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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’. 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(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

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

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool 

in uw regio!

let op!!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het weekblad van 11 februari
advertenties en tekstkopij inleveren uiterlijk op

woensdag 3 februari vóór 16.00 uur.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig en -dinsdig zeen vae geslote.
De redactie

e-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Kouptj uch gekleurdje eier van Happy-ei!ptj uptj u h gekleurh gekleurrh gekleu dje eier vrdje eier vdje eier vr an Hdje eier van Han Hdje eier v appy-ei!an Happy-ei!appy-ei!an HDootj met vastelaovundj lekker mei-j

Te koup in de automate
aan de Kuilstraot in Doospel en aan 

de Winnerstraot in Ni-jwieërt

www.happy-ei.nl

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

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

In speeksel zitten sto�en
(mineralen) die van jongs af aan 
onze tanden harder maken.
Tijdens het eten zorgt speek-
sel voor het makkelijker kunnen 
kauwen en verteren van voedsel. 
Speeksel reinigt het gebit en ver-
mindert de kans op slechte adem. 
Heeft u last van een droge mond, 
raadpleeg dan uw tandarts.

Wist u dat...
... speeksel belangrijk is voor
gezonde tanden?

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl.a2camperstalling.nl

De eerste 40 aanmeldingen20%kortingin het eerste jaar

Wat 2 jaar geleden begon als 
een bescheiden feestje op het 
horecaplein is inmiddels uitge-
groeid tot een volwaardig vaste-
laovundj evenement met beken-
de artiesten.
Vanaf de editie 2016 is het een 
evenement van de gezamenlijke 
horeca GUULKE eten & drinken, 
Café Matchpoint en Eetcafé De 
Kleine Winst rond het plein i.s.m. 
Douven Event Support | H&H Pro-
ducties en diverse vrijwilligers.

Start van het festival
Vanaf deze editie start het festi-
val al om 13:00 uur.
Dus vanaf 13:00 uur is het hos-
sen, dansen, zwieren en zwaaien
tijdens het “Neewieërter Vaste-
laovundj Revival Festival”. 

Artiesten
De organisatie heeft een groot 
aantal namen naar Nederweert 
weten te halen.

Wat te denken van Ron van Rich-
ting Roy, Fabrizio, Jacky Baggen 
en Maurice Fermont. Tussentijds 
zal een DJ zorgen voor te gekke 
vastelaovundj muziek.

Maurice Fermont
Maurice Fermont is geen onbe-
kende in de vastelaovundj wereld.
Hij weet het publiek in de juiste 
stemming te brengen met zijn
mooie stem.

Ron oet Roy
Wie kent hem niet: Ron van Rich-
ting Roy met zijn grootste hit 
“Vröllie”.

Fabrizio en Jacky Baggen
De uit de onze hoofdstad af-
komstige zanger Fabrizio en 
Jack Baggen zullen het horeca-
plein volledig op zijn kop zet-
ten met krakers als “De körk”, 
“Hakke Takke” en zijn nieuwste
hit “Roeetewisser”.

De groeëte optocht
Natuurlijk zal ook dit jaar weer 
de groeëte optocht voorbij trek-
ken en live worden voorzien van 
commentaar.

Maak kans op € 50,00 
Naast het vastelaovundj feest 
kun je ook nog kans maken op 50 
euro aan consumpties, te beste-
den tijdens de Neewieërter Vaste-
laovund-j op het Horecaplein. Be-
denk een nieuwe naam voor dit 

Vastelaovund-j maandag 8 februari is het weer feest op het Horecaplein in Nederweert! 

Ni-jwieërter Vastelaovundj Revival Festival

Er worden rondom vastelao-
vundj veel heel mooie evene-
menten georganiseerd.
Ieder evenement met zijn ei-
gen karakteristiek, zijn eigen
typerende onderscheidend
vermogen.

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

Kistkappe 2016
Iedere bezoeker kan meedoen
met de muziek, door mee te 
“houwe” op houten kistjes op het 
ritme van de muziek.
Er is op het podium voortdurend 
live muziek van artiesten en een 
liveband met bijbehorende show.

Live band De badmötse
Dit jaar de ‘heetste’ vastelaovundj 

Enige in heel Limburg 

KistKappe mis het niet
band ‘De Badmötse’, afgewisseld 
met andere grote namen zoals 
Moerepetazie, vastelaovundj 
idool Maurice Fermont en na-
tuurlijk onze lokale topartiesten 
Duo Dik vör Mekaar, KBP, Twiee 
zonger Limiet, V.V. Gekkewerk en 
Duo 2x11!

Voor jong en oud
Het KistKappe heeft vele trouwe 
bezoekers, en er is een promi-
nente Ni-jwieerter Vastelaovundj
groep welke zelfs zijn naam aan 
het KistKappe heeft ontleent: 
V.V. De Gekapdje Kisjes. 

Op het Kistkappe voelt jong en 
oud zich thuis vanwege het geva-
rieerde programma. 

Vastelaovundj tempel
De locatie is ook dit jaar weer de 
Pinnenhof, welke voor de Vas-
telaovundj wordt omgetoverd
tot een sfeervolle Vastelaovundj 
tempel.

Traditioneel vindt KistKappe 
plaats op vastelaovundj vri-jdig 
5 februari 2016. De deuren gaan 
om 20:00 uur open, en het pro-
gramma start om 20:30 uur. 
Kom op tijd voor de beste plaats!

Geen kistje?
Breng allemaal een kistje mee 
en mocht je geen kistje (meer) 
hebben, geen nood. Het organi-
serende Klein mèr Neugter ver-
koopt kistjes voor € 3,11 per stuk. 

Let op het maximale kistformaat
30 x 30 x 30 cm.

Zie ook www.kistkappe.nl of 
www.facebook.com/kistkappe-
2016.

Vastelaovundj maandag festival. 
Laat jouw idee achter in een reac-
tie onder het bericht op de face-
bookpagina van het “Neewieërter 
Vastelaovund-j Revival Festival”. De 
winnaar wordt op Vastelaovundj 
maandag 8 februari a.s. gekozen.

Eten en drinken
Natuurlijk heeft de organisatie er 
voor gezorgd dat er voldoende 
gelegenheid is om de inwendige 
mens te versterken.



PINKe
MEER OGEN EN OREN OP STRAAT
Meer blauw op straat, aangevuld met
BuurtWhatsapp verhoogt onze veilig-
heid.
Nu al in 3 kernen, straks overal.
Heb je een smartphone? 
Meld je dan aan.
                                                            B.B.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Wedstrijden weekend 6 - 7 februari.

Ivm. met vatelaovendj zijn er geen 
wedstrijden dit weekend.

Wij willen alle leden, kaderleden en 
fans van Jumping Giants fijne 
carnavalsdagen toe wensen!

Donderdag 11 februari wordt er een car-
navalsmixtoernooi georganiseerd voor alle 
U10, U12 en U14 spelers. Je kunt je opgeven 
door je naam en je team te mailen naar lau-
ra@jumpinggiants.nl

Jumping Giants, let’s go.

Zaterdag 23 januari was weer een 
leuke verenigingsdag. Eerst zijn we 
gestart met ons gloednieuwe seal-
team. 5 bikkels gaan aan dit avontuur 
beginnen onder leiding van Henri. 
De komende weken gaan zij leren 
duiken met een echte duikset in ons 
zwembad en daarna allerlei gave 
oefeningen doen onder water, zoals 
zwemmen met kompas, onderwater 
scooters, met duiklampen, en foto-
toestellen oefenen. Heel veel plezier 
en succes toegewenst. Daarna een 
heftige training voor de volwassenen 
o.l.v. Nick: OW hockey en rugby. Pff-
fff...dat was zweten in het water. Tot 
slot zijn we gestart met de opleiding 
van onze divemaster en Assistent In-
structeur. Zij worden opgeleid om 
straks les te geven aan onze leden. 
Lots of fun !! Wil je ook deel uitma-
ken van dit gave duikteam? Stuur ons 
dan een email: info@duikteamneder-
weert.nl

Uitslagen Golf
Zolder 2 – Vlegelke 1  = 1 – 5.
Haazehoof 1 – Vlegelke 2  = 4 – 8.
Vlegelke 3 – Moesdijk 2   = 5 – 7.
BCW 2 – Vlegelke 4   = 5 – 7.
 
