om het 
lentegevoel te ondersteunen binnen
een prachtige langgevelboerderij 
uit de 18e eeuw in het buitengebied 
van Nederweert. Kom dus zondag 
12 april om 15.00 uur naar Thea-
terboerderij ‘Boeket’ aan de Ros-
selseweg 3 te Nederweert.

Ruime keuze in 
paasstukjes.

Aanbieding van de week:

10 primula’s 
voor € 7,50

De Verrassing
Budschop, tel. 460039

Wilt u het huis 
verkopen?

Wij zoeken in Nederweert een 
huis (vrijstaand of dubbel).

Enig opknapwerk geen 
probleem! (heb handige familie) 

Kan op zeer korte termijn 
worden geregeld!

Tel. 06-20543828

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



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

Prijs per behandeling:
• Bovenlip	 € 20,00
• Kin	 € 20,00
• Oksels	 € 35,00
• Bikinilijn	 € 35,00
• Bikinilijn uitgebreid	 € 50,00
• Benen	 € 300,00

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

Ongewenst haargroei, pijnloos en veilig ontharen

Prijs per behandeling:

Nu aan de slag

voor de zomer

Pakketaanbieding:
Hele benen, bikinilijn en oksels
van € 370,00    voor € 250,00
Onderbenen, bikinilijn en oksels
van € 220,00    voor € 175,00

VOOR NAProeven is geloven!

Premium Pils
van de beroemde 
Palmbrouwerij

Steenberge Premium Pilsener

Krat 24 x 25 cl.

Geen 9,99       MAAR 7,99 exclusief statiegeld

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

Het hele jaar voor
een vaste lage prijs!!

OpenOpenOpen
Inschrijffeesten

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

€ 49,95 per persoon, All-in.€ 49,95 per persoon, All-in.
InclusiefInclusief; A; Alle drlle drankanken, Den, Dinerbu�inerbu�ettetten, Gen, Grrandioandiozze dessere dessertbu�tbu�ettetten,en,

KKo�ebu�o�ebu�etet, a, avvondvullend livondvullend live ene entterertainmentainmentt, A, Allrllround muziekound muziekrrepereperttoiroiree
(Reser(Reservvereren ken kan zan zoowwel tel telefelefonisch als via onzonisch als via onze we websitebsite)e)

www.plattevonder.nl

AVOND
v/d 

 LACH
Vrijdag 17 april   -   Zaterdag 23 mei 

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

Vorkmeer Nederweert 

In de gemeente Nederweert is 
Vorkmeer dé welzijnsorganisa-
tie. Ons uitgangspunt? Dat ieder 
mens op de eerste plaats zelf ver-
antwoordelijk is voor de kwaliteit 
van zijn of haar leven en leefom-
geving. Waar nodig steken we een 
handje toe. Vorkmeer informeert, 
adviseert en ondersteunt op aan-
vraag een individuele burger en 
burgerinitiatieven.

SUCCESVOLLE NLDOET 2015
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 
heeft weer de jaarlijkse landelijke 
vrijwilligersactie NLdoet plaatsgevon-
den. Tijdens NLdoet zetten mensen
zich vrijwillig in voor maatschappelij-
ke organisaties die dan net dat beetje 
extra kunnen doen waar zij anders 
niet of nauwelijks aan toe komen. Het 
succes van deze vrijwilligersactie blijkt 
onder andere uit het groeiend aantal 
vrijwilligers dat mee doet. 
Ook in de gemeente Nederweert is 
tijdens NLdoet volop geklust. Ver-
schillende verenigingen en organisa-
ties hadden een klus aangemeld op 
de website van NLdoet. Vrijwilligers 
hebben een hoop werk verzet. Er
werd o.a. gepoetst, opgeruimd, ge-
verfd, onderhoud gedaan en mate-
riaal gemaakt. Naast de opknapklus-
sen waren gezellige activiteiten en 
uitstapjes georganiseerd. 
Vorkmeer heeft, net als voorgaande 
jaren, een bezoek gebracht aan de 
verschillende klussen en een lekkere 
versnapering en een attentie voor de 
vrijwilligers meegebracht. Vrijwilli-
gers, bedankt voor jullie inzet!

KONINGSSPELEN 
Sport Nederweert organiseert samen
met alle basisscholen van gemeente 
Nederweert de Koningspelen. De Ko-
ningsspelen zijn een sportief Oranje-
feest om kinderen te laten zien hoe 
belangrijk én leuk het is om te bewe-
gen. De Koningsspelen vinden dit jaar 
plaats op vrijdag 24 april 2015 (09.00 
– 15.00u), de laatste vrijdag voor Ko-
ningsdag.

Groep 1-2: Op eigen school sportieve 
activiteiten.

Groep 3-5: Op ‘De Bengele’ diverse 
sportclinics.

Groep 6-8: Op voetbalvelden RKSVO 
een voetbaltoernooi en mixspelen.

We hebben nog hulp nodig tijdens 
deze sportdag! Wilt u als ouder, opa 
of oma, tante of oom, etc. komen hel-
pen als vrijwilliger? U mag uw voor-
keur aangeven op welke locatie u het 
liefst helpt als bijvoorbeeld spelbege-
leider of groepsbegeleider. Wij heb-
ben u hard nodig! Komt u graag een 
handje helpen tijdens de Koningsspe-
len, neem dan contact op met Karin 
Mennen via k.mennen@vorkmeer.nl.

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. 

Openluchtmuseum Eynderhoof 
Zondag 5 april (1e Paasdag) Ope-
ning van het nieuwe seizoen 2015.

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat 
openluchtmuseum Eynderhoof haar
poorten voor het eerst voor het pu-
bliek opende. Gedurende het hele 
jaar zal het museum hieraan speci-
ale aandacht geven, door middel van 
tentoonstelling en speciale activitei-
ten van de ambachten.
Na de H.Mis in de parochiekerk van 
Eind wordt er in processie vanuit de 
Kerk naar het museum getrokken, 
waar vervolgens de kapel op ons mu-
seumterrein wordt ingezegend en 
geopend. Dit zal op een bijzondere 
manier gaan gebeuren. Tevens wordt 
vandaag de thematentoostelling van 
ons museum voor 2015 geopend. Het 
zal u niet verbazen, dat onze thema-
tentoonstelling dit jaar in het teken 

staat van het 25-jarig jubuleum van 
ons museum. De historie van  25 jaar 
openluchtmuseum Eynderhoof wordt 
in deze tentoonstelling door middel 
van foto’s en andere bezienswaardig-
heden getoond.
Alle ambachten zetten vandaag hun 
beste beentje voor om de start van het 
jubileumjaar extra gestalte te geven.

Maandag 6 april (2e Paasdag) De 
Paashaas deelt vandaag uit.

Het hele museum is in bedrijf en u
kunt in onze herberg genieten van 
koffie met vlaai, door onze bakkers 
op ambachtelijke wijze gebakken in 
ons eigen bakhuis.
Onze  paashazen delen vandaag aan 
de kleintjes paaseieren uit.

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

Vlinderpaat

Nu de dagen langer worden, de na-
tuur weer tevoorschijn komt en de 
vlinders straks weer gaan fladderen 
kunnen we weer naar buiten.
Iedere zondag van 29 maart tot en	
met 18 oktober  is  ‘s morgens van 
10.00 uur tot 13.00 uur de levende 
tuin van Bosserhof in Nederweert vrij 
toegankelijk voor iedereen. Ook op 
2e paasdag en 2e pinksterdag , im-
mers deze dagen zijn ook zondagen.
Wilt u er even uit en in onze tuin kijken?
Heeft u zin om te zien of er al vlinders zijn?
Samen met uw kind of kleinkind  ont-
dekken welke dieren er in de tuin leven?
Wilt u een praatje maken? U bent van 
harte welkom.
Hoe bereikt u ons? Vorig jaar is 
De Vlinderpaat geopend. Een pad
vanaf zorgcentrum Sint Joseph en 
de “Antoniusveste”naar de levende 
tuin aan de Bosserstraat 21 a in Ne-
derweert. Langs het pad zijn vlin-
derstruiken geplant in het openbare 
groen van de gemeente, bij appar-
tementencomplexen van de woning-
vereniging Nederweert en bij particu-
lieren in de tuin. Genietend van een 
pad waarlangs veel vlinderminnende 
planten staan, loopt u naar de feeë-
rieke tuin van ‘Bosserhof”. Bovendien
serveren onze vrijwilligers  voor een 
klein bedrag een kopje koffie of thee 
met iets lekkers erbij.

Kortom: een leuk uitstapje voor ieder-
een, jong en oud, voor ieder wat wils.

Te huur
appartement

Lambertushof
Tel. 06 - 27408966

Zwanger? 

Bezoek de informatieavond over
‘de bevalling’

Op dinsdag 21 april a.s. organise-
ren de verloskundigen en gynae-
cologen uit de regio Weert een in-
formatieavond over de bevalling. 
Deze is bestemd voor zwangere 
vrouwen - en hun partner- als 
voorbereiding op de bevalling. 
De informatieavond vindt plaats 
tussen 19:00 en 21:00 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Pati-
enteninformatie: 0495 – 57 22 05.

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

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 6 april gesloten ivm PA-
SEN. Dinsdag 7 april 18.30-21.00 uur 
thema-avond over Prostaatkanker 
met Harm Kuipers**. Donderdag 9
april 09.30-12.00 uur workshop schil-
deren* / 10.00-12.30 uur hoofdmas-
sage* / 13.30-15.45 uur ontspannings-
massage* / 13.30-15.00 uur Qi Gong*. 
Vrijdag 10 april 09.30-12.30 uur crea-
tief atelier. Open inloop dinsdag t/m 
donderdag van 09.00-16.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. (* =
op afspraak / ** = voor meer info en 
aanmelden zie onze website) Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.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 • 

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

Moderne multimedia

Dagelijks worden we ermee gecon-
fronteerd: steeds meer gaat het over 
digitale apparaten en toepassingen. 
De ontwikkelingen gaan in een snel 
tempo. En de reclame speelt daar na-
tuurlijk op in. Kijk maar in de folders, 
er komt bijna wekelijks iets nieuws bij.
Wat kunnen/moeten we ermee.
Kun je de ontwikkelingen bijna niet 
bijhouden;
Wil je er meer over weten; Wil je er 
beter gebruik van maken en leren
hoe het werkt... In 6 bijeenkomsten
ben je weer helemaal geïnformeerd; 
je kunt zelf aangeven waarover je 
wat meer te weten wilt komen. Cur-
susdag: maandagavond van 19.30-
21.30 uur. Aanvang 13 april a.s.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat
6, Nederweert; tel.(495)-626235; 
aanmelden:www.coconnederweert.
nl of cursussen@coconnederweert.nl 



K O O P Z O N D AG2 e  P A A S D A G  6  A P R I L

W I N K E L S O PE N VAN 13.00 TOT 17.00 U U R

Heerweg 8
Nederweert

wijen.nl

2e paasdag 
geopend

11.00 tot 17.00

Nieuwe collectie.                   
Ruig, stoer en betaalbaar

De koffie 
staat klaar!

Aktieprijs 895,-

Aktieprijs 1.195,-

Vanaf 399,-

HAPPY HOMEDE VOORJAARS-
COLLECTIE
IS BINNEN.

2e Paasdag open van
13.00 tot 17.00 uur.

Goede Vrijdag geen koopavond.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

2e PAASDAG MAANDAG 6 APRIL van 13.00-17.00

KOOPZONDAG

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

Kerkstraat 47 6031 CE Nederweert
T. (+31)-495-84 31 07

i n f o@m e o r a . n l w w w . m e o r a . n l

OP 5 APRIL BESTAAT MEORA 

3 JAAR EN DAAROM ALLES VAN 

ZINZI 2+1 GRATIS
Deze aktie is geldig van 31 maart t/m 6 april.

Kijk in de winkel voor de aktievoorwaarden.

Paasfeest op het Kabouterpad bij De Pelen 

Gekleurde eieren zoeken in De 
Groote Peel

De Paashaas heeft gekleurde eie-
ren verstopt op het Kabouterpad 
in De Groote Peel en op zondag 5 
en maandag 6 april kunnen kleu-
terkabouters ze gaan zoeken. Bij 
de balie van het Buitencentrum 
De Pelen krijg je een Kabouter-
tas met opdrachten, materialen 
en een rode muts mee en dan ga 
je op pad. Onderweg zijn allerlei 
leuke opdrachten en activitei-
ten te beleven. Het is tenslotte 
‘Feest’ op het Kabouterpad! 
Deelname kost € 5,- per kind, ou-
ders en/of begeleiders hoeven 
niet te betalen. Starten kan tus-
sen 11.00 en 15.00 uur bij het Bui-
tencentrum De Pelen van Staats-
bosbeheer aan de Moostdijk 15 
te Ospeldijk. 