Programma Golf
Vrijdag 12 – 2
Vlegelke 1 – Sport 1.
Vrijdag 19 – 2
Pelikaan 3 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – BCW 1.                   
Heitse 1 – Vlegelke 3 .
Vlegelke 4 – Van Loon 1.
 
Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Die Drie 3  = 4 – 2.
Biermanshuis 1 – Vlegelke  2  = 4 – 2.
Joppe 1 – Vlegelke 1  = 4 – 2.
Vlegelke 2 – Prairi 1  = 0 – 6.
Dick den Heijer speelde een geweldige par-
tij met 10.00 gem en een serie van 55.
Jaap Blok speelde 7.14 gem .

Veel Succes L.B.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Anke Vaes heeft op 23-1-2016 deelgenomen 
aan de NK indoor voor cadetten en junioren.  
De eerste 30 pijlen behaalde ze 249 punten 
en is ze als zesde door gegaan naar de fina-
leronden. Hier is ze in de eerste ronde uitge-
schakeld met 6-4.

Programma
9 februari Carnavalsdinsdag clublokaal ge-
sloten
10 februari Haring happen
19-20-21 februari 6e Bondswedstrijd bij 
HBS Wilhelmina
26-27-28 februari 7e Bondswedstrijd bij 
Willem Tell Nederweert

PAARDeNSPORTVeReNIGING 
NeDeRWeeRT

Onze leden hebben 2015 goed afgesloten 
en zijn 2016 goed begonnen. Tijdens onder-
staande wedstrijden hebben de ruiters van 
De Peelrossen en de Ponyrakkers zich we-
derom in de prijzen gereden.

3-1-2016 Bixie wedstrijd in manege de 
Vosberg te Helden: 
VEERLE CREEMERS met haar pony Vecht-
zicht’s Hydra klasse Bixie A springen 1e prijs

16-1-2016 Bixie wedstrijd in De Witte 
Vallei te Asten-Heusden: 
EMMA VANHOVE met haar pony Kasmir 
klasse Bixie A dressuur 2e prijs

18 t/m 20-12-2015 Heldense Ruiterdagen 
in manege de Vosberg te Helden:
NICOLE DEVOS met haar paard Fresh Orange 
Zaline klasse B dressuur 3e prijs
KIMBERLY ROOST met haar paard Eryngo   
klasse B dressuur 4e prijs 

17-1-2016 Dressuurwedstrijd in manege 
Beekshof in Boekend: 
MAXIME DEVOS met haar paard Fresh Oran-
ge Zaline klasse M1 dressuur  2e prijs
MAXIME DEVOS met haar paard Fresh Oran-
ge Soline klasse M1 dressuur  3e prijs

24-1-2016 Dressuurwedstrijd PSV De 
Ruif in manege De Witte Vallei te Asten-
Heusden: 
MAXIME DEVOS met haar paard Fresh Oran-
ge Geronimo klasse B dressuur 2x 1e prijs

Op onderstaande wedstrijden heeft Anouk 
Verstappen ponyclub De Ponyrakkers goed 
vertegenwoordigd.

15-1-2016 Springwedstrijd in manege 
Het Zwarte Water in De Mortel: 
ANOUK VERSTAPPEN met haar pony Laico in 
de klasse DB  3e prijs

24-1-2016 Springwedstrijd in manege 
Heijligers in Asten: 
ANOUK VERSTAPPEN met haar pony Laico in 
de klasse DB  5e prijs

Wij feliciteren hen alle met de behaalde prij-
zen. Bestuur en leden PSV Nederweert

Meisjes B zijn als 2e geëindigd in de com-
petitie, maar omdat Maastricht dat op de 
eerste plaats eindigde een dispensatieteam 

Meisjes B en C1 VC Fortutas promoveren

is, promoveren zij toch naar de topklasse. Zij 
worden gesponsord door Duijts Zonwering 
en Account+.

Meisjes C1 is in december kampioen ge-
worden en promoveert daarmee naar de 
topklasse. Zij worden gesponsord door 

Administratiekantoor Midden-Limburg en 
Konings Transportbandenbouw.

Oefenprogramma Jeugd
Donderdag 4 februari
Merefeldia A1 - MMC Weert A1  20:00

Oefenprogramma Senioren
Dinsdag 2 februari
Mierlo Hout 1 - Merefeldia 1  18:30/20:00

Woensdag 10 februari 
DVO 1 - Merefeldia 1  18:30/20:00

Donderdag 11 februari
Mierlo Hout 2 - Merefeldia 2  18:30/20:00

Agenda
Zaterdag 20 februari
Darten, A-jeugd en senioren
Aanvang 20:00 uur
Zaterdag 27 februari
Film- en spellenavond, E- en F-jeugd
Aanvang 18:00 uur
Zaterdag 19 maart
FIFA-avond, A- en B-jeugd en senioren
Aanvang 19:00 uur

Voor meer informatie en het laatste nieuws:
www.merefeldia.nl

RKSVO Nieuws

RKSVO WINSJ EEDEREIN MER VUURAL
Klein Prinsepaar Rick & Joy en

groeet Prinsepaar Maurice en Emmy
EINE SCHOEENE VASTELAOVUNDTJ SAME!

Dinsdag 2 februari:
Leidersoverleg senioren 21.00

Woensdag 3 februari:
RKSVO E1 indoor soccer Nederweert 19.00

Woensdag 10 februari:
Panningen 1 - RKSVO 1 20.00

Donderdag 11 februari:
RKSVO 2 - Baarlo 2 20.00
Hieringschelle in de kantien 21.00

Zaterdag 13 februari:
RKMSV A1 - RKSVO A1 15.00
MBC’13 C1 - RKSVO C1g 13.00
Laar D2 - RKSVO D1g 10.30
RKSVO D2 - Maasgouw D2 12.00
RKSVO A2 indoor soccer Nederweert 15.00
RKSVO B2 indoor soccer Nederweert 14.00
RKSVO C2g indoor soccer Nederweert 12.00
RKSVO D1g indoor soccer Nederweert 13.00
RKSVO D3g indoor soccer Nederweert 10.00

Zondag 14 februari:
Maarheeze 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - RKVB 2 12.00
Someren 5 - RKSVO 3 12.00
RKSVO 4 - Eindse Boys 2 11.00
RKSVO 5 - Wilhelmina 3 13.00
Neerkandia 4 - RKSVO 6 11.00
RKSVO VE1 - Merefeldia VE1 10.00
Lierop da.1 - RKSVO da.2 09.45
VV GKC da.1 - RKSVO da.1 12.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Zondag 24 januari waren we met een kleine 
groep jeugdige zwemmers weer actief in 
ons thuisbad Merenveld bij LACO. Samen 
met nog 4 andere verenigingen heeft ZPC 
deel genomen aan de minioren wedstrijd 
deel 3. De sfeer in en om het zwembad was 
gemoedelijk en rustig. Dat zou kunnen ko-
men door de warmte, maar zeker ook door 
de ontspannen manier van omgaan met 
elkaar: heel gezellig.
11 zwem(m/st)ers van ZPC deden mee en zij 
hebben samen voor een groot aantal PR’s 
gezorgd en de nodige medailles in de wacht 
gesleept. Op het programma stonden een 
paar lastige wedstrijden: voor de meisjes 
minoren 5 en jongens minoren 6 stonden 
400 meter vrije slag op het lijstje om af te 
werken. Goed banen tellen en je krachten 
verdelen was het devies. Maar voor onze 
zwemmers was het een uitdaging die ze met 
veel enthousiasme aangingen. Ook de 200 
meters moesten afgelegd worden en dat 
zorgde wéér voor fanatieke inzet en motiva-
tie. Goed gewerkt en gepresteerd allemaal!
Nog even een speciaal woord voor onze vri-
jwilligers: veel jeugdleden hebben meege-
holpen om voor de jongere zwemmers deze 
wedstrijd te organiseren en mogelijk te 
maken. Aan alle begeleiders en iedereen die 
heeft meegeholpen: veel dank!!

Uitslagen:
Solenn Hoeben 200 meter rugslag  
 3de plaats brons
Dyonne Klomp 200 meter rugslag  
 2de plaats zilver
 200 meter wisselslag  
 2de plaats zilver
Rachelle Luimes 400 meter vrije slag  
 2de plaats zilver
 100 meter wisselslag  
 2de plaats zilver
Scarlet Princen 50 meter vrije slag  
 3de plaats brons
 200 meter wisselslag  
 3de plaats brons
Ivar Snellen 200 meter rugslag  
 1ste plaats goud
 200 meter wisselslag  
 2de plaats zilver
Joos Verhagen 200 meter wisselslag  
 3de plaats brons

Alle zwemmers die hebben meegedaan 
hebben één of meerdere PR’s gehaald: 
Fenne Bours, Tom Charlier, Daphne Her-
mans, Solenn Hoeben, Max Janssen, Dyonne 
Klomp, Rachelle Luimes, Scarlet Princen, Ivar 
Snellen, Sanne Stockmans, en Joos Verhagen 
proficiat met dit mooie resultaat!

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Rustig met Vasteloavendj … in De Peel

Winterse Stiltewandeling vanaf 
Buitencentrum De Pelen 

Toe aan een beetje rust en stilte 
tijdens alle uitbundigheid van 
Vasteloavendj? Kom dan naar Na-
tionaal Park De Groote Peel en doe 
mee met de Winterse Stiltewan-
deling op zondag 7 februari. Dan 
kun je even ‘bijtanken’ en genie-
ten van de natuur. Samen met de 
Peelgidsen van Staatsbosbeheer 
wandel je een mooie route van 
zes kilometer. Onderweg worden 
een paar belevingsopdrachten ge-
daan. De excursie start om 11.00 
uur bij het Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,- per persoon. 
Reserveren kan online via: www.
staatsbosbeheer.nl/pelenstilte

Focus op beleving
Tijdens een natuurexcursie wordt er 
van alles verteld. Over de planten en 
dieren en over de cultuurhistorie van 
een gebied. De Winterstiltewandeling 
in De Groote Peel biedt ook informa-
tie, maar focust vooral op beleving. 
Al wandelend over Peelbanen en 
knuppelbruggen in het uitgestrekte 
Peellandschap zijn er bijzondere bele-
vingsmomenten waarbij de zintuigen 
worden geprikkeld. Zo ervaar je de na-
tuur veel bewuster en intenser. Deze 
eenvoudige tips voor natuurbeleving 
zijn zeer inspirerend en ook toe te pas-
sen tijdens andere wandelingen.

Nationaal Park De Groote Peel is, 
vanwege het weidse en open karak-
ter, een ideaal gebied voor natuur-
beleving. Vooral in de winter. Weer 
en wind hebben vrij spel en je kunt 
er heerlijk uitwaaien. De grillige sil-
houetten van de kale takken onthul-
len bijzondere doorkijkjes en geven 
het landschap een transparante en 
unieke sfeer. De Winterstiltewande-
ling biedt de gelegenheid om, even 
ontsnappend aan de hectiek van alle 
dag, helemaal  tot rust te komen en 
optimaal te genieten van de natuur. 

Let op: De excursie is zes kilome-
ter lang en duurt ongeveer 2,5 
uur. Houd er rekening mee dat 
in de winter sommige paden nat 
zijn. Zorg daarom voor goede, 
liefst waterdichte wandelschoe-
nen. 

Nagenieten bij Buitencentrum De 
Pelen 
Terug in het Buitencentrum kun je nog 
heerlijk struinen door de uitgebreide 
winkel met (natuur)boeken, leuke sou-
venirs en smakelijke streekproducten 
en genieten van een hapje en drankje 
in de inpandige horeca. Het Buiten-
centrum is in de winter geopend op 
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 
17.00 uur. In de Carnavalsweek is De 
Pelen elke dag geopend! Voor meer 
informatie over de activiteiten en het 
Buitencentrum: 0495 – 641 497 of de-
pelen@staatsbosbeheer.nl 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

schoorsteenveegbedrijf

LOOMANS
Loomans Facilitaire Dienstverlening
Bellen voor een afspraak na 18.00 uur

gsm 06 - 42 80 65 14
Antoniusstraat 29 | Asten-Heusden | tel. 0493 - 69 68 78

Computer reparaties

06 119 27 439
h.t.janssen@kpnmail.nl

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 8 februari en dinsdag 9 februari 
GESLOTEN i.v.m. CARNAVAL. Donder-
dag 11 februari  09.30-12.00 uur work-
shop schilderen* / 10.00-12.30 uur 
hoofdmassage*. Vrijdag 12 februari 
09.30-12.30 uur creatief atelier. Tijdens 
de Open Dag (21 februari) is er weer 
de mogelijkheid voor haardonatie tbv 
Stichting Haarwensen. Meer infor-
matie hierover vindt u op de website. 
Open inloop maandag t/m donderdag  
van 09.00-16.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur (* = op afspraak). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

 

“ONTMOeTeN 
DOeT GROeTeN”

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om 
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 
wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen.
De prijs voor het menu is 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties).
De inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur. Wanneer u deel 
wilt nemen aan dit Eetpunt kunt u 
zich aanmelden tot vrijdagochtend 
12.00 uur voor de volgende dinsdag. 
U kunt dat doen door te mailen naar 
eetpuntnederweert@gmail.com of 
telefonisch, bij voorkeur op vrijdag-
ochtend, op telefoonnummer 06 83 
15 92 14. Moet u zich later toch nog 
afmelden dan kan dat tot uiterlijk 
maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op:
 
9 februari geen Eetpunt i.v.m. Carnaval
16 februari in de Pinnenhof
23 februari in de Pinnenhof
1 maart in de Pinnenhof

Artrose in heup of knie, ben 
ik aan een prothese toe?

Woensdag 24 februari 2016 orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over artrose van de knie 
of heup en gewricht vervangende 
protheses. De informatieavond vindt 
plaats tussen 19:00 en 21:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode.
Er is ruim gelegenheid om vragen te 
stellen. 

TE HUUR
Appartement
Centrum Nederweert

06 - 517 517 15

Open eettafel Budschop

Donderdag 11 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 10 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 06-40061269

www.budschopactueel.nl



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

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

Liturgische kalender van 
4 februari tot en met 13 februari 2016

DONDERDAG 4 FEBRUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis Jo Bruekers.

VRIJDAG 5 FEBRUARI
Gedachtenis van H.-.Agatha, maagd en mar-
telares - eerste vrijdag van de maand bijzon-
der toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus
18.30 Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 6 FEBRUARI
H.H.- Paulus Miki en gezellen, martelaren -
vooravond van de vierde zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) –  jaardienst Mar-
tien Beijes tevens voor ouders Beijes-Her-
mans, jaardienst Mia Troisfontaine-Potting, 
Mia Haenen-Teeuwen, ouders Van de Kerk-
hof-Simons en schoonzonen Jo en Huub. 

ZONDAG 7 FEBRUARI
Vijfde zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. mevr. L. Roost) – jaardienst Toos Brue-
kers-Verstappen en Lies Bruekers-van de 
Kruijs en Jo Bruekers, jaardienst Jan de Loos, 
Peter Mathijs-Teeuwen en Petronella Stou-
temans. Na de H.Mis koffie en thee in het 
parochiecentrum.