Kaboutersporen en gekleurde ei-
eren in De Groote Peel 
Boswachters van Staatsbosbeheer 
ontdekken regelmatig sporen in De 
Groote Peel waarvan ze vermoeden 
dat ze van kabouters zijn. Daarom is 
bij het Buitencentrum De Pelen een 
Kabouterpad aangelegd. Speciaal 
voor kleuters, want die maken de 
grootste kans om kabouters te spot-
ten. Vermomd met rode muts en rode 

wangen volgen de kleuterkabouters 
de gekleurde paaltjes en doen daar-
bij de zes kabouteropdrachten. Het 
Kabouterpad is in elk seizoen anders. 
Nu, in de lente, draait alles om nieuw 
leven in de natuur, lekker naar buiten 
gaan en genieten van alle geuren en 
kleuren van dit feestelijke seizoen!

Met Pasen is het extra gezellig op 
het Kabouterpad, want dan komt de 
Paashaas op bezoek. Kinderen die, 
met kaboutertas en kaboutermuts, 
de route lopen, kunnen de gekleurde 
eieren die de Paashaas heeft verstopt 
gaan zoeken. Onderweg komen ze 
ook een Vertelkabouter, een Knutsel- 
en een Smikkel-en-smul-kabouter te-
gen. Je kunt ook een gezellig kabou-
tertasje en konijnenmasker knutselen 
en bij Peelboerderij lopen lammetjes 
en schapen rond. De Pelen is met Pa-
sen helemaal in Lentesfeer! 

Beleef de lente in het Buitencentrum 
In de winkel van het Buitencentrum 
De Pelen is het ook lente! Er zijn 
verschillende soorten nestkasten, 
insectenhotels en mooie souvenirs 
verkrijgbaar. Ook voor natuurboeken 
en Streekproducten kun je in het Bui-
tencentrum terecht! Voor meer infor-
matie over het Buitencentrum en De 
Groote Peel: www.staatsbosbeheer.
nl/depelen 

Foto  ©Staatsbosbeheer

Lammetjeskijkdag bij Familie Eilers

Op maandag 6 april 2015
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt 
u met uw kinderen onze lammetjes 
komen bekijken. Dit doen we al jaren 
voor de peuters en kleuters van de 
basisscholen.  Omdat er veel ouders, 
opa’s en oma’s ook graag een keer 
wilden komen kijken houden wij nu 
een lammetjeskijkdag voor iedereen. 
Jong en oud, klein of groot iedereen 

is welkom. Voor koffie/fris en be-
schuit met  muisjes wordt gezorgd. 
Er is ook een kleurwedstrijd voor de 
kinderen met leuke prijsjes. Je kunt 
de kleurplaat downloaden via www.
marteilers.nl

Tot kijk                                                                                  
Mart en Toos Eilers
Kreijel 16 Nederweert.

Weekaanbieding
WEEK

14
30 maart t/m

4 aprilKersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Rekelmeergranen brood: € 2,20
Paasmu�ns: 3 halen + 1 gratis!
Paasbrood: € 7,50
Luxe Paasbol: € 4,95
Rijstevlaai met slagroom en chocolade: € 13,25 half € 7,60

EEK
Week voor pasen!

Alleen vrijdag en 
zaterdag (paascake - 
paasvlaai - paastaartje)!

Hengstenshow 2015

Friezen en Haflingers
i.s.m. VC Rijlust Ospel

Graag willen wij u uitnodigen voor 
onze hengstenshow op zaterdag 4 
april vanaf 19.30 uur bij Manege de 
Kraal, Budschop 32, Nederweert.
Verloting van een GRATIS dekking 

van een hengst uit onze stal!

Enkele hengsten van De Nieuwe Heu-
vel zijn aanwezig  en tevens de kam-
pioenshengst  van De Welsh Keuring!

Kom gezellig langs en aanschouw de 
hengsten in volle glorie.

2e Paasdag 
open van 

11.00 - 17.00 uur

Openingstijden: 
Maandag gesloten • Di-vrij 9.00-12.00 uur en 13.00-18.00 uur • Zaterdag 9.00-16.00 uur

Waatskamp 150 - 6035 BV Ospel
Tel. 0495-626821

20% kassakorting 
alleen op 2e Paasdag

(uitgezonderd afgeprijsde artikelen)

diverse artikelen korting 

van 30% en 50%



AUTONIEUWS

APK benzine & diesel
Schadeherstel
Banden service en opslag
www.hanssenautos.nl

In- en verkoop alle
merken occasions

APK GRATIS BIJ GROTEAPK GRATIS BIJ GROTETIS BIJ GROTEAPK GRA
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

WWWWWWWWW.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEERT.NL.NL.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Vanaf heden 4-wieluitlijnen met moderne Bosch uitlijnapparatuur.
Ook op zaterdag!

Officieel Officieel 
Opel DealerOpel Dealer

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

2e Paasd
ag

PA
ASSHOW

11.00 - 1
7.00 uur
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Van Gog Auto’s is vanaf nu aangesloten bij:

HulsenHulsenwweg 18, 6031 SP  •  Neg 18, 6031 SP  •  Nederederwweereert  •  t  •  TTelel. 0495 - 63 25 35. 0495 - 63 25 35

www.vangog-autos.nl

• 
DSG Software
aanpaSSinGen en upDateS

•  winterbanDen & opSlaG
•   Spoelen automatiSche

verSnellinGSbakken
•  Gebruikte auto’S
• apk-ii keurinGen
• SchaDereGelinGen
• rep./onDerhouD

airco-Service

Uw specialist voor:

VVAN NIEUWENHOAN NIEUWENHOVENVEN

     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

10% korting op trekhaken, 
�etsdragers en allesdragers.

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

WWW.LEON-DE-WIT.NL

Aircoservice
APK
Uitlijn en bandenservice 
Diagnosespecialist 

VERHUUR VAN KNIKMOPSEN 
EN MINILAODERS

KOM NAAR ONZE OPEN DAG OP ZATERDAG 9 MEI 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR.

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

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

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

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

Autobedrijf Leon de Wit 
&

Leon de Wit Verhuur
Onderhoud - Reparatie – Verhuur 

Autobedrijf Leon de Wit, een bekend gezicht in Ospel en omstreken.
Het bedrijf is gevestigd aan de Klaarstraat 22b in Ospel en is de af-
gelopen maanden uitgebreid zowel qua bedrijfsruimte als diensten.

Naast onderhoud en/of reparatie van personenauto’s, bent u ook 
voor bedrijfsauto’s en aanhangwagens bij Autobedrijf Leon de Wit 
aan het juiste adres, ook bij aanschaf of verkoop. Tevens zijn zij ge-
specialiseerd in onderhoud en reparatie van industrieel materieel. 
Denk hierbij aan gereedschap en machines voor bestrating en we-
genbouw, groenvoorziening en land- en bosbouw.

Niet alleen voor APK, onderhoud en reparatie kunt u bij hen terecht, 
ook voor ruitreparatie & vervanging, schade-herstel, storingsdiagno-
se en bandenservice. Autobedrijf Leon de Wit gaat verder dan alleen 
het reguliere onderhoud, zij bieden verschillende expertises:

Zo is Autobedrijf Leon de Wit, Qualified Diesel Specialist. Hierdoor
bent u gegarandeerd van deskundigheid op het gebied van het die-
selsysteem van uw auto.
Enthousiaste medewerkers hebben diverse opleidingen gevolgd en 
zijn in staat om een kundige diagnose stellen en de passende repa-
ratie uitvoeren.

Het warme weer staat weer voor de deur, belangrijk is dan zeker 
een goed functionerende airconditioning in de auto. Uit onderzoek is 
gebleken dat een frisse automobilist zich beter kan concentreren en
sneller reageert. Maar ook in de herfst en winter kan de airco voor 
een verhoogde veiligheid zorgen, denk aan beslagen ramen. Bij Au-
tobedrijf Leon de Wit bent u aan het juiste adres, zij zijn een erkend
Airco4Cars servicecenter. Hierdoor kunt u vertrouwen op vakkundig 
onderhoud en service aan uw aircosysteem. Het is ook mogelijk om 
GRATIS uw airconditioning te laten controleren, bel gerust voor een 
vrijblijvende airco-check.

Een team van gespecialiseerde medewerkers staat daar voor u klaar. 
Up-to-date technische kennis en jarenlange ervaring zorgen voor 
deskundige diagnoses en snelle reparaties tegen een opvallend
scherpe prijs, waarbij kwaliteit en service vanzelfsprekend is.

Met uitgebreide openingstijden, meerdere dagen per week van 
8.00 tot 19.00 uur geopend, waardoor het voor u mogelijk is om 
voor of na werktijd uw auto te brengen of halen. Meer informatie 
vindt u op www.leon-de-wit.nl

Leon de Wit Verhuur
Nieuw bij Autobedrijf Leon de Wit is Leon de Wit Verhuur.
Huren of kopen van minigravers, trilplaten, shovels, knipladers, hand-
gereedschap etc. Voor een vriendelijke prijs, voor zowel bedrijven als 
particulieren! Op de website www.leondewitverhuur.nl vindt u het
meest actuele aanbod. 
Zij bieden een uitgebreid assortiment van machines voor de profes-
sional en helpen u snel en vakkundig met het juiste materieel.

Open dag
Zaterdag 9 mei organiseert Autobedrijf Leon de Wit een OPEN DAG. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in 
het autobedrijf en zeker ook bij de nieuwe afdeling verhuur. 
Tussen 10.00 en 17.00 bent u van harte welkom. Tot dan!!



NIEUWS
Autobedrijf CorstjensAutobedrijf Corstjensutobedrijf CorstjensA

Kraakstraat 23, 6013 RR Hunsel
(tussen Weert en Roermond)Weert en Roermond)eert en Roermond)W

Tel. (0475) 56 54 62Tel. (0475) 56 54 62el. (0475) 56 54 62T

Verkoop en onderhoud alle merken!
Auto’s te koop gevraagd!

70 occasions met foto op: www.autohunsel.nl

Vertrouwd, vVertrouwd, vertrouwd, vV oordelig en vakkundig vanaf 1966!

Sterk wisselende voorraad occasions.
Nieuwe auto's uit voorraad en op bestelling te leveren.

Renault-dealer Auto Heurkens met vestigingen in Weert, Roermond
en Echt staat van donderdag 26 maart tot en met maandag 6 april 
helemaal in het teken van Salon de Promotion. Wie tijdens deze
actieperiode zijn auto inruilt voor een nieuwe Renault, ontvangt tot
maar liefst € 4.500,- extra inruilvoordeel. En Renault geeft samen 
met Radio 538 een gloednieuwe Renault Twingo weg!

“Dit is hét perfecte moment om toe te slaan en een nieuwe Renault te 
kiezen. Het extra inruilvoordeel geldt immers voor alle Renault-model-
len en komt bovenop de gewone inruilprijs. Daarnaast hebben we een 
aantal zeer aantrekkelijke actiemodellen zoals bijvoorbeeld de Renault 
Twingo Collection en Renault Clio Night&Day. Wie meer wil weten over 
onze actiemodellen of wil weten hoeveel inruilvoordeel we bieden, kan

Inruilspektakel bij de Renault-dealer

Tot € 4.500,- extra inruilvoordeel bij Auto Heurkens
een kijkje nemen op www.renault.nu”, zegt Erwin Smid, verkoopleider 
bij Auto Heurkens.

Win een Twingo bij Radio 538
Tijdens de actieperiode geeft Renault in samenwerking met Radio 538
ook een gloednieuwe Twingo weg. Luisteraars die hun meest inspirer-
ende muzieknummer delen via www.radio538.nl krijgen sowieso een 
muziekpakket cadeau. Wie live in de uitzending komt om zijn of haar 
keuze toe te lichten, maakt kans op de nieuwe Renault Twingo.