MAANDAG 8 FEBRUARI 
Gedachtenis van H.-Hieronymus Emiliani
Geen H.Mis

DINSDAG 9 FEBRUARI
Geen rozenkransgebed en H.Mis

WOENSDAG 10 FEBRUARI
Aswoensdag
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.
Na de H. Mis gelegenheid om het askruisje 
te ontvangen.

DONDERDAG 11 FEBRUARI
Feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes -
viering van barmhartigheid.
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis - Jo Bruekers.

VRIJDAG 12 FEBRUARI
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 13 FEBRUARI
Vooravond van de eerste zondag van de 
veertigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, mevr. H. Dielissen) – zeswekendienst 
Lies Bongers-Coolen, jaardienst overleden
ouders Gielen-van Nieuwenhoven en ove-
rige familieleden.

Overleden
Op 30 januari was de uitvaart van Eva Pe-
rin, zij overleed in de leeftijd van 83 jaar en 
woonde Acaciastraat 24.
Moge zij ruste in vrede.

Na carnaval askruisje halen 
op Aswoensdag
Daags na carnaval, Aswoensdag, is er ’s 
avonds een eucharistieviering in onze kerk, 
waarin pastoor Schuffelers het askruisje te-
kent op het voorhoofd van de gelovigen. 
Het is een oud gebruik. In de vroege mid-
deleeuwen kregen mannen over het gehele 
hoofd en vrouwen op het voorhoofd as ge-
strooid. Dit ritueel was enkel bestemd voor 
zondaars die tot boete waren veroordeeld. 
Later werd het een algemeen gebruik, om-
dat men ervan uitging dat iedereen tegen 
God en de medemens gezondigd had. 
Als teken van berouw en vasten komt het 
gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. 
De boeteling strooide as over het hoofd. 
Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die 
als boetekleed werd gedragen. Vandaar de 
uitdrukking ’ín zak en as zitten’.

Eucharistievieringen op zondag vanuit 
Limburg  
Na het opheffen van de zendtijd van het 
RKK per 1 januari van dit heeft de omroep 
KRO-NCRV zich bereid verklaard een aantal 
voormalige RKK-programma’s te blijven ma-
ken. Zo wordt onder meer nog elke zondag-
morgen de eucharistieviering  op televisie 
uitgezonden.  Diverse keren per jaar komt
de viering vanuit de Sacramentsbasiliek in 
Meerssen. Dit jaar is de mis vanuit Limburg 
te zien  op 20 maart (Palmzondag) 12 juni, 

24 juli, 23 september, 30 oktober en 18 de-
cember.  Voorafgaand aan iedere tv-uitzen-
ding vanuit het bisdom Roermond is er een 
geloofsgesprek met steeds een andere gast 
uit Limburg. Dit programma is te zien op 
zondagmorgen van kwart over tien tot half 
elf op NPO2. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 7 februari
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. 

Week van  6 februari  –  13 februari  2016

Zondagmorgen 7 febr. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, als jrgt. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als jrd. voor 
Harrie Schreurs, ouders Schreurs-Verstap-
pen, Nicolaas, Elisabeth en Sjra Schreurs 
(volkszang)

Woensdag 10 febr. Aswoensdag
19.00 uur eucharistieviering (volkszang)
Tijdens de eucharistieviering zal het askruis-
je worden uitgereikt.

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:

Rabo-bank: NL97 RABO 0135 5068 24
of ING: NL39 INGB 0001 8364 98.

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: 
NL97 RABO 0135 5068 24 van de St. Rochus-
parochie Budschop of op ING: NL39 INGB 
0001 8364 98.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van 
€ 25,00 in een envelop af te geven bij de 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Ne-
derweert, met vermelding van uw naam, 
adres en telefoonnummer en de opgave 
van de misintentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad. Telefoonnummer 
Parochiecentrum St. Rochus: 631760. Voor 
het uitreiken van de H. Communie aan huis, 
kunt u contact opnemen met de heer Bert 
Verheggen, telf. 632684.

Zondag 7 februari 2016
H. Mis om 11.00 uur. 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen 
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 14  februari 2016
H. Mis om 11.00 uur. 
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Jan Kuepers

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

6 t/m 13 februari 2016

ZATERDAG 6 februari: 18.00 uur H. Mis 
t.g.v. de opening van de vastelaovundj m.m.v. 
K.V. de Piepkukes, de Krielkes en Blaoskracht 
11, voor Truuke Beerens-Doensen voor haar 
verjaardag.

WOENSDAG 10 februari: 19.00 uur As-
woensdagviering.

ZATERDAG 13 februari: 19.15 uur H. Mis, 
ter ere aan de H. Gerardus.

LEZERS: zaterdag 13 februari Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 6 februari 18.00 
uur Lars Vleeshouwers en Tim Theunissen, 
zaterdag 13 februari Valerie Beerens en
Sanne Rijkers.

“Alleen wie zijn gezicht naar de zon keert, 
kan de schaduw achter zich laten..” 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.

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.

        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
Flexibel op afspraak en zaterdag-ochtend!

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  4 – 13 febuari

Donderdag 4 februari, 19.00 voor de zie-
ken. Na de H. Mis wordt de Blasiuszegen
opgelegd.

Vrijdag 5 februari, H. Agatha, maagd en 
martelares, 1e vrijdag van de maand: Zie-
kencommunie.

Zaterdag 6 februari, Gezinsmis Vaste-
laovundj, 18.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
Graad de Wit en Wesley Hermans, jrd Mia 
Jacobs-Weekers, ghm Tjeu Slaats, ghm Ma-
thieu Konings en Antonetta Snellen, ghm 
Harrie Veugen, Philomena Rietjens en Maria 
Jacobs. 

Zondag 7 februari, 5e zondag door het 
jaar, Vastenavond, 10.00 (Samenzang) 
voor het welzijn van de parochie en een 
sfeervolle viering  van de Vastenavond. 

Woensdag 10 februari, Aswoensdag,
vasten- en onthoudingsdag, 09.00 en 19.00 
bij het begin van de 40-dagentijd. Na beide 
vieringen wordt het askruisje opgelegd.

Donderdag 11 februari, geen avondmis.

Zaterdag 13 februari, 19.00 (Samenzang) 
Piet van Laer, To van Laer-Jacobs en Thei 
Ament, jrd Maria Knapen, jrd Nel Kessels-
Stultjens, ghm Ber Verheijen, ghm ouders Sjef 
Vaes en Lien Vaes-Slaats, ghm Bèr Moonen. 

ACOLIETEN: za. 6 febr.  18.00:  gezinsmis; 
zo. 7 febr. 10.00: Harry Geerlings, Kathy 
Geerlings; za. 13 febr. 19.00: Richard Köster, 
Koen Coumans. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel zijn Menno van Ool, Baexem, Lize 
Donkers, Strateris 44C en Milou van ‘t Kloos-
ter, Annastraat 55. in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen dopelingen
en ouders van harte proficiat en een goede 
toekomst. 

BLASIUSZEGEN: Donderdag 4 februari 
wordt na de avondviering de H. Blasiusze-
gen opgelegd. 

VASTENAVOND – ASWOENSDAG: De 
viering van Vastenavond begint weer met 
een Gezinsmis, waaraan De Vlikkestaekers 
meewerking verlenen. In de lezingen door 
leerlingen van de basisschool kunnen we de 
betekenis en beleving van vastenavond en
de vastentijd beluisteren. De uitbundige vie-
ring van vastenavond was indertijd heel zin-
vol en begrijpelijk bij de naderende sobere 
vastentijd. Ook vandaag nog is een moment 
van bezinning op zijn tijd waardevol. Ik no-
dig u uit om in gezinsverband aan deze vie-
ring deel te nemen.
En als u op aswoensdag het askruisje wordt 
opgelegd met de woorden “Gedenk dat je 
stof bent en tot stof zult weerkeren” zult u
beseffen dat u overgaat van de vastenavond 
naar de vastentijd.

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

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

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Toneelclub De Meiberg 
(Schoor) 

Speelt voor u op 12-13-14 februari a.s. 
het komische stuk Culinaire Catas-
trofe. Aanvang om 20.00 uur in zaal 
Briels. Zaal open om 19.00 uur.
Entree € 8,00.

Dankbetuiging

We hebben eind vorig jaar in korte tijd afscheid moeten nemen 
van allebei onze ouders. Het was toen fijn te merken hoeveel 
mensen met ons meeleefden: door bij de crematie aanwezig te 
zijn, door ons een kaart of ander bericht te sturen of door ons 
te helpen. We willen daar iedereen voor bedanken. Zonder ie-
mand te kort te willen doen, willen we hierbij de medewerkers 
en vrijwilligers van Thuiszorg Midden-Limburg, het Franciscus 
Hospice, het ziekenhuis in Weert en huisartsen Hendricks en 
Adriaens bijzonder bedanken voor de zorg en steun die pap en 
mam en wij van jullie kregen.

Eric Sentjens en Marjo, Mathijs Sentjens en Astrid
Henk, Freek en Zoë, Giel, Kasper, Daan 
Jeroen en Chantal, Daan en Roos, Ellen, Loes

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENAVOND  KBO BUDSCHOP

Op vrijdag 5 februari 2016  is er 
weer een kienavond georganiseerd 
door de KBO Budschop, in het zaaltje 
van de Sint Rochuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.00 uur.

Het  kienen is toegankelijk voor ieder-
een. U bent van harte welkom.
In de jackpot zit dan het mooie be-
drag van € 45,--

Iedereen is welkom!

Na drie dolle dagen actief ontspannen

Carnavalsvakantie bij Buitencen-
trum De Pelen

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

Peel Ontdektocht Winterpret
Voor gezinnen met kinderen zijn er 
Peel Ontdektochten Winterpret. Tij-
dens deze gezinstocht ga je, samen 
met een Peelgids van Staatsbosbe-
heer, speuren naar sporen van die-
ren. Als je die sporen kunt herkennen 
weet je welke dieren er in de Peel 
voorkomen. Zo ontdek je ook van al-
les over het leven van deze dieren. 

Na afloop van de excursie kunnen 
kinderen een uilenbal pluizen. Een
braakbal, ook wel uilenbal genoemd 
bevat voedselresten die een roofvo-
gel niet kan verteren. Bij het uitplui-
zen van zo’n bal komt soms een com-
pleet skelet van een muis of ander 
klein dier te voorschijn. Met behulp 

van zoekkaarten kun je het skelet de-
termineren. Zo kom je er achter welk 
dier het is. Een Peelgids geeft uitleg 
bij dit forensisch onderzoek. Span-
nend! Er start een Peel Ontdektocht 
Winterpret op woensdag 10, donder-
dag 11 en vrijdag 12 februari om 11.00 
uur. Deelname kost € 5,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind, inclusief 
een pluisdiploma en een dierenpin.

Nestkastjes timmeren en schilderen
Het is nog winter, maar toch lonken 
we al een beetje naar de lente. En
in het voorjaar gaan de vogels weer 
op zoek naar een veilige nestplek. 
Jij kunt de vogels helpen met hun 
zoektocht naar een eigen huis. Tim-
mer een stevig nestkastje en schilder 
dat in de mooiste kleuren. Bordje ‘te 
huur’ erbij en voor je het weet woont 
er een heel gezin in je tuin of op het 
balkon. Je kunt nestkastjes timmeren 
en schilderen op woensdag 10, don-
derdag 11 en vrijdag 12 februari om 
14.00 uur. Deelname kost € 10,- per 
kind, inclusief materialen.

Informatie en aanmelden 
Aanmelden voor de Peel Ontdektocht 
Winterpret en het nestkastjes timme-
ren kan telefonisch: 0495 – 641 497 of 
per mail: depelen@staatsbosbeheer.
nl Het Buitencentrum is in de Carna-
valsweek geopend  op maandag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Foto: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

UITNODIGING

Voor alle inwoners van Budschop.

De Dorpsraad Budschop nodigt alle 
inwoners van Budschop uit voor het 
Dorpscafé van Budschop.
Deze bijeenkomst zal gehouden wor-
den op maandag 15 februari vanaf 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk 
op Budschop.
Er zullen een aantal sprekers zijn die 
uit zullen leggen wat hun vereniging/
organisatie voor Budschop en zijn in-
woners kan betekenen.
Met elkaar kunnen we in gesprek 
gaan om wensen en eventuele pro-
blemen te bespreken. Er kunnen 
ideeën en oplossingen bedacht wor-
den om de leefbaarheid op Budschop 
te verbeteren.

Het Dorpscafé is er voor iedereen in 
Budschop, iedereen is welkom om op 
welke manier dan ook een bijdrage te 
leveren.

Tot maandag 15 februari.

Dorpsraad Budschop

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Ich bin neet de prins 

van Nî-jwieërt gewoore,

mèr veul mich as Bram 

vandaag prinsheerlik.



Ziekenvervoer Weert
Maaseikerweg 155
6005 AD Weert
t: 0495-580585
e: ziekenvervoerweert@

princen.com

Wichteroptocht

De basisschole (Bongerd, Budschop, 
Kerneel, Klimop), de kindjercentra
(3 Turf Hoog, Hummelhoeve, Hoera, 
Ikook) en ut Citaverde College organi-
sere gezamelijk ’ne wichteroptocht op 
vri-j-dig 5 februari. 
De wichter van dees schole en kindjer-
centra zeen al waeke aan ’t dinke en 
knutsele. Want ederein wiltj mèt de 
schoeënste en/of lolligste creatie vör 
de daag kome um ’t publiek te ver-
make en um misschien in de prieze te 
valle. Pepeer, hoonderegaas, behang-
selpleksel of verf, werkelik alles hebbe 
ze oet de kast of de garage gehaaldj 
um heur fatasie d’r op los te kunne 
laote. En ’t belooftj ‘n schitterendj 
spektakel te waere. Mer de wichter al-
lein kunne de optocht neet laote sla-
ge. Dao hure dikke ri-je publiek bi-j! 
Minse di-j lache mèt de kólder, minse 
di-j klappe vör de prónkstökke, minse 
di-j trots zeen umdet heur kindjer of 
kleinkindjer mei-jloupe. En neteur-
lik ouch minse di-j gewoeën geniete 
van ’t plezeer van de wichter. Moders, 
vaders, kindjer, opa’s, oma’s, tantes, 

oeëmes en bure, kómtj geniete van ‘t 
enthousiasme van alle wichter. Want
’t ès de mote waerd. 

De route startj um 11.11 oor vanaaf de 
Schoolstraot – Brökske (Brugske) – Pes-
toeër van de Steenstraot - Lambertus-
straot – Brökstraot - Kerkstraot (tot 
aan de kerk). De optocht trèktj dit jaor 
dus langs Zorgcentrum St. Joseph!

Vae zeen uch langs 
de route  op vri-jdig

5 februari um 11.11 oor! 

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

De tandartse en hoesartse
van Agneshof zeen tiedes 
de optocht neet bereik-

baar met de auto! 

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Uw lokale specialist 
voor zonnepanelen 
én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert.
Vertrouwd en vakkundig 
zoals u ons kent.

Vraag een vrijblijvende offerte via 
www.remozon/nl / 06-54256242

Heerlijke
Nonnevotte!

Brugstraat 15 Nederweert - www.bakkerijbroekmans.nl
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere  sector!