2e paasdag geopend
Alle vestigingen van Auto Heurkens zijn 2e paasdag geopend van 12.00u 
tot 17.00u. Meer is te vinden op www.autoheurkens.nl



AUTOAUTONIEUWS

Nú bij ons in de showroom:

Toyota Aygo
&

Auris Touring
Sports Hybrid
Met 14% bijtelling!

AUTOBEDRIJF

GIELEN
STATIONSSTRAAT 31
H E Y T H U Y S E N
T 0475  -  498  700

WWW.AUTOBEDRIJFGIELEN.NL

ONDERHOUD EN 
REPARATIE VAN 
ALLE MERKEN.
Schade aan uw auto? 
F o c w a - s c h a d e h e r s t e l 
voor alle verzekeringen!  

Gielen - sinds 1969

personeel met ruim 300 jaar Toyota-ervaring

80 
occassions op 

voorraad

Kruisstraat 74, 6034 RL  Nederweert-Eind
06-10648078  /  bjorn.smits@live.nl

www.autorijschoolsmits.nl

Autobedrijf Coumans-Hompes
Moesdijk 11a -
6004 AX Weert

0495 532751

2e Paasdag geopend
van 11.00 tot 17.00 uur

MET TAL VAN AANBIEDINGEN
IN JONGE GEBRUIKTE AUTO’S

Een 50 tal occasions:

CITROEN C3 PICASSO 1.4vti              2010
ZEER COMPLEET – HOGE INSTAP 

FORD B-MAX 1.4 16v EDITION          2013
4.475 KM - NIEUWSTAAT

KIA PICANTO 1.2 AUTOMAAT           2012 
16.500 KM – ZEER LUXE UITVOERING

OPEL MOKKA 1.6 COSMO     11-2012
13.413 km – NIEUWSTAAT

Dit is slechts een kleine greep uit ons aanbod.
Zie voor het complete aanbod onze website

www.coumans-hompes.nl www.coumans-hompes.nl 
en kom 2e paasdag langs voor alle aanbiedingen.

Autorijschool Smits
“SAMEN OP WEG NAAR JE RIJBEWIJS”!!!

Mijn naam is Bjorn Smits. Ik ben 37 jaar en de vaste instructeur binnen 

mijn eigen autorijschool. 

Op 15 juli 2009 heb ik mijn opleiding aan de Verkeersacademie in Best 

succesvol afgerond en ben ik in bezit van mijn bevoegdheidspas Wet 

Rijondericht Motorrijtuigen Categorie B.

Sinds 14 oktober 2010 ben ik tevens gecertificeerd als instructeur Rij-

opleiding In Stappen (RIS). D.w.z. dat ik een opleidingsmethodiek ge-

bruik waarbij je stap voor stap leert autorijden. 

Voordelen hierbij zijn:

• Hoger slagingspercentage

• Hoge kwaliteit van de rijopleiding

• Stap voor stap aanpak

• Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer

• Inzicht in je vorderingen met behulp van je persoonlijke werkboek 

en leerlingenkaart!!!

Verder ben ik door “Spectrum Nederland” gecertificeerd als autisme 

en ADHD instructeur.

Met mijn rijschool staat bij mij als instructeur OPTIMALE BETROK-

KENHEID en PERSOONLIJKE AANDACHT voor iedere leerling cen-

traal. Ook als het gaat om het kiezen van de juiste rijschool.                                                               

GÉÉN pakketten, maar MAATWERK!!! Vandaar dat er altijd een (ge-

heel vrijblijvend) kennismakingsgesprek plaatsvindt. Op deze manier 

maakt zowel de leerling als de ouders/verzorgers al persoonlijk kennis 

met de instructeur, wordt het gehele traject duidelijk voor je uitgelegd 

en worden alle eventuele vragen beantwoord.

iTheorie “Lekker thuis in je eigen tempo leren”!!! 

iTheorie is zo duidelijk en helder opgezet dat je wel moet slagen! Ver-

keerstheorie leren was nog nooit zo leuk en leerzaam. De opleiding 

bestaat uit een compleet digitaal lesboek, maar liefst 50 theorie-exa-

mens, 100 geanimeerde lesfilms over gevaarherkenning en meer dan 

60 instructiefilms van de rijprocedure. je volgt een lesschema op basis 

van gemaakte vorderingen zonder enige tijdslimiet!!!

Wat kun je dus bij Autorijschool Smits verwachten: 

• GRATIS persoonlijk kennismakingsgesprek met leerling/ouders 

• Een gedegen rijopleiding op maat voor het behalen van het rijbewijs B

• Een unieke theorie opleiding

• EEN GEMOTIVEERDE INSTRUCTEUR MET ALS EINDDOEL: 

De leerling het rijbewijs B laten behalen zodat deze op een zelfstan-

dige, veilige en vlotte manier kan deelnemen aan het verkeer!

2TODRIVE begeleid rijden.

Dat betekend dat je voortaan vanaf 16,5 jaar theorie-examen kan doen 

en mag starten met rijlessen. zodra je 17 jaar bent mag je rijexamen 

doen. De exameneisen zijn hetzelfde als die van een regulier rijexa-

men. Als je met 17 jaar slaagt krijg je ook een gewoon rijbewijs. Tot 

je 18e jaar kun je dan onder begeleiding van een coach, een ervaren 

bestuurder, autorijden.

Kijk nog even verder op mijn website www.autorijschoolsmits.nl en 

maak een afspraak voor je eerste autorijles.

Graag tot ziens,

Bjorn Smits

Autobedrijf van Nieuwenhoven in
combinatie met Green2Go 

Electric Mobility uitgeroepen tot: 

Bovag Held 2015!

Verbaasde gezichten bij Autobedrijf van Nieuwenhoven toen vrijdag 20 
maart een camper van de Bovag stopte bij het bedrijf en er een camera-
team uitstapte. Veel wilde het team niet loslaten over de reden van hun 
bezoek.  Ze nodigde Caroline van Nieuwenhoven uit in hun camper en na 
een  interview en diverse filmopnames in en om het bedrijf werd eindelijk 
duidelijk wat de reden was van hun verrassingsbezoek. Namelijk het uitrei-
ken van de award: Bovag Held 2015. 

De award Bovag Held 2015 werd dit jaar voor de eerste maal uitgereikt aan 
13 Bovag bedrijven die op creatieve en innovatieve wijze richting hebben 
gegeven aan hun bedrijf. De winnaars komen uit diverse afdelingen bin-
nen de Bovag zoals scooter-, trailer- en verhuurbedrijven. Met name het lef 
dat zij als ondernemers getoond hebben, om in moeilijke tijden niet stil te 
blijven staan maar te blijven ondernemen en initiatief te tonen, wilde de 
Bovag onder de aandacht brengen. Autobedrijf van Nieuwenhoven is het 
enige bedrijf in het zuiden van het land dat de award in ontvangst heeft 
mogen nemen.

De reden dat de Bovag voor Autobedrijf van Nieuwenhoven gekozen heeft, 
is de unieke combinatie van Universeel Autobedrijf met het groene label 
Green2go Electric Mobility, waaronder zij elektrische vervoersmiddelen 
aanbieden zoals E-bikes, scootmobielen, E-scooters en E-cars. Zowel het 
verbreden van hun dienstenpakket en assortiment om hun lokale klanten 
zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen als hun toekomstvisie t.a.v. mo-
biliteit en elektrisch vervoer, sprak de Bovag erg aan.

De Bovag gaat het opgenomen materiaal van de 13 Bovag Helden gebrui-
ken voor een informatieve film die voor alle Bovag leden als inspiratiebron 
kan dienen en in het ondernemerscafé van de Bovag getoond gaat worden.

Zowel Caroline en Bart van Nieuwenhoven als het personeel waren erg 
verrast met de award. Zij vinden het een groot compliment en zijn er erg 
blij mee. Volgens Caroline is het een mooie opsteker om het aankomende 
buitenseizoen van start te gaan. De nieuwe collectie elektrische fietsen 
van Qwic komt nu binnen en ook van de scootmobielen staan weer leuke 
modellen klaar. Laat het zonnetje maar komen.

Autobedrijf van Nieuwenhoven / Green2Go Electric Mobility
Eind 12b, Nederweert-Eind
www.autonieuwenhoven.nl / www.green2go.nl



AUTOAUTONIEUWS

Met de gratis tankpas van Roost 
Olie heeft u meer voordeel! Geen 
losse tankbonnen en handmatige 
kilometeradministratie meer. De 
maandelijkse verzamelfactuur scheelt 
u administratiekosten en levert u 
gegarandeerde BTW-teruggave op. 
Bovendien betaalt u minder per liter 
brandstof. 

Tanken met de tankpas van Roost 
Olie is effi  ciënt, veilig en betrouwbaar, 
overal in Nederland. U bent ready to 
go, 24 uur per dag. 

Tanken bij Roost Olie in Nederweert 
biedt nog meer voordeel! 
Brandstofprijzen stijgen bijna 
dagelijks. Daardoor betaalt u elders 
steeds meer. Roost Olie biedt 
tankpasgebruikers in Nederweert 
een forse korting op motorbrandstof. 
Daarom betaalt u bij Roost Olie 
minder. Veel minder.

Check de QR-code voor de tanklocaties.

Roost Olie | Brandstoff en & smeermiddelen | Venloseweg 1 | 6031 ST Nederweert | Telefoon 0495-631220 | www.roost.nl | olie@roost.nl

HET KAN NIETNIETNIETNIETNIETNIETNIET
DE NIEUWE MAZDA2 
VANAF € 14.490,-
MET 20% BIJTELLING

Nu in de showroom.  Kom snel langs voor een proefrit

AUTOBEDRIJF JAN GREIJMANS B.V.
Kevelaerstraat 3 • 6002 BL Weert • Tel. 0495 - 535 274 • info@mazdagreijmans.nl • www.mazdagreijmans.nl

Twee Nederlandse primeurs
bij Mazda op AutoRAI 2015

• Nieuwe Mazda CX-3 en nieuwe Mazda MX-5 voor het eerst in 
Nederland 

• Oudste model op de stand is 18 maanden oud, de Mazda3 
• Deel prijzen Mazda CX-3 bekend: vanaf € 20.990,- 

Mazda presenteert op de komende en 59e AutoRAI twee Neder-
landse primeurs. Zowel de nieuwe CX-3 als de nieuwe MX-5 zijn 
voor het eerst in Nederland te zien. Mazda heeft in de geschie-
denis van de AutoRAI nog nooit zoveel nieuwe modellen in één 
keer op een stand getoond. Alle auto’s zijn inmiddels of komen dit 
jaar op de markt, met uitzondering van de Mazda3, die slechts 18 
maanden geleden in Nederland werd geïntroduceerd. De twee ge-
noemde primeurs staan in Amsterdam naast de nieuwe Mazda2, 
die vanaf deze maand in Nederland beschikbaar is, evenals de 
Mazda6 modeljaar 2015 en de Mazda CX-5 modeljaar 2015, die ko-
mende week bij de dealers wordt verwacht.

Grote trekpleister op de Mazda stand is zonder twijfel de nieu-
we CX-3, de compacte crossover SUV, die begin maart in Genève 
zijn Europese première beleefde. In plaats van naar concurre-
rende modellen te kijken heeft Mazda bij het ontwikkelen van 
deze auto goed naar de doelgroep gekeken (jonge, actieve en 
creatieve mensen) en naar hun behoeften en verwachtingen. De 
CX-3 is volledig nieuw, wordt toegevoegd aan de Mazda line/up, 
is voorzien van de bekende en geprezen SKYACTIV-technologie en 
is beschikbaar met zowel voorwielaandrijving (FWD) als vierwiel-
aandrijving (AWD). Ook zullen het Kodo-design, het MZD Connect 
smartphone-connectiviteitssysteem en het uitgebreide aanbod aan 
actieve veiligheidssystemen bij de doelgroep in de smaak vallen. 
De zakelijke rijders kunnen beschikken over 20% fiscale bijtelling 
als ze kiezen voor de versies met 1.5 SKYACTIV-D 105 en hand-
geschakelde zesversnellingsbak. Alle uitvoeringen beschikken over 
1200 kg toegestaan aanhangergewicht (geremd). Prijzen beginnen 
bij € 20.990,-. Mazda verwacht het meest van de CX-3 SKYACTIV-G 
120 2WD GT-M met handgeschakelde zesversnellingsbak en heeft 
daarom ook van deze versie al de prijs bekendgemaakt: € 27.490,-. 
Deze uitvoering is voorzien van alle denkbare luxe en uitrusting, 
waaronder MRCC (adaptive cruise-control), navigatie, 18” lichtme-
talen velgen, het populaire MZD Connect, Bose® geluidsinstallatie 
en meer. De versie met zestraps automaat is € 2.000,- duurder. 