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

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

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

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Stijlvolle
Binnen- en buitendeuren

Albo, Skantrea, Bruynzeel
en Wehkamp

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Sandwich / 
Dakpan panelen

Fraser Zweeds rabat

22x167 mm zwart (gelijkwaardig aan cape cod)

16 jaar garantie op verfafwerking.

Opening 
14 Februari 2016 
13.00 tot 17.00 uur

NIEUW

in Nederweert

Kom deze dag je afspraak inplannen en krijg 50% 
korting op je gehele behandeling. Als cadeautje 
krijg je een leuke goodybag! Voor een hapje en 
drankje wordt gezorgd.

OPENINGSKNALLER

Liefs Kristy.
Hair: Kristy Vercoelen

Photography: 
Joyce Djo Photography

Model: Tamlyn Cosster

Visagie:
Rominy Bridget de Vos

facebook.com/kapsalonfunky
Like Funky op facebook en volg de 
laatste nieuwtjes

06 25320892 | Sint Rochusstraat 32 |  6031 BJ Nederweert
info@funkyhairstyling.nl | www.funkyhairstyling.nl

Domus Bona Ventura Prins Tum & Prinses Mientje
Tum is geboren op 30 augustus 1936 
in Nederweert en gehuwd met Mien-
tje van Kol geboren op 9 mei 1938 te 
Someren -Heide. De bijnaam van Tum 
is: Tum van Kooles Sjang. Tum zijn da-
gelijks werk was lasser en dat 38 jaar 
bij Daf Eindhoven
Tum en Mientje leerden elkaar ken-
nen met Carnaval in 1956 en ze 
trouwden op 11 januari 1962, daarna
gingen ze wonen op de Mgr.Kreijel-
mansstraat 2 in Nederweert waar 
dochter Anja geboren is. Daarna ver-
huisden ze naar de Moesemanstraat 
waar John en Maryse zijn geboren.
Uit het huwelijk zijn 7 kleinkinderen 
geboren. Tum zijn hobby is voetbal 
en is sinds 1962 lid van Merefeldia, 
was daar scheidsrechter en deed ook 
veel vrijwilligerswerk voor de club. 
Ook is hij vrijwilliger op Eynderhoof 
en de begraafplaats St.Lambertus. De 
hobby’s van Mientje zijn badminton, 
toneel en zingt bij het plaatselijke 
dameskoor “Cantantes” en is ook lid
van het L.K.V Zonnebloem en Oude-

renbond. Nu wonen ze sinds 1 maart 
2010 bij Domus Bona Ventura en zijn 
daar zeer actief.

De slogan: 

Met Tum en Mientje aan de zwieër,
gaon vae same flink te kieër. 

Senioren Dansgroep Prins Bèr en Prinses Els
Prins Bèr aes 70 jaor en Prinses Els 
71 en ze wore aafgelaope zomer 45 
jaor getrouwtj en hebbe 2 wichter, 
Ron en Yvon en 4 kleinkindjer di-j al-
lemaol muziek maken en zoee hebbe 
Prins en Prinses hun orkest kompleet 
met gietaar, slaagwerk, kieebord en 
hoorn. Ze woeene in eine bungaloow 
oppe Smisserstraot en Prinses Els hiltj 
van lekker koke en det ki-jjae aan 
Prins Bèr good zeen. Prins Bèr heef 
altieed gewerktj beej interieurbou-
wer De Pinmaeker in Neejwieert. As 
hobby`s heef hae paerdesport, moun-
tainbike en vastelaovundj. In de pae-
rdesport heef hae zelluf paerd geree-
je van 1960 tot 2008 woevan tot 1995 
wedstrieed. Tevens aes hae landelik 
zjurie van alle klasse en aes tot 2010 
parkoersbouwer gewaesj.
Fietse deut hae eder waek waal 100 
km in het bos.
Met de vastelaovundj aes hae ein be-
kintj persoeen in het Pinnelandj want 
hae deut al mieer dan 30 jaor met 
de optocht mej as einling en vreuger 
heef hae auch wages gebouwtj. Det 
deut Prins Bèr nog steeds mer dan vör 
zien 4 kleinkindjer, di-j dan auch alle-
maol mej doon met de optocht.
Twiee kieer in de waek gaon ze same 
danse en det doon ze mer wat gaer.

Prins Bèr zieen devies aes:

Danse sporte en fieêste,
deze vastelaovundj aes um in te 

lieêste

Prins Bèr heef de Orde van het vas-
telaovundjveerderke ingesteltj.

Prins Bèr en Prinses Els houje de re-
sepsie op vriedig 5 fibberwari in zaal 
Reigershorst, Pastoeer Maesplein 13 
in Neejwieert-Indj van 19.30 oor tot 
20.30 oor.

PvdA bezoekt 
bandenverwerker Rumal

Een afvaardiging van de PvdA afde-
ling Nederweert heeft afgelopen 
maandag een bedrijfsbezoek ge-
bracht aan Rumal. Dit bedrijf ver-
werkt oude autobanden weer tot 
grondstof voor nieuwe producten. De 
aangevoerde versleten banden be-
staan voor 30% uit ijzer en voor 70% 
uit rubber. Rumal levert haar bijdrage 
aan het zoveel als mogelijk herge-
bruiken van materialen, die voorheen 
als afval werden beschouwd.
Directeur Jan van den Brand wil zo 
hoog mogelijk op de ladder van Lan-
sink terecht komen. Als laagste op 
deze ladder staat het storten van 
afval. Het hoogst bereikbare is het 
complete hergebruik tot een nieuw 
hoogwaardig product. Daarom wil
Rumal uitbreiden om daaraan te kun-
nen voldoen. 
Hoewel het bedrijf is gevestigd in een 
gebied bestemd voor zware indus-
trie, zijn er toch regelmatig klachten 
van omwonenden. Ondanks dat Ru-
mal geheel voldoet aan de wettelijke 
vereisten kan het in de buurt toch 
soms sterk naar rubber ruiken. Daar-
om probeert directeur van den Brand 
in goed overleg met de omwonenden
tot passende oplossingen te komen. 
De PvdA vindt dit belangrijk, mede 
omdat Rumal straks goed is voor 60 
arbeidsplaatsen.
Met de opgedane kennis kan de PvdA 
straks goed oordelen, mocht het be-
drijf Rumal in de gemeenteraad aan 
de orde komen. 
Binnenkort wil de PvdA een werk-
bezoek brengen aan een bedrijf met 
intensieve veehouderij, eveneens om
meer kennis op te doen. 

Instruktie 
verkeersregelaar

Het gebeurt te vaak dat men de 
instruktie van een verkeersrege-
laar negeert, maar pas op hier zit 
een hoge boete aan vast:

• Negeren van een stopteken/aanwij-
ziging door een automobilist € 340,-

• Negeren van een stopteken/aan-
wijziging door voetgangers en fiet-
sers € 70,-

• Ook het aanrijden van een ver-
keersregelaar staat hoog op de 
lijst: het OM/de rechter beslist wat 
er dan gebeurt.

Dus volg te allen tijde de tekens/aan-
wijzigingen van een verkeersregelaar 
op!!!
Hij staat er om u te helpen.!!!

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

Heb je vragen over schrijven of 
uitgeven? Bibliocenter begint 
met iets nieuws. Vanaf 18 febru-
ari kun je elke donderdag van 
18.30 tot 19.30 uur bij Bibliocen-
ter Weert terecht op het inloop-
spreekuur voor schrijvers. Uit-
geverij Bullseye Publishing uit 
Weert geeft antwoord op alle 
vragen die te maken hebben met 
schrijven en uitgeven.

Tientallen mensen beleven veel ple-
zier aan het schrijven van verhalen. 
Misschien heb je een verhaal in je 
hoofd en krijg je dit niet op papier zo-
als je wilt. Misschien ligt ergens in een 
lade een geweldig manuscript klaar
om uitgegeven te worden. Hoe ga je 
te werk? Kom naar het inloopspreek-
uur voor schrijvers bij Bibliocenter 
Weert op donderdag van 18.30 tot 
19.30 uur. Plan je liever een afspraak? 
Neem dan contact op met Linda Gie-
len: linda@bullseyepublishing.nl of 
06-17634871. 
Je vindt de bibliotheek aan de Wilhel-
minasingel 250 in Weert. 

2016 is Jaar van het Boek
“Boeken geven ruimte om onszelf te 
verliezen in het leven van anderen. Ze

vormen ons denken. Verhalen spreken
tot onze verbeelding. Ze laten ons 
kennis maken met nieuwe werelden 
en veranderen soms onze gedachten”, 
zei minister Jet Bussemakers bij de 
opening van het Jaar van het Boek. 
Daarom vieren we in 2016 dat het 
boek springlevend is. Boeken spelen
een grote rol bij het vormen van cul-
tuur en identiteit. Ze laten zien wie 
we zijn, als mens én als samenleving. 
Er blijft een grote behoefte aan ver-
halen en duiding, aan informatie en 
kennis, aan vertier en ontspanning. 
Daarom is 2016 het Jaar van het Boek 
met (her)verkenning én waardering
voor het boek in al zijn verschij-
ningsvormen.  Kijk voor meer info op 
www.2016jaarvanhetboek.nl 

Wekelijks inloopspreekuur schrijvers 
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PRINS PAUL III
V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Hejje met dees daag thoeës wat oet te legge,
miljaar gae hoofdj toch neet alles te zegge. ”

PRINS MAURICE I
C.V. de Bengels - Ni-jwieërt-West

“Laotj dèh fiets en dèh bal mèr rolle,
Vae gaon dees daag as unne dolle!”

PRINS HENRI I
V.V. de Piepkukes - Ni-jwieërt-d’Indj

“Gae zultj mich gein plat huuere kalle,
Mer vastelaovundj veere vae 

met z’n alle!”

PRINS MAURICE I
V.V. de Vlikkestaekers - Doospel

“Deze vastelaovundj neet as bag of prul op jak, 
mer as prinsepaar vanne Vlikke: volle bak!!”

4  F E B R U A R I  2 0 1 6

PRINS JOHAN I
V.V. de Losböl - Leivere

“Mit sambal in de vot 
kan de vasteloavundj neet kapot!”

PRINS PIETER I
V.V. de Törfstaekers - Doospel

“Met dees daâg zal ich geine auto smere 
mer met volle gaâs vastelaovundj veere!”

Vastelaovund-j Maondjig

N r

RRevivavaav l Festivavaav l
met Fabrizio en

Maurice fermont

Vanaf 
13.00 uur

live 
optredens! 

Check de 

facebook 

pagina 

voor 

meer 

info!

ORGANISATIE:
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KERKSTRAAT 4, NEDERWEERT

zo 7 feb

Nówwe 
prîns dkw
Weem wurtj de 
opvolger van Prins Jac 
en Prinses Berlinde? 
Oetroping Prins van 
DKW op zondig tösse
00:00 en 01:00 oor.

di 9 feb

Nog net
neet de Pin 
d’r in

woe 10 feb

Hieëring 
schelle

a 8 f

disco haro
Veur, tieëdes en 
nao de optocht Dis
HA
ut 

.

Kerkstraat 2, Nederweert

ma 8 feb

Lindeboum 
Boetegewoeëne 
Binnezitting

zza 6 fa 6 feebb

Lindeboum 
Boetegewoeëne 
Binnezitting
Ton Wolter - Ed en Frans - KBP 
Thea en Ria met weem neet allemaol 
De Maeg jes en de Vröll e- Tommè-
dèh  Duo D k vör Mekaar - Pr ns 
Paul II - Koppers Jac - Dao Geuns 
Tw  Tinte  Grieës - Moerepetaz
Neer en Jos Bouwels - Bill en 
Marco - Dos Cerveza - t Graotekoeër 
Prins vanne Rabbuizers - Ruud 
en Kristel - VV Gekkewerk - Johan 
Veugelers

Vanaaf 10.00 oor Spek met eier

Hieëring 

nao de optocht Disco 

in ut pelieës van 

Veertj 
vastelaovundj

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

Afhalen optochtvolgnummers en plattegrond
Men dient het volgnummer af te halen op zaterdag 6 februari a.s. tussen 11.00 en 12.00 uur in Café De Schans,
St. Rochusstraat 9. Daar ontvangt u ook een plattegrond van het opstelterrein.

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

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

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

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

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

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

Progr rt 2016
VVVVrijdag 5 februaririjdag 5 februaririjdag 5 februaririjdag 5 februari
•	 11.00 uur Bezoek scholenoptocht in centrum Nederweert en bezoek aan scholen door Prins Paul III en Prinses
NeeltjeNeeltjeNeeltjeNeeltje en Jeugdprinsenpaar Prins Ries I en Prinses Pleun.

Zaterdag 6 februariZaterdag 6 februariZaterdag 6 februariZaterdag 6 februariZaterdag 6 februariZaterdag 6 februariZaterdag 6 februari
•	 13.113.113.113.113.113.113.11111 uur Jeugdsleuteloverdracht aan Jeugdprins Ries I in het Gemeentehuis van Nederweert. Iedereen is welkom.
•	 19.3019.3019.3019.30 uur Sleuteloverdracht aan Prins Paul III en uitreiking kolderpin in gemeentehuis van Nederweert.
•	•	•	 21.3021.3021.3021.30 uur Bezoek diverse gelegenheden in Nederweert.

Zondag 7 februariZondag 7 februariZondag 7 februariZondag 7 februari
•	 18.11 uur Fieëstkefee in zaal Centraal met optredens van o.a. Mark en Wilhelmien, De Toddezèk,Toddezèk,oddezèk,T Spik en Span

en diverse lokale artiesten.

Maandag 8 februariMaandag 8 februariMaandag 8 februariMaandag 8 februari
•	•	•	•	 12.0012.0012.0012.00 uur Officiële overdracht van Prinsenwagens aan Prins Paul III en Prinses Neeltje,
JeugdprinsJeugdprinsJeugdprinsJeugdprins Ries I en Jeugdprinses Pleun.

•	 14.3014.3014.3014.30 uur Start grote optocht 2016.
•	 17.30 uur Prijsuitreiking Jeugd in de Pinnenhof.
•	 20.00 uur Prijsuitreiking volwassenen in de Pinnenhof. Aansluitend bezoek div. locaties in Nederweert.

Dinsdag 9 februari
• 14.11 uur Verzamelen bij Cafe De Kleine Winst.1 uur Verzamelen bij Cafe De Kleine Winst.erzamelen bij Cafe De Kleine Winst.1 uur V
•	•	•	•	 14.44 uur VastelaovendjmiddigVastelaovendjmiddigastelaovendjmiddigV in De Pinnenhof.
•	•	•	 18.00 uur VertrekVertrekertrekV naar gemeentehuis voor het teruggeven van de sleutel aan de burgemeester en turf oplaoting.
•	 18.45 uur Vertrek naar de Pinnenhof.Vertrek naar de Pinnenhof.ertrek naar de Pinnenhof.V
•	 19.49 uur Abdicatie Jeugdprins Ries I en Jeugdprinses Pleun.
•	 21.11 uur Abdicatie Prins Paul III en Prinses Neeltje.
•	 22.22 uur Sluiting VastelaovendjseizoenVastelaovendjseizoenastelaovendjseizoenV 2016.

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

Vae winse ederein plezerige vastelaovendjsdaag.
Dit onger ut devies van Prins Paul III:

Hejje met dees daag thoeës wat oet te legge,
miljaar gae hoofdj toch neet alles te zegge.

www.pinmaekers.nl

Vastelaovendjvereinigingastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërtt

Vastelaovendj 2016 
in de Pinnenhof

Vri-jdig 5 februari
20.11 Kistkappe

met de Badmötse, Moerepetazie, Maurice Fermont en diverse lokale artieste

Zaoterdig 6 februari
14.00 Jeugdhosmiddig

georganiseerdj door Buurtvereiniging West met DJ Joske.
Met bezeuk van de jeugd en volwasse Prinsepare en eur gevolg. Dees daele gratis chips 
oet vör de jeugd. Vör ederein towgankelik, consumpsies tege gereduseerdje pries.