Mede dankzij zijn onconventionele combinatie van topprestaties 
en een laag brandstofverbruik zal het nieuwe model zonder meer 
het snel groeiende compacte SUV segment bestormen, als hij begin 
juni in Nederland op de markt komt.

De langverwachte vierde generatie van de andere Nederlandse 
primeur, de Mazda MX-5 ND 2015, biedt voor elk wat wils. Na de 
wereldwijde onthulling in september vorig jaar deed de nieuwe 
roadster meteen ieders hart sneller kloppen, met een nieuw design 
van het exterieur en voorzien van levendige 1.5 of 2.0 liter SKYAC-
TIV-benzinemotoren. Het lichtgewicht ontwerp gaat terug naar de 
roots van de oorspronkelijke MX-5, zoals deze 25 jaar geleden werd 
geïntroduceerd. Mazda’s grammenstrategie is nu ook toegepast bij 
dit model, dat als inspiratiebron dient bij de continue zoektocht 
van Mazda naar gewichtsbesparing: hij is 100 kilogram lichter dan 
de vorige versie. Als toevoeging op de Nederlandse primeur toont 
Mazda ook het SKYACTIV-Chassis van de nieuwe MX-5 2015, waarbij 
goed te zien is dat de motor zich geheel achter de vooras bevindt. 
Met deze compleet nieuwe vierde generatie zal de Mazda MX-5 
de grens van 1 miljoen verkochte exemplaren gaan overschrijden, 
waarmee het wereldrecord van best verkochte roadster aller tijden 
in handen van Mazda zal blijven. Naar verwachting zal de auto in 
augustus beschikbaar komen op de Nederlandse markt. 

De Mazda CX-5 2015 en de Mazda6 2015 ronden de hoogtepunten 
van het merk in Amsterdam af. Naast het vernieuwde exterieur 
en interieur beschikken beide modellen over veel nieuwe features, 
waaronder het actieve veiligheidssysteem ALH, Adaptive LED Head-

lights, een primeur voor Mazda. De Mazda6 2015 is nu ook in sommige 
landen beschikbaar met AWD* en een head-up display**, terwijl de CX-5 
2015 de krachtige 2.5 SKYACTIV-G 192 aan zijn line-up toevoegt. Voor 
de zakelijke markt is voor beide modellen de topuitvoering SKYLEASE 
GT beschikbaar, waarbij de Mazda6 met 2.2 SKYACTIV-D 150, hand-
geschakelde zesversnellingsbak en i-ELOOP bovendien 20% fiscale bij-
telling kent.
Alle modellen van Mazda beschikken over de state-of-the-art i-ACTIV-
SENSE actieve veiligheidstechnologieën, als ook over MZD Connect, 
Mazda’s veilige en gebruiksvriendelijke smartphone-connectiviteitsys-
teem.

In samenwerking met Bose® zal in één van de twee op de stand aan-
wezige Mazda CX-5’n gedurende de hele beurs een demonstratie wor-
den gegeven van de voortreffelijke geluidsinstallatie van Bose®, zoals 
deze beschikbaar is in de luxere modellen van Mazda, in combinatie 
met de bij de geluiden horende beelden op een groot LED-screen vóór 
de auto.
Ook toont Mazda een MaX5 Cupauto, waarmee in Nederland wordt 
deelgenomen aan de zeer succesvolle en nog steeds groeiende Ribank 
Mazda MaX5 Cup. Met 72 uitgegeven startnummers en naar verwach-
ting gemiddeld 35 tot 40 auto’s aan de start is deze raceklasse inmid-

dels uitgegroeid tot de grootste en populairste in Nederland.

In de Klassiekerhal is Mazda sterk vertegenwoordigd met maar liefst 
drie modellen: een Mazda MX-5 van de eerste generatie, uit 1989, 
een Mazda RX-7 uit 1979, het meest verkochte model van Mazda 
met een rotatiemotor en een Mazda R130, een zeer zeldzame coupé 
waarvan er minder dan 1000 zijn gemaakt en die ook voorzien is van 
een rotatiemotor.

Afgezien van de klassiekers staan alle genoemde modellen op stand 
01.202 in hal 1, de machtige Europahal van Amsterdam RAI, waar de 
persdag van AutoRAI 2015 plaatsvindt op 16 april en de publieksda-
gen van 17 tot en met 26 april zijn. De persconferentie van Mazda is 
op 16 april om 09.45 uur.

Autobedrijf Jan Greijmans BV
Kevelaerstraat 3
6002 BL  Weert
Tel. 0495 - 535274
Fax. 0495 - 540222
info@mazdagreijmans.nl
www.mazdagreijmans.nl



De leefbaarheid laten bloeien in je 
dorp. Hoe doe je dat? In onze gemeen-
te zijn er genoeg voorbeelden van 
mooie initiatieven. Zoals in Leveroy. 
Daar werd een quiz georganiseerd 
door, voor en over het dorp. Door on-
verwachte ontmoetingen op verschil-
lende plekken, leerden de deelnemers 
elkaar en de omgeving beter ken-
nen. Het evenement werd zo positief 
ontvangen, dat er nu zelfs een vervolg 
komt! De komende maanden gaan 
we regelmatig aandacht besteden aan 
inspirerende naoberschap-projecten.

De quiz Kwisutwaal is een initiatief van 
de Stichting Activiteiten Leveroy (SAL). 
De stichting is een samenwerkingsver-
band van vrijwel alle Leveroyse vereni-
gingen met als doel de leefbaarheid 
van het dorp te laten bloeien. Door 
de omvang van deze samenwerking 
krijgen ze veel voor elkaar. Kwisutwaal 
is hier een sprekend voorbeeld van.

Kwisutwaal
De quiz werd in oktober vorig jaar 

gehouden. Zo’n 200 inwoners, van heel 
jong tot wel 93 jaar, gingen in teams 
de strijd met elkaar aan. De zoektocht 
naar de goede antwoorden leidde de 
deelnemers vaak kriskras langs verschil-
lende locaties in het dorp. Het arsenaal 
aan vragen was zodanig samengesteld 
dat iedereen actief mee kon doen. 

Vervolg
Door onverwachte ontmoetingen op 
de verschillende plekken in het dorp, 
leerden de deelnemers elkaar en het 
dorp beter kennen. Zelfs maanden na 
dit evenement zijn de positieve gelui-
den nog steeds te horen en krijgt de 
organisatie regelmatig het verzoek voor 
een vervolg. En dat vervolg komt er nu 
ook. Op 5 september is het zover!

Opbrengst voor  
gemeenschapshuis
Met het organiseren van een evene-
ment als Kwisutwaal, werkt SAL aan de 
leefbaarheid en het naoberschap van 
de dorpsgemeenschap, op een manier 
die toekomstbestendig is en past bij 

Leveroy. Zo komt de opbrengst van de 
feestelijke slotavond van Kwisutwaal 
ten goede aan gemeenschapshuis Pes-
toeërskoel.

Mooie initiatieven
Initiatieven als de SAL staan niet op 
zichzelf. In onze gemeente barst het 
van de goede ideeën en projecten. 
Hou deze niet voor uzelf, maar laat ze 
horen en deel ze met mensen die ook 
energie krijgen van uw idee. U zult zien 
dat er meer mogelijk is dan u denkt!

En dan nog dit
Op donderdag 29 januari kwamen 
ruim tachtig belangstellenden naar 
het gemeentehuis om inspiratie op te 
doen en te zien hoe je leefbaarheid en 
naoberschap in praktijk kunt brengen. 
U hebt daarover kunnen lezen in het 
Gemeente Contact en op de website, 
maar nu is er ook een videoverslag van 
de avond. Op www.nederweert.nl en 
het Youtube-kanaal van de gemeente 
kunt u deze boeiende en inspirerende 
bijeenkomst bekijken.

Kwisutwaal, inspirerend!
Bijzonder initiatief brengt bewoners Leveroy dichter bij elkaar

GemeenteContact
Donderdag 2 april 2015

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 
 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekend-
makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
lokale, maar ook regionale en landelijke 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Bekendmakingen. Inschrijven 
kan met het eigen e-mailadres. Vervolgens  
ontvangt de abonnee de bekendmakingen van-
zelf wekelijks via e-mail. Het is mogelijk zelf een 
interesseprofiel samen te stellen. 
De officiële bekendmakingen worden weke-
lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 
Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.
Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 
voorzijde van het gemeentehuis gehangen.
In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.
Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Op de website...
 Verkooplocaties  

wandelnetwerkkaarten
 Nieuwe expositie Kunstmuur
 Aanmelden Bloemrijke  

Akkerranden

www.nederweert.nl

Fijne paasdagen!
Het is bijna Pasen. Op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag is het gemeentehuis ge-
sloten. U kunt de gemeentegarage voor 
spoedgevallen wel telefonisch bereiken 
tussen 07.00 en 22.00 uur. Vanwege Pasen 
wordt de huisvuilroute van maandag 6 
april (paasmaandag) verplaatst. Deze rou-
te wordt nu gereden op zaterdag 4 april. 
De vuilniswagen begint om 6.30 uur te 
rijden. We vragen u dan ook om de duo-
bak op tijd klaar te zetten, eventueel de 
avond vóór de ophaaldag. De vuilniswa-
gen kan op een ander tijdstip langskomen 
dan u gewend bent. De milieustraat is op 
vrijdag 3 en zaterdag 4 april geopend, 
maar op maandag 6 april gesloten.

Korte weetjes
We praten u even bij over een paar 
praktische zaken.

PMD-inzameling
Uw plastic afval, blik en drinkpakken 
samen in de kunststofcontainer. Vanaf 
deze week mag en kan het. De afgelo-
pen weken zijn de inwerpopeningen van 
de bakken aangepast en hebben deze 
een PMD-sticker gekregen. 

Eikenprocessierups
Het voorjaar is begonnen en dat be-
tekent dat we weer voorbereidingen 
treffen voor het bestrijden van de eiken-
processierups. De gemeente is hiervoor 
verantwoordelijk, maar ook particulie-
ren kunnen profiteren van de kennis en 
kunde van de bestrijders die we inhuren. 
Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen uit 
Maasbree (www.hermanvaessen.nl)
zal dit jaar de bestrijding voor ons 
uitvoeren. Wilt u bomen rond uw huis 
of bedrijf preventief laten spuiten, dan 
kunt u zich t/m 10 april aanmelden bij de 
gemeente of rechtstreeks contact opne-
men met Herman Vaessen. Contactper-

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

Veel mensen die een bepaalde vorm 
van zorg of ondersteuning ontvangen, 
betalen hiervoor een eigen bijdrage. Tot 
eind 2014 kreeg iedereen een korting 
op de eigen bijdrage, op grond van 
de Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (Wtcg). Met 
de invoering van het nieuwe zorgstelsel 
is deze wet echter komen te vervallen. 
Dat betekent dat uw eigen bijdrage dit 
jaar hoger gaat uitvallen.

Voor diverse vormen van zorg en 
ondersteuning betaalt u zelf een deel 
van de kosten (de eigen bijdrage). Op 
grond van de Wtcg kreeg iedereen tot 
eind 2014 een korting van 33% op dat 
bedrag. 

Korting vervalt
Deze korting werd automa-
tisch van de eigen bijdrage 
afgetrokken. Met de in-
voering van het nieuwe 
zorgstelsel per 1 januari jl. 
is deze korting op de eigen 
bijdrage vervallen. U gaat 
dus een hogere eigen bijdra-

ge betalen voor het gebruik van Wmo-
voorzieningen, maar ook op grond van 
de Wet langdurige zorg (bijvoorbeeld bij 
opname in een verpleeghuis). Deze ei-
gen bijdrage wordt geïnd door het CAK 
(Centraal Administratiekantoor).

Hoogte eigen bijdrage verschilt
Hoe hoog wordt de eigen bijdrage? Die 
vraag is niet zo eenvoudig te beant-
woorden. Dit hangt af van verschillende 
factoren, zoals uw inkomen en uw ver-
mogen, de samenstelling van uw huis-
houden, welke voorzieningen u krijgt en 
wat deze kosten. Het CAK berekent wat 
u precies moet gaan betalen. In maart 
krijgt u van het CAK de rekening voor 

de eerste periode van 2015. 
Dan kunt u ook zien wat 
de hoogte van uw eigen 
bijdrage wordt. Het kan 
ook gebeuren dat u de 

factuur pas in de maand 
mei toegezonden krijgt. 
U krijgt dan dus een 
rekening over twee 

perioden. Houd hier 
rekening mee!

Wilt u nu al meer weten over de hoogte 
van uw eigen bijdrage? Met het reken-
programma op de website van het CAK 
kunt u alvast globaal uw nieuwe eigen 
bijdrage berekenen.

Geen eigen bijdrage
Waarvoor geldt geen eigen bijdrage? 
Voor sommige voorzieningen hoeft u 
geen eigen bijdrage te betalen, zoals 
voor een rolstoel. Ook voor hulp en 
hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar 
geldt geen eigen bijdrage in de kos-
ten. Op de website van het CAK, www.
hetcak.nl vindt u veel informatie over 
de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage wordt hoger
Korting is vervallen per 1 januari

Jong en oud ging in Leveroy samen op pad voor een unieke quiz. Foto: Joop van Heel

De partners ondertekenden het privacy-convenant in de raadzaal van het gemeentehuis in Nederweert. 
Foto: gemeente Nederweert

Er is een belangrijke stap gezet in de 
doorontwikkeling van het Veiligheids-
huis Midden-Limburg. Op donderdag 19 
maart ondertekenden de ketenpartners 
het privacy-convenant in het gemeente-
huis van Nederweert tijdens een plat-
formbijeenkomst.

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg 
heeft als doel criminaliteit en overlast in 
Midden-Limburg (gemeenten Echt-Sus-
teren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond en Weert) te ver-
minderen of te voorkomen. 

Veiligheidshuis
In een veiligheidshuis komen ketenpart-
ners zoals politie, Openbaar Ministerie, 
penitentiaire inrichting, afdeling Sociale 
Zaken van de gemeente, reclassering, 
verslavingszorg en andere hulpverle-
ningsinstellingen bij elkaar om voor en 
met een veelpleger een plan te maken. 
Met dit plan proberen de partners hem 
of haar te helpen om zijn of haar leven 
anders in te vullen. Zodat iemand niet 
telkens opnieuw in de gevangenis te-
rechtkomt als de straf erop zit. 

Andere aanpak
Ketenpartners van het veiligheidshuis 
kijken samen met de veelpleger wat er 
veranderd moet en kan worden. Is er 
bijvoorbeeld goede huisvesting en dag-

besteding is (lees werk) of heeft iemand 
andere hulp nodig? Het veiligheidshuis 
helpt om dit voor elkaar te krijgen. 

Afspraken privacy
Twee weken geleden kwamen de 
ketenpartners in veiligheid bij elkaar in 
het gemeentehuis van Nederweert. Ze 
ondertekenden er het privacy-conve-
nant waarin afspraken zijn vastgelegd 
over de gewenste omgang met per-
soonsgegevens. Hierdoor kan op een 
verantwoorde wijze worden omgegaan 
met gegevens die binnen het kader van 
het Veiligheidshuis Midden-Limburg 
worden gedeeld. 

Knooppunt
Partners die het convenant ondertek-
enden, waren vertegenwoordigers uit 
de zeven Midden-Limburgse gemeen-
ten zoals politie, Openbaar Ministerie, 
gemeente, Algemeen Maatschappelijk 
Werk Midden-Limburg, Raad voor de 
Kinderbescherming, MEE Noord- en 
Midden Limburg, Centrum voor Jeugd 
en Gezin, Veilig Thuis, Reclassering 
Nederland, Bureau Jeugdzorg Limburg, 
Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid, 
Penitentiaire Inrichting Zuid Oost, Met 
GGZ en GGZ-instelling Vincent van Gogh.

Op www.veiligheidshuismiddenlimburg.
nl vindt u meer informatie.

Samen de zorg voor veiligheid 

soon is Daan Smolders, tel. 077-4651708 
of per e-mail: processierups@herman-
vaessen.nl. 

Op www.nederweert.nl kunt u terecht 
voor meer informatie.



PINKE
FIETSTUNNEL ÓNGERE RANDJWEEG-
BRÖK
Kortzichtigheid destiêts heet 25 jaor
onnuuedige fietskilomaeters gekostj. 
“Jé, waat de kop vergitj mótte de 
veut besneete.”

B.B.

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.

Programma SV Leveroy

(paas) zaterdag 4 april (inhaal)
Leveroy 2 - Merefeldia 5 18.00 uur
Leveroy Vr - IVS Vr 18.00 uur
Helden B2 - Leveroy B 15.00 uur
Budel D3 - Leveroy D1 11.00 uur
Laar D2 - Leveroy D2 10.30 uur  (beker)

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

SV Leveroy nodigt 35 Plussers uit 
voor 7x7

Ben je de 35 gepasseerd en wordt de tijd in 
het weekend steeds kostbaarder? Zou je op 
vrijdagavond willen voetballen?

De KNVB organiseert tegenwoordig compe-
tities voor 35 en 45 plussers op vrijdagavond. 
Hierbij worden er wedstrijden gespeeld op 
een half voetbalveld, 7 tegen 7. Een wed-
strijd duurt 20 minuten.

Zowel in het najaar als in het voorjaar zijn er 
4 toernooien, samen met 3 andere teams in 
de poule. Jouw vereniging is één keer gast-
heer, de andere teams in de poule ook.

SV Leveroy organiseert op vrijdag 8 mei een 
vergelijkbaar toernooi. Dit toernooi wordt 
aan iedereen ouder dan  35 jaar aangebo-
den om deze voetbalvariant eens te ervaren. 
Wil je deelnemen aan dit toernooi, meld je 
dan aan vóór 30 april via 7x7@svleveroy.nl 

Je kunt je ook als eenling inschrijven. In de 
week van 8 mei krijg je bericht bij welk team 
je bent ingedeeld.

Kan uw auto wel een wasbeurt gebruiken? 
Geen probleem, de Explorers van Scouting 
Nederweert gaan zaterdag 4 april auto’s 
wassen op de parkeerplaats bij de Jumbo in 
Nederweert. Tussen 9.00 en 18.00 uur staan 
deze scouts klaar met emmer, sop en spons. 
Voor slechts 5 euro zorgen zij ervoor dat uw 
auto weer helemaal blinkt. 

Explorers Scouting Nederweert wassen auto’s

De Explorers zijn de leden tussen de 14 en 17 
jaar. Dit jaar willen ze op zomerkamp naar 
Zwitserland en daarom zijn ze hard bezig 
om het geld hiervoor bij elkaar te verdienen.

Kom ook langs en help de Explorers op zo-
merkamp te gaan!

Zaterdag 4 april houdt Scouting Neder-
weert haar jaarlijkse ‘Heitje voor een 
karweitje’ actie. Op die dag van 10:00 
tot 15:00 zullen behulpzame jeugdige 
scoutingleden langs de deuren gaan
om tegen een kleine vergoeding aller-
hande klusjes te doen voor de Neder-
weertenaren. Traditiegetrouw maken
de leden hun ronde in scoutinguniform 
en zijn zij gewapend met de bekende 
deurstickers.

Met deze actie rondom de paasdagen pro-
beren de jonge speltakken geld in te zame-
len voor de eigen speltakkas, zodat ze tij-
dens hun bijeenkomsten door het jaar heen, 
maar voornamelijk tijdens hun zomerkamp, 
allerlei avontuurlijke, sportieve en in ieder 
geval leuke activiteiten kunnen doen. U zult 
de jonge welpen en dolfijnen op zaterdag 
in uniform door Nederweert zien gaan, of 
wellicht bij uw eigen voordeur tegenkomen. 
Zoals gebruikelijk ontvangt iedere sponsor 
een deursticker: plakt u deze op of bij uw 
voordeur dan gaan andere scouts uw huisje 
stilletjes voorbij.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 14, 4 april –  5 april  2015.

Zaterdag 4 april 2015.
Geen uitwedstrijden.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 5 april 2015.
Geen uitwedstrijden.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet.

Jumping Giants, let’s go.

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 4 april
Merefeldia B1 – Venlosche Boys B1  15:00
SV Venray MB1 – Merefeldia MB1 09:45/11:30
VV Kessel E1 – Merefeldia E1  08:00/09:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 4 april
MVC’19 A1 – Merefeldia A1  12:45/14:30
Merefeldia C1 – DVO C2 13:30
RKSVN/Haelen MC1 – Merefeldia MC1 11:45/13:00
Roggel F3 – Merefeldia F4G 09:45/10:45

Programm Veteranen
Zaterdag 4 april
SVC 2000 – Merefeldia 16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zaterdag 4 april
Sittard 2 – Merefeldia 2 16:45/18:30
Leveroy 2 – Merefeldia 5 17:00/18:00
RKSVO 4 – Merefeldia 6  17:00/18:00
Merefeldia 7 – Laar 7 17:30

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

RKSVO Nieuws

Zaterdag 4 april: (paaszaterdag)
RKSVO B1 - SVN B1 15.00
RKVB C1 - RKSVO C2g 13.45
RKSVO C3g - SNA C2g 13.30
RKSVO D1 - RKMSV D1 12.00
Horn E1g - RKSVO E1 09.00
RKSVO E5g - RKSVO E6g 11.00
RKSVO F3g - SV Budel F7 11.00
RKSVO F4g - DESM F4g 11.00
RKSVO 4 - Merefeldia 6 18.00
BEVO da.1 - RKSVO da.2 18.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Op 22 maart bezochten ruim 60 leden en 
familie van ons duikteam de Diergaarde Blij-
dorp. We vertrokken rond 08.30 u met een 
gezellige bus van Kupers voor een vlotte rit 
naar Rotterdam. Speciaal voor ons waren er 
4 rondleidingen in het Oceanium geregeld 

waarbij we achtergronden van het haaien-
bassin te horen kregen en achter de scher-
men mochten rondkijken. Gaaf om te zien !
Tussen de middag werd er een lekker kopje 
koffie gedronken en moesten we daarna 
flink doorlopen om de hele dierentuin te 
bekijken. Aan het einde stond de bus weer 
op ons te wachten voor de terugreis. Een 
geslaagde dag met mooi weer en veel lol. 
Zeker voor herhaling vatbaar. Loes en de 
overige buddies van de activiteitencommis-
sie...BEDANKT!
Wil je ook deel uitmaken van zo’n leuke 
duik- en snorkelclub? Stuur dan een mailtje 
naar info@duikteamnederweert.nl

Uitslagen Libre.
De Tram 2 – Vlegelke = 2 – 4.
Vlegelke 2 – De Siem 3 = 2 – 4.

Uitslagen Golf.
Vlegelke 1 – Relax 1 = 8 – 4.
BVE 2 – Vlegelke 2 = 6 – 6.
Vlegelke 3 – Rooij 2 = 2 – 10.
Jonas 2 – Vlegelke 4 = 10 – 2.

Programma Golf.
Vrijdag 3 – 4. 
Vlegelke 1 – Pelikaan 2.
Rooij 1 – Vlegelke 2.
Haazehoof 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Haazehoof 2. 

Veel Succes L.B.