Maondjig 8 februari
14.11 Optoch kieke en daonao hosse en springe

op meziek van DJ Niels en priesoetreiking jeugd.
20.00 Priesoetreiking volwassene.

Dinsdig 9 februari
14.11 Groeëte Jeugdhosmiddig met

vastelaovundjmeziek van DJ Niels.
Vör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waereVör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waereör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waereV
aafgezatte. Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaot
Allein mer wichter, plastic bekers en unne drinkkater, plastic bekers en unne drinkkat, plastic bekers en unne drinkkater
wao det de jeugd zelf zien drenkske kan tappe.
Oetdaele gratis chips vör de jeugd door ut prinsepaar
Aansloetendj abdikasie.

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

Optoch kieke en daonao hosse en springe
op meziek van DJ Niels en priesoetreiking jeugd.

ör de jeugd zal de vloer en podium gedaeltjelik waere
e. Heej waere gein aojers en glaaze tow gelaote.

, plastic bekers en unne drinkkat

ratis chips vör de jeugd door ut prinsepaar.

. de Pinmaekers.
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WONINGVERENIGING



Vastelaovundj 2016

Zaal Centraal
Zaoterdig 21.30 oor

House of carnaval 
@ Wups Pub

met div DJ-s

Maondig 15.00 oor DJ FRENK
Groeëtbieëldj met foto’s en clips

Nao de optocht lekker hosse en sprînge 
20.30 Stuiterbal @ Wups Pub

Goonsdig 20.00 oor
HIËERINGSCHELLE  in Wups Pub

Zondig 18.11 oor

FIEËSTKEFEE
met o.a.Toddezek, Spik en Span,

Mark en Wilhelmien en Johan Veugelers 

Zaoterdig 6 februari ophale 

volgnummers optocht.

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

Tied: van 11.00 oor tot 12.00 oor.

www.pinmaekers.nl

VVastelaovendjvereinigingastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërde Pinmaekers Ni-jwieërtt

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

info@kessels-installaties.nl

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

2016
Vri-jdig 5 fibberwari:
20.30 oor: Senioren dansaovundj in zaal Reigershorst

Zaoterdig 6 fibberwari:
17.40 oor Hijse vanne vlag bi-j ’t Kunstwêrk. 
18.00 oor  H.Mès in ‘t teiken vanne Vastelaovendj opening.
19.30 oor  Sleuteloverdracht in ’t gemeindjehoês. 
22.00 oor  tot sloetingstieëd bezeuke vae kefee-zaal 

“Bi-j Le-nie”, wao onger angere de Kolderkuûk 
bekindj weurdj gemaaktj.

Zoondig 7 fibberwari:
Vri-j te bestee-je door Prins, Prinses, Adjudanten, 
Vorst, Raod van elluf, Damesgarde en gevolg.

Maondj-ig 8 fibberwari:
12:30 oor  Verzamele bi-j kefee “ ’t Verschil” vör vertrek nao 

de optocht in Ni-jwieërt.
17.00 oor Nao de optocht bezeuke vae van tot 20.30 oor 

kefee-zaal “Bi-j Le-nie” wao eine gezinsmiddig 
met jeugddisco gehaoje weurdj.

20.30 oor  tot sloetingstieëd bezeuke vae kefee-zaal “Van 
Nieuwenhoven”, wao de prieëze van alle d’Indjse 
optochtdaelnemers bekindj zulle waere gemaaktj.

Deensdig 9 fibberwari:
10.30 oor  tot 13.00 oor “Spek met Ei-jer ontbijt” bi-j kefee-

zaal“Bi-j Le-nie”, wao Blaoskracht11 ‘n “Spek met 
Ei-jer” concert zal speule.

14.00 oor  tot 15.30 oor bi-j kefee-zaal “Bi-j Le-nie”.
15.30 oor  In optocht nao ‘t kunstwêrk vör ‘t striêke 

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

van prins Henri l en Jeugdprins Axel I en daonao 
‘t kaalplökke vanne Piepkuuk.

Vae winse uch eine schoeene vastelaovundj

Programma vastelaovundjsdaag

De Handjvaeger
VASTELAOVENDJSBIJLAGE VAN HET WEEKBLAD VOOR NEDERWEERT 2016
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   V   V.V.V. de Vlikkestaekers Doospel. de Vlikkestaekers Doospel

BoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrBoôrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebroêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft vanoêluft van
VVVVV.V.V.V.V.V.V.V. De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers . De Vlikkestaekers 

Bianca
van Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frvan Rens van Neer van Frenske van de kapper en Mia van Maane Drang 

en Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Geren Gerda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Tda van Sjeng van Puine Hans en Toos van Schefda van Sjeng van Puine Hans en Toos van Schefoos van Schefda van Sjeng van Puine Hans en T fers Woos van Scheffers Wfers Woos van Schef iel.

&
Jeffrey
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en Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Eren Erna van Adjudant Broenauge Andries van Kapelle Biezelinge 

en Eveline Robijn van Probolinggo

gaon op zondig 7 februari 2016 
in de onecht trouwe

Un vrouwke oet Doospel en unne kroekezeiker 
die in ut onechte huweliksbuutje stappe

As det huwelik dur mer wul bee-j vaart-j?
Komt-j allemaol 7 februari mer met de handjes klappe!

Programma Boôrebroêluft 2016
19.00 oor

Vurzamele BoôrVurzamele Boôrurzamele BoôrV ebroêdspaar en femilie
bee-j kafee ut Peeljuweel op Doospel

20.30 oor
Kerkelik huwelik in Vlikkepalies ut Peeljuweel op DoospelKerkelik huwelik in Vlikkepalies ut Peeljuweel op Doospel

Aansloetend-j es dur resepsie.

VV.V.V. de Vlikkestaekers . de Vlikkestaekers 
DoospelDoospel

VVVastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opastelaovundj opVastelaovundj opastelaovundj opVVastelaovundj opastelaovundj opV

DoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospelDoospel
Vri-jdig 5 februari

WWWichterichterichterichterichterichterichterichteroptochtoptochtoptochtoptochtoptochtoptochtoptochtoptochtoptocht
Zaoterdig 6 februari

ZugabeZugabeZugabeZugabeZugabeZugabeZugabe
Spik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en SpanSpik en Span
de Tde Tde Tde Tde Tde Tde Tde Tde Toddezekoddezekoddezekoddezekoddezekoddezekoddezekoddezekoddezekoddezekde Toddezekoddezekde Tde Toddezekoddezekde Tde Toddezekoddezekde T

Zondig 7 februari

BoorBoorBoorBoorBoorBoorebrebrebrebrebrebroeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluftoeluft
Maondjig 8 februari
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Dinsdig 9 februari
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Café zaal 't Peeljuweel

Carnaval

3-daagse!

zo 7 - di 9 feb

Brugstraat 44, Nederweert • T 0495-625000 • www.restaurantdiverso.nl

Van zondag 7 t/m dinsdag 9 februari hebben we 
een  Carnaval 3-daagse met heerlijke gerechten! 
Openingstijden: zo  12 uur | ma 17 uur | di 12 uur
Het Carnavalsmenu  kunt u bekijken op de website.

p.s. Ook niet-c
arnaval gasten 

zijn van harte w
elkom!!

CONSULTING

Eric Sentjens

De lol kan 
neet op

Vae winse
uch völ 
plezeer
Hortensiastraot 20

6031 VC, Ni-jwieërt

T 06-15 82 66 93

E eric@esc-