Programma Wo. 1 april junioren(Beker)
RKSVN F1 - Eindse Boys F1 18.30 uur

Programma Za. 4 april Junioren
SSE A1 - Eindse Boys A1 14.45 uur
Roggel B1 - Eindse Boys B1 15.00 uur
Heythuysen C3M - Eindse Boys C2 12.00 uur
PSV’35 D1 - Eindse Boys D1 12.30 uur
Laar F2 - Eindse Boys F1 09.00 uur

Programma Za. 4 april Senioren
GVCG 1 - Eindse Boys 1 18.00 uur
DESM 4 - Eindse Boys 4 18.00 uur

Programma Za. 4 April Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Laar VR1 19.00 uur

Programma Za. 4 april Veteranen
vv Kessel - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Ma. 6 april Senioren
Eindse Boys 2 - RKMSV3 10.30 uur

Mededelingen
GVCG, Veersestraat 43A, 6143AM, Guttecoven
Donderdag 2 april  kaarten aanvang 20.00 uur

Voor het laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
4 april Indoor wedstrijd allround jeugd cup 
te IJsselstein
11-12 april Veldwedstrijd te IJsselstein.
12 april Géén oefenmorgen i.v.m. bezetting 
lokaal
22/23 april Nationale Sportweek. Schieten
bij HBS Wilhelmina.
9 mei Ouder/kind/familie/vrienden toer-
nooi. Aanvang 19.00 uur.
Elke dinsdag- en vrijdagavond mogelijkheid 
om te oefenen.
24 mei Koningschieten. (1e Pinksterdag)

Vrijdagmiddag 20 maart vond in de sporthal 
in Nederweert voor de 20e keer het Neder-
weerter Jeugd Volleybal Toernooi plaats. VC 
Fortutas organiseert dit voor teams van de 
basisscholen uit de gemeente Nederweert. 
Dit keer kwamen er totaal 15 teams uit in de 
CMV2 en CMV4 competitie. De teams had-
den tijdens de lessen op scholen en tijdens 
enkele trainingen bij VC Fortutas goed kun-
nen oefenen voor dit toernooi.
De 9 teams uit groep 4 en 5 van de scholen 
speelden in twee poules en daar werden de 
King Boys en de Springende Kikkers van BS 
de Schrank 1e in de poule en speelden de fi-
nale. Deze finale werd door de King Boys ge-
wonnen. Op de 3e plaats eindigde de Toffe 
Peren van BS de Kerneel.
De 6 teams uit groep 6 en 7 speelden in 1
poule en in die poule wonnen de Budschop-
pers alle wedstrijden en kwamen in de finale 
tegen de Kerneelboys. Het werd een span-

Geslaagd jeugdvolleybaltoernooi
nende finale waar uiteindelijk de Kerneel-
boys (foto witte shirts) de winst behaalden. 
Het team de Zware Jongens van de Schrank 
behaalde de 3e plaats. De wisselbeker van 
dit jeugdtoernooi ging naar de King Boys. 
Zij wisten al hun wedstrijden te winnen.
Tijdens dit toernooi was ook plaatsing 
voor de Provinciale Kampioenschappen te 
winnen. Deze zijn op woensdag 22 april in 
Eindhoven. Voor CMV2 plaatsen de King 
Boys (de Schrank) zich hiervoor. Voor CMV3 
plaatsen de Kerneelboys (de Kerneel) zich 
hiervoor en voor CMV4 plaatsen de Bud-
schoppers zich hiervoor. Heel veel succes 
tijdens dit kampioenschap.
We kunnen terugkijken op een geslaagd 
toernooi met veel teams, veel supporters en 
veel vrijwilligers van VC Fortutas die alles in 
goede banen geleid hebben.
http://www.mijnalbum.nl/Album=U6VXN3S8

Kingboys van de Schrank

Kerneelboys van de Kerneel

Budschoppers

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.

Grote verbouwingsopruiming
Echt de laatste badkamers 

Alles mag weg tegen hoge kortingen  
bv Grohe Allure wastafelkranen – 80 % 
Grohe cube kranen glijstangsets – 60 % 

op=op

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Heitje voor een karweitje
Laat de komende tijd uw statiegeldflessen, 
leeg glaswerk en oud papier dus nog maar 
even staan. Maar ook voor het plakken van 
uw fietsband, het bakken van een cake, het 
vertellen van een mop of een rondje lo-
pen met uw hond draaien deze jongens en 
meisjes hun hand niet om. Voor het spreek-
woordelijke ‘heitje’ staan de Nederweerter 
scoutingleden graag voor u klaar om deze 
en andere klusjes op te knappen. Van ouds-
her was zo’n ‘heitje’ een (gulden-)kwartje 
waard, maar tegenwoordig mag iedereen 
uiteraard geven wat men zelf wil. Dit jaar 
geven we de jongere leden ook een klus-
kaart mee, op deze kaart staan een aantal 
suggesties voor de karweitjes.

Scouting Nederweert is een eigentijdse 
jeugdvereniging die iedere week een actief, 
avontuurlijk, creatief en leerzaam program-
ma biedt dat past bij de jeugd anno 2015. 
Zowel op het water als op het land is het een 
uitdagende vrijetijdsbesteding voor jeugd-
leden van 4 tot 23 jaar, en natuurlijk ook 
voor volwassenen, bijvoorbeeld als leiding. 
Meer informatie over Scouting Nederweert 
is te vinden op www.scoutppx.nl.

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!

€529.-€397.-

SAMSUNG UE48H5570 LED TV
121cm, 100 Hz, Full HD LED Televisie, 
Wifi Smart TV, DVB-T/Ci+/S, 3x HDMi, 
USB, Scart, Component, 
2 jaar garantie, 
van 699.- (beperkt aantal)

PHILIPS 40PFK5709 LED TV
102 cm, 400 Hz, Full HD LED Televisie, 
Pixel Precise HD, 3x HDMi, Micro Dimming, 
Scart, USB, Wifi Smart TV, 
DVB-T/Ci+/S, 2 jaar garantie
van 549.- (beperkt aantal)

PRIJS- 
KNALLER!

PRIJS- 
KNALLER!

z

Reddingsbrigade Nederweert organiseert 
op maandag 6 april (2e paasdag) van 12.00 
tot 17.30 uur weer haar jaarlijkse ‘Eerste 
Hulp aan Drenkelingen’-wedstrijd (EHaD).
Uit Nederland en België zullen reddings-
brigades de strijd aangaan met elkaar. Ze 
wedijveren op die dag met elkaar met hun 
kennen en kunnen in reddingstechnieken.

De EHaD-ploeg bestaat uit 4 personen, deze 
strijden in 2 voorrondes van elk 2 minuten, 
waar ze een ongeval in het water zo goed 
mogelijk moeten oplossen. De beste 4 juni-
orenploegen en beste 8 seniorenploegen en
gaan door naar de finale. Waar nog meer 
van hun kennis met de daarop beslissende 
uitvoering van de ploegen gevraagd wordt. 

Voor de wedstrijd hebben de deelnemende
ploegen geen informatie betreffende de 
ongevallen. Als eerste komen de juniorploe-
gen aan de beurt. Voor hun is de wedstrijd 
op sommige punten aangepast. Zo hoeft 
er o.a. geen reanimatie gedaan te worden. 
Daarna zijn de seniorploegen aan de beurt. 
Alle ploegen krijgen na het omkleden net 
voor de aanvang van de wedstrijd een aan-
tal vage, maar wel relevante aanwijzingen.
Dan een fluitsignaal en de speelminuten 
gaan van start…

Reddingsbrigades coördineren ongeval!

Het is dan de bedoeling dat:
•	 de slachtoffers uit het water worden ge-

haald, 
•	 er medische hulp wordt toegepast,
•	 deskundige hulpdiensten worden gealar-

meerd..

Bij het oplossen van het ongeval wordt op 
verschillende punten gejureerd, namelijk 
technisch en medisch. Er zijn prijzen voor 
de beste leider, de beste reanimatie en de 
beste ploeg.

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom!
De tribune van Laco zwembad Merenveld is 
vrij toegankelijk. 

Dinsdagavond 14 april om 19.30 
uur geeft Angelika Peerbooms, 
voedingsadviseur en -coach bij 
MadamPuur, in de bibliotheek 
Weert een presentatie over su-
perfoods en suiker. 

Zij gaat in op de vraag hoe gezond 
superfoods zijn. Zijn er budgetvrien-
delijke alternatieven? En suiker, is 
dat echt zo ongezond?  Er is op deze 
avond volop gelegenheid tot het stel-
len van vragen. In de pauze zijn ge-
zonde tussendoortjes te proeven uit 
de keuken van MadamPuur.
Reserveer kaarten op www.biblio-
center.nl of aan de balie van de bi-
bliotheek. De toegang is 10 euro. 
Bibliotheekleden krijgen 25 procent 
korting en betalen € 7,50.  Adres: Wil-
helminasingel 250, 6001 GV Weert. 

Het is mogelijk om je gezondheid te 
beïnvloeden. Vermoeidheid, hoofd-
pijn, weinig energie kunnen signalen 
zijn dat het huidige leef- of voedings-

patroon niet optimaal is. Hoe pas je 
je voedingspatroon aan? In de stort-
vloed van kookboeken, kookpro-
gramma’s en voedingsvoorlichting 
is het lastig om nuttige informatie 
eruit te pikken. Bibliocenter reikt de 
helpende hand met boeken en tijd-
schriften. En tegenwoordig steeds va-
ker door actuele en spraakmakende 
presentaties en lezingen. 

Feiten en fabels over superfoods en suiker



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 2 tot en met 11 april 2015

DONDERDAG 2 APRIL
Witte Donderdag
19.00 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost). 

VRIJDAG 3 APRIL
Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg bidden. 
19.00 uur Goede-Vrijdagviering (zang da-
meskoor Cantantes, lectoren mevr. T. Kessels 
en mevr. L. Roost). 

ZATERDAG 4 APRIL
21.00 uur Paaswake (zang dameskoor 
Cantantes, lectoren mevr. L. Roost en mevr. 
T. Kessels). Maria van Deursen vanwege ver-
jaardag, Mia Coumans-van Nieuwenhoven
vanwege verjaardag, familie Scheepers.

ZONDAG 5 APRIL
Hoogfeest van Pasen
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
W. Engelen) – jaardienst Wiel van de Kruijs, 
jaardienst ouders Linders-Konings, Miet 
Feijen vanwege verjaardag, Mia Haenen-
Teeuwen, Clementine Niessen, ouders en
Catharina Manders.
Na de H.Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 6 APRIL
Tweede paasdag
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. T. Plasmans) – Gertrudis Looien.

DINSDAG 7 APRIL
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 8 APRIL
Geen H. Mis. 

DONDERDAG 9 APRIL
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste. 
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 10 APRIL
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 11 APRIL
Vooravond van de tweede zondag van Pasen
18.00 uur H. Mis - (lector mevr. T. Kessels) 
– jaardienst overleden ouders  Rietjens-
Meevis, jaardienst overleden ouders Vossen-
van Hoef, jaardienst Gerardus Strijbos, Leen 
Vossen-Janssen vanwege verjaardag, pa en 
ma Hermans-van de Kar.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag
19.00 Woorddienst en kruisweg.

Zaterdag 4 april
Paaszaterdag
19.00 uur Paaswake/woord- en communie-
dienst – tot bijzondere intentie.

Zondag 5 april
Hoogfeest van Pasen
10.00 uur H.Mis – tot bijzondere intentie.

Maandag 6 april
Tweede paasdag
10.00 uur Woord- en communiedienst – tot 
bijzondere intentie. 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: http://parochie.leveroy.nl

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 2 april – 11 april 2015

2 april Witte Donderdag 19.00 uur:
Eucharistieviering, herdenking van het laat-
ste avondmaal, voorafgegaan door een kor-
te boeteviering  (volkszang)

3 april Goede Vrijdag
De kerk is geopend van 14.45 uur tot 15.15 
uur als gelegenheid om het lijden en de 
dood van onze Heer Jezus Christus biddend 
te gedenken.

4 april Paaswake 19.00 uur:
Viering van het nieuwe leven met de teke-
nen van water, vuur en brood en wijn.
De paaswake zal worden opgeluisterd door 
gemengd koor Leveroy
Em. Pastoor Verdonschot zal voorgaan in 
deze paaswake. 

Zondagmorgen 5 april 9.30 uur:
Hoogfeest van Pasen
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor pastoor 
Nijhof,  koster Bér  Frenken en alle overleden 
medewerkers v.w. het kerkbestuur,  Als hgm. 
voor pater Tjeu Baetsen, Guill Sijmkens, Mia 
Henkens en zonen Jos en Leon en dochter
Kitty,  Wiel Triepels, Maria Triepels-Wulms, 
Wim Triepels en Annie v.d. Kruijs-Triepels, 
Als jrd. voor Pierre Korten, Luci Verstappen-
Roost,  Als maandd. voor overleden ouders 
Schreurs-Verstappen,  Nicolaas, Elisabeth 
Harrie en Sjra Schreurs,  Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen,  Als zwd. voor Piet Vissers 

De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Leveroy waarvoor 
wij u van harte uitnodigen.

Maandagmorgen 6 april 2e Paasdag 
9.30 uur:
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins, Als hgm. voor alle overledenen 
van onze parochie (volkszang)

Mededeling:
•	 De kerngroep van parochie H. Barbara

wenst u allen een Zalig Paasfeest.

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

3 t/m 11 april 2015

VRIJDAG 3 april: 19.00 uur Goede Vrijdag 
viering. 

ZATERDAG 4 april: 19.15 uur Paaswake, 
koor De Leeuwerik, voor Tinus Strijbos voor 
zijn verjaardag, jaardienst voor Harrie Kue-
pers tevens voor kleindochter Kristy v.d. 
Schoor en haar vriend Sjors Pijnenburg.

HOOGFEEST VAN PASEN ZONDAG 5
april: 10.00 uur H. Mis t.g.v. de opening 
van het schuttersseizoen van schutterij St. 
Lucie, de viering van het 25 jarig bestaan 
van openluchtmuseum Eynderhoof en de 
opening van het museumseizoen. M.m.v. 
koor De Leeuwerik. Voor leden en overleden 
leden van schutterij St. Lucie en openlucht-
museum Eynderhoof, jaardienst voor ouders 
Verstappen-Beelen, jaardienst voor ouders 
Hulsers-Beelen.

ZATERDAG 11 april: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Peter Mathijs, Marie en Baer 
Houben, jaardienst voor Loeke Wijen, voor 
Harry Verheijen voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 4 april Annie Jonkers, za-
terdag 11 april Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 4 april Lois en 
Valerie Beerens, zondag 5 april Sjef Koolen, 
Harrie Hermans, Mart Dings, zaterdag 11 
april Tom van Horik.

KINDERWOORDDIENST:  kinderen a.s. za-
terdag 4 april  kinderwoorddienst om 19.15 
uur in de sacristie. Hartelijk welkom.

“Hoe minder je denkt wat anderen er van 
denken, hoe gemakkelijker je leven wordt.”

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.

Donderdag 2 april, WITTE DONDERDAG.
Zie kerkberichten Sint Lambertus

Vrijdag 3april, GOEDE VRIJDAG
Zie kerkberichten Sint Lambertus

Zaterdag 4 april, PAASZATERDAG
Zie kerkberichten Sint Lambertus

ZONDAG  5 april  HOOGFEEST VAN PASEN
H. Mis om 11.00 uur.
Koor: St. Rochuskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H  Mis is voor de overleden ouders van de 
familie Knapen de Waal en dochter Maria.

Lector: Lies Evers
Misdienaar Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Maandag 6 april 2e PAASDAG. Geen H.
Mis in Budschop
Zie kerkberichten Sint Lambertus

Jeugdkoor De Kwikkwekkertjes
Het jeugdkoor repeteert weer op donder-
dag van 17.00 tot 17.45 uur in de kerk van 
Budschop. Er wordt geoefend voor de Com-
muniemis op zondag 26 april a.s.
Nieuwe leden voor het koor zijn van harte 
welkom. Kom gewoon eens meedoen of 
luisteren.

Collectebundeling Budschop
Afgelopen week zijn de collectanten van 
Budschop bij u aan de deur geweest voor de 
gebundelde collecte voor 2015. Mocht u
niet thuis zijn geweest en de enveloppe nog 
willen inleveren dan kan dat eventueel in 
de kerk of bij een van de leden van de com-
missie genoemd op de brief. Indien de brief 
opgehaald moet worden kunt u bellen met 
06-50601803.
Het comité dankt alle inwoners van Bud-
schop voor hun bijdrage en hoopt hiermee 
veel goede doelen te kunnen steunen. Nog-
maals hartelijk dank.

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 2 – 9 april.

Donderdag 2 april, Witte Donderdag, 
19.00 (Zangkoor De Peelklanken). 
Viering van de instelling van de H. Eucharis-
tie, van het sacrament van het priesterschap 
en van het gebod van de naastenliefde.

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, 
14.55 Schoolviering van de leerlingen van 
basisschool De Schrank; 
19.00 (Kerkelijk zangkoor – samenzang).
Herdenking van het lijden en sterven van 
de Heer.

Zaterdag 4 april, Paaszaterdag/Stille za-
terdag, 
10.00 – 12.00 Paascommunie voor de zieken 
(aanmelding kan nog op de pastorie). 
19.00 Paaswake (Zangvereniging St. Caecilia) 
In deze nacht ziet de Kerk wakend uit naar 
de verrijzenis van de Heer, wordt de Paas-
kaars ontstoken als het symbool van de ver-
rezen Christus en wordt het nieuwe doop-
water gezegend. 

Zondag 5 april, Hoogfeest van Pasen,
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
ouders Jacobus en Johanna Meulensteen-
Arts, dochter Diny, kleindochter Bianca en
kleinzoon Martijn, ouders Thieu en Maria 
Hermans-Jacobs, zoon Antoon en kleinzoon 
Hein, Sjef en Helena Stultiens-Jacobs. 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.

 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:
Sensoor, Tel. 077 - 351 88 89

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.

In Memoriam Frans Heijnen
Onlangs aes os ontvalle oose Ieëre Vorst 
Frans Heijnen.

Eine vastelaovundjveerder pur sang mo-
gen vae waal zegge.
22 jaor lank waas Frans betrokke bi-j ut wel 
en wee van de vereiniging as bestuurslid.
Hae waas prins van oos vereiniging in 1972 
met zien devies: “Piepkukes groet en klein 
alles oppe bein”

Daonao is hae Vorst gewoore van de ver-
einiging in 1973 en heet dit 22 jaor lang 
met vul plezeer en streek oetgeveurdj  tot 
12-11-1995.
Want weem kind-je hem neet in de Vastelaovundj werruldj?

Diverse onderscheidingen vele hem ten dael um mer wat te neume: 
de BCL deenstorde, en Groeëtorde 1 x 11 Vorstenschap.
11 jaor later de Groeëtorde van verdeenste  2 x 11 vur zien Vorsten-
schap, dit was de ieërste groeët orde di-j de BCL in Limburg oetreikdje.
KV de Piepkukes heet hem nao dees functie as  2x 11 jaor vorst 
zeend-je dan auch gaer beneumd-j tot Ieëre Vorst van de vereiniging.

Grueëts waas hae op zien beneuming as Kolderpin winnaar van oos 
gemeind-je in 1995.
Vae zulle hem misse, zeker al um ut feit det Frans dur altieëd bi-j waas 
as dur ein fieëstje te veere woor.

Frans gae woortj eine geweldige veurganger vur oos vereiniging met 
eure inzet en talloze creaties, gaer gaeve vae uch nog ein leste saluut 
Ieërevorst danke.

Joke ,Edward, Natascha, Fabiën, Jill, familie en kinnissen hiel völ sterk-
dje met dit groeëte verlees.

Bestuur en leden KV de Piepkukes.

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het overlijden van “oos” mam, 
schoonmoeder en oma

Mia Zegveld - Linders
* 7 februari 1930   † 8 februari 2015

Willen wij u bedanken voor de kaarten, lieve brieven, aanwezigheid en 
giften voor het Hospice.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd 
gewaardeerd.

Angelique en Mathieu Nelly en Hans
Pascalle en Robert Roy en Britt
Stefan Britt en Florian

Lynn

TE KOOP

Moostdijk 2 te Ospeldijk
Bouwjaar 1988, perceel 287 m2, inhoud totaal 494 m³

Vraagprijs € 199.000,-- k.k.
voor meer informatie zie www.moostdijk2.nl

of bel 06-55344230

Voor het inzaaien van
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

Tel. 0493-84 40 69
Tel. 06-208 48 443

Maandag  6 april, 2e Paasdag, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken)
Harrie de Wit en Petronella van Grimbergen, 
overleden leden van Zangkoor De Peelklan-
ken en voor het welzijn van de leden van De 
Peelklanken bij gelegenheid van het 40-ja-
rig jubileum van het koor 1975-2015.

Dinsdag 7 april, geen avondmis.

Donderdag 9 april,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 11 april,
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
Ton de Wit (verjaardag), ghm Theu Hermans 
en Mina Hermans-Jonkers, zwd Marie Veu-
gen-van Loon, tevens voor Jan Veugen en 
kleinzoon Adrie Veugen. 

ACOLIETEN: 
za. 4 april 19.00: Richard Köster, Koen Coumans; 
zo. 5 april 10.00: Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; 
ma. 6 april  10.00 : Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen; 
za. 11 april 19.00 : Harry Geerlings, Kathy 
Geerlings. 

DOOPSELS: 
Door het Sacrament van het H. Doopsel is 
Sem Op ‘t Root, St. Gerardusstraat 25, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen ouders en dopeling proficiat en een
goede toekomst.

PASEN: 
Pasen komt van het joodse woord Pascha 
wat doorgang betekent. Met Pasen herinne-
ren zich de joden dankbaar hoe zij eeuwen 
geleden bevrijd zijn uit de gevangenschap in 
Egypte en veertig dagen onder leiding van 
Mozes de doorgang door de woestijn maak-
ten naar het beloofde land. 
Met Pasen vieren wij: wat we ook meema-
ken, dankzij de belofte van God en door 
de verrijzenis van Jezus is er een doorgang, 
een uitzicht. Als wij elkaar een Zalig Pasen 
wensen, dan wensen we elkaar eigenlijk 
een goede doorgang, een uitzicht, door het 
leven van elke dag dat door Christus’ op-
standing zoveel zekerder is dan alle andere 
zekerheden in de wereld. 
En in die geest van Pasen wens ik u allen van 
harte EEN ZALIG PAASFEEST toe. 

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

Zijactief ST Martha

Op donderdag 9 April is onze inge-
laste avond. We gaan kienen en be-
ginnen om 20.00 uur. Dit is een open 
avond , dus iedereen is welkom.

De fietstocht.
We vertrekken aan de Haaze-hoof op 
donderdag 16 April om 13.00 uur en 
gaan naar Asten voor een bezoek aan 
de Anthuriumkwekerij op de Waard-
jesweg 9. Bij slecht weer gaan we met 
auto’s. Voor de rondleiding en de 
koffie met vlaai vragen we een eigen 
bijdrage van € 5,-. Opgeven voor 14 
April bij Anneke (625502) of bij Toos 
(632950).
 We gaan uit van goed weer, tot dan.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

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
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Boer en knuppel
Het grondgebied van de gemeente Nederweert was in de middeleeuwen eigendom 
van diverse Heren en vormde zo als het ware een lappendeken. Een groot deel van de 
gemeente was eigendom van de Hertog van Gelder. Andere delen waren in het bezit 
van kerkelijke Heren zoals het Kapittel van Sint Servaas in Maastricht, de Proosdij van 
Meerssen en de kapittelkerk van St. Lambrecht in Luik. 

Het bezit van de Heren in Nederweert 
was verdeeld in zogenaamde leengoederen 
en laatgoederen. De meeste Nederweerter 
laatgoederen (er waren er honderden) wa-
ren kleine boerderijtjes met een stukje grond 
waar de horigen (ook wel laten genaamd) 
als persoonlijke slaven van de Heer het ge-
bruiksrecht hadden. In ruil daarvoor behield 
de Heer een aantal rechten. Op de eerste 
plaats betaalden de laten jaarlijks een cijns 
(belasting) in natura. In Nederweert bestond 
die belasting tot in de 17de eeuw uit één of 
meer kapoenen (dat zijn vetgemeste, ge-
castreerde hanen). Later werd die belasting 
omgezet in een vast geldbedrag. Ten tweede 
was een laatgoed ‘keurmedig’. Dat wil zeg-
gen dat als de horige kwam te overlijden, 
de Heer op bezoek kwam en het beste stuk 
vee of kostbaarste stuk meubilair uit de erfe-
nis mocht kiezen (‘keuren’) en zichzelf toe-
eigenen. Het derde recht van de Heer was 
wat in het Latijn het ‘ius primae noctis’ (het 
recht van de eerste nacht) wordt genoemd. 
Dit hield in dat de Heer het recht had om 
geslachtsgemeenschap te hebben met de 
dochter van de horige, aan de vooravond 
van haar huwelijk. Overigens zijn in Neder-
weert van de uitoefening van dit laatste recht 
geen harde bewijzen bewaard gebleven.

Geheel anders was het gesteld met leengoe-
deren. Een leengoed werd door de Heer ‘in 
leen’ gegeven aan een leenman als beloning 
voor speciale diensten, zoals mee ten oorlog 
trekken of deelnemen aan een Kruistocht. 
De Hertog van Gelder had zijn grondbezit in 
Weert en Nederweert in leen gegeven aan 
de graaf van Horne, die daardoor Heer van 
Weert en Nederweert werd. Op zijn beurt 

had deze Heer het grondbezit verdeeld on-
der 24 achterleenmannen. Als een leengoed 
overging op een nieuw achterleenman, dan 
moest die de eed van trouw aan de Heer af-
leggen en ‘heergewaad’ (letterlijk: geld voor 
een wapenuitrusting) betalen. Er waren twee 
types leengoed: bundige lenen en cluppel-
lenen. De bundige lenen werden geleid door 
een gewapende ridder. Nederweert telde 
twee bundige lenen: de Hoge Notte aan 
de Heerweg en de Plucksack aan de St. 
Sebastiaanskapelstraat. Beide waren om-
grachte, versterkte en verdedigbare hoeves. 
De cluppellenen waren veel kleiner. In Ne-
derweert waren er een stuk of tien, zoals de 
boerderijen “Vlaokers” (Meevis, Hoofstraat) 
en “Kluskens” (Hovensteeg, Strateris). De 
leenman of boer die een cluppelleen bezat 
moest in tijd van oorlog zijn Heer te voet en 
gewapend met een knuppel vergezellen. Zij 
waren boeren waar men ontzag voor had. De 
benaming ‘boerencluppel’ was toen nog een 
soort eretitel. Tegenwoordig wil men zo liever 
niet meer worden genoemd.

Alfons Bruekers

Hoeve Plucksack aan de Sebastiaanskapelstraat 
was een van de twee bundige lenen in Neder-
weert. Foto archief SGN.

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

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

Lage rug hernia
In de osteopathie stel-
len wij ons de vraag 
waarom lijdt iemand 

aan een hernia? Is de oorzaak niet een 
orgaan dat door zijn aanhechtingen 
op de wervelkolom een irritatie geeft? 
Of de ophanging van de linker nier die 
een invloed heeft  op de doorbloeding 
van de kleine bloedvaten van de laatste 
wervels?
Wanneer de dikke darm echter con-
stant overbelast is, slecht doorbloed 
wordt of verkeerde voeding moet 
verwerken, kan de beweeglijkheid 
afnemen en daarmee spanning op 
dit buikvlies veroorzaken. Via dit 
buikvlies oefent de endeldarm een 
terugkerende trek uit op de tussen-
wervelschijven van de onderrug en
het bekkengebied.

Een osteopaat onderzoekt niet alleen 
de regio waarin de klacht optreedt, 
maar het hele lichaam, en gaat daar aan 
het werk waar hij de oorzaak aantreft. 
Osteopathie valt onder de aanvul-
lende verzekering, het eigen risico is

NIET op ons van toepassing. 
Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico 
is NIET op ons van toepassing. 
Indien u nog vragen heeft, laat het 
ons dan weten. We zullen dan trach-
ten u zo snel mogelijk te woord te 
staan.

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes 
op onze website: www.vaneldijk.com
Volg ons op facebook en op twitter.

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Antoniusplein 21
6031 ED Nederweert
Tel 0495-634376 

NL DOET

NL DOET bij zorgcentra Land van 
Horne in Weert en Nederweert

Op 20 en 21 maart hebben vrijwil-
ligers enthousiast de handen uit 
de mouwen gestoken tijdens NL 
DOET. In heel Nederland werden
7579 klussen geklaard. Ook bij
de Stichting Land van Horne. Zo 
genoten de cliënten van woon-
zorgcentrum Hushoven in Weert 
van een high tea, de cliënten van 
zorgcentrum St. Joseph in Neder-
weert maakten een uitje en zijn 
verschillende tuinen nu weer zo-
merklaar. 

Verwenmiddagen
Zowel in de (woon)zorgcentra Aan 
Stad Thoês in Ospel, Hushoven en 
Hieronymus in Weert genoten de be-
woners van een heuse high tea. “Bij 
Hieronymus serveerden de dames 
van de Lady’s Circle de overheerlijke 
hapjes en vrijwilligers van de PvdA 
bij het kleinschalig wonen in Husho-
ven”, vertelt John Seuren, coördinator 
Vrijwilligerswerk. In het centrum van 
Weert, in Ververshof, was er een voor-
jaarsmaaltijd voor de cliënten met een 
muzikale omlijsting. Vrijwilligers van 
Weert Locaal, WBC Weert en anderen, 
die zich aangemeld hadden via www.
NL DOET.nl, hielpen een handje. In 
Nederweert maakten cliënten van St. 
Joseph en mantelzorgers samen een
uitstapje naar een plaatselijke horeca-
ondernemer, waar ze werden ontvan-
gen met muziek en een buffet. 

Handen uit de mouwen
Bij andere (woon)zorgcentra staken 
vrijwilligers letterlijk de handen uit 
de mouwen. Seuren: “In Weert, bij 
Zuyderborgh, is de binnentuin op-

geknapt en een moestuin en krui-
dentuin op hoogte gemaakt voor 
de cliënten. In het verderop gelegen 
Nedermazehof is de tuin van een 
groepswoning rolstoelvriendelijk ge-
maakt. En het houdt niet op, zo lijkt 
wel”, vertelt Seuren, “want ook bij 
Rust in Roy in Stramproy is het balkon 
omgetoverd tot een belevingsgericht 
balkon, is de huiskamer opgeknapt 
en konden cliënten genieten van een
muziekactiviteit.”

Seuren vertelt samenvattend: “Een
bijzonder leuke dag voor onze cliën-
ten, en ook voor iedereen die heeft 
meegeholpen” Dankzij de inzet van 
alle vrijwilligers, mantelzorgers, me-
dewerkers en de bijdrage van het 
Oranjefonds zijn de activiteiten zeer 
geslaagd. Ook bij de andere (woon)
zorgcentra van Land van Horne in de 
gemeenten Leudal, Cranendonck en
Someren zijn er leuke NL DOET-klus-
sen geklaard.

Vrijwilligerswerk
Naast de jaarlijkse NL DOET-actie, 
zetten vele vrijwilligers zich dagelijks 
in voor senioren. Voor meer informa-
tie over vrijwilligerswerk bij Land van 
Horne, kan men vrijblijvend contact 
opnemen met de coördinatoren Vrij-
willigerswerk. Zij zijn bereikbaar via 
het gratis informatienummer: 0800 
33 33 888. 

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.000 mede-
werkers en 1.200 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren.

Voorleeskampioenen

Voorleeskampioenen Bibliocen-
ter strijden om plek provinciale 
finale: 28 maart halve finale in 
Grathem

Op 11 maart in Nederweert zijn 
nog vier voorleeskampioenen uit 
de bus gekomen. Merijn Bours 
Basisschool de Bongerd Neder-
weert, Nawal Memdouhi Basis-
school St. Laurentius Swartbroek, 
Amber Heijkers Basisschool de 
Verrekijker Ell en Maud Mertens 
OBS de Uitkijktoren Weert. 

Naar de Bibliocenter-halve finale 
28 maart in de Nassaurie in Gra-
them
Samen met de andere acht winnaars 
van de kwartfinales in Heel en Weert 
mogen zij door naar de Bibliocenter-
halve finale van Maasgouw, Leudal, 
Weert en Nederweert op zaterdag 28 
maart in de Nassaurie in Grathem. 
De overige deelnemers zijn: Hania 
Urbanowska van OBS de Graswinkel 
Weert, Lisa Verkoulen van Basisschool 
de Schakel Ittervoort, Rosa Jacobs 
van Basisschool de Wegwijzer Hun-
sel, Celeste Bongers van Brede School 
Moesel Weert, Joep van Cruchten 
Basisschool de Harlekijn Baexem, Isa 

Stegeman OBS Molenakker Weert, 
Chayenne Moers Basisschool de Tri-
angel Linne, Julia Niessen Montesso-
rischool Weert.

Wie van hen kan het mooist en 
boeiendst voorlezen? 
De jury Geert Gabriëls, Wethouder 
in de gemeente Weert, Liesbeth Kok, 
orthopedagoge/onderwijskundige 
bij de Veerkrachtgroep en Annemie-
ke Driessens, teamleider productont-
wikkeling Bibliocenter kiest uit deze 
kanjers de twee voorleeskampioe-
nen. Zij mogen door naar de provin-
ciale finale op 13 april in theaterhotel 
De Oranjerie in Roermond. 

Tenslotte is er in elke provincie één 
finalist. Deze twaalf finalisten gaan 
het tegen elkaar opnemen tijdens de 
grote landelijke finale van De Natio-
nale Voorleeswedstrijd in Muziekcen-
trum Vredenburg in Utrecht 27 mei 
a.s. De winnaar wordt de Nationale 
Voorleeskampioen 2015. 

De Nationale Voorleeswedstrijd is
een initiatief van Stichting Lezen in 
samenwerking met de openbare bi-
bliotheken en de Provinciale Service 
Organisaties.

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Showroom verbouwingsopruiming
De laatste badmeubels /douche/

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Open Eettafel Budschop

Donderdag 9 april open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 8 april 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Omgaan met de computer
en digitale fotobewerking 

Bent U op zoek naar een compu-
tercursus dan bent u bij ons op het 
goede adres, in kleine groepjes leert 
u de computer beter onder de knie te 
krijgen. De volgende cursussen bie-
den wij aan, omgaan met windows, 
deze starten we de eerst week van 
februari avonds en middags. Ook bie-
den wij de mogelijk  een cursus foto-
bewerking te volgen. In deze cursus 
leert U in 7 lessen omgaan met het 
foto bewerking programma Picasa. 
Dit is een van het meest bekende pro-
gramma om foto’s te bewerken op u
computer. U kunt met dit programma 
foto’s bekijken, bewerken, beheren, 
presenteren en afdrukken. In deze 
cursus leert u ook hoe u een fotoboek 
maakt. De cursussen worden gegeven 
in kleine groepjes en op een manier 
dat u alles kunt volgen. Deze worden 
gegeven in het gemeenschapshuis in 
Leveroy. Ook is het mogelijk om privé 
les te volgen op locatie.  Iedereen die 
hierover meer informatie wil of zich 
wil aanmelden dit kan op telefoonnr. 
0495-651687 e-mail: amjjthijssen@
hotmail.com
Dus een cursus op maat.

Toon’s Toppers van start!

16 deelnemers zijn dit jaar letterlijk 
en figuurlijk  “Toon’s Toppers”. Zij 
beklimmen op 3 of 4 september de 
Mont Ventoux. Voor de derde keer 
organiseert het Toon Hermans Huis
Weert een traject waar mensen onder 
begeleiding (en met ter beschikking 
stelling van een fiets),  samen trainen 
en toewerken naar de beklimming van 
de zo gevreesde Mont Ventoux. Ieder 
met zijn of haar eigen verhaal. Soms 
omdat men ziek is of de ziekte net 
achter zich heeft gelaten en op weg is 
naar herstel. Soms omdat men iemand 
verloren heeft, als naaste of omdat 
iemand zich gewoonweg in wil zetten 
om de ziekte kanker te bestrijden. 
Toon’s toppers fietsen ten bate van 
de stichting Mont Ventoux, groot 
verzet tegen kanker. Alle opbreng-
sten van deze stichting gaan voor 
60% naar het KWF voor onderzoek 
en voor 40% naar lokale doelen zo-
als het Toon Hermans Huis Weert. De 
berg wordt wandelend of fietsend
bedwongen. Eerdere deelnemers 
blikken met heel veel plezier en vol-
doening terug op hun deelname. Jan 
Caris  en Bert Verspeek zelfs met zo-
veel enthousiasme dat ze dit jaar voor 
de tweede keer meedoen.  Bert:”Het
beklimmen van de Mont Ventoux en 
trainingsperiode hier n aar toe met al 
die kanjers die ondanks vele tegen-
slagen weer alles uit het leven halen 
was een voorrecht en een geweldige 
ervaring!”

Bent u geïnspireerd en heeft u ook 
interesse om nog aan te sluiten? Mail
naar: adminstratie@ toonhermansh-
huisweert.nl  (Er zijn ook nog enkele 
fietsen beschikbaar dus u kunt zich 
ook aanmelden als u nog geen fiets-
ervaring heeft.)

Steunt u de toppers ook?! Ga naar 
www.grootverzettegenkanker.nl /
teams en kijk op de pagina van toon’s 
toppers uit weert.

Klaarstraat 16 - Ospel
Tel: (0495) 631603

www.emco-meubelen.nl

2e paasdag
paasshow
van 11.00 tot 16.00 uur


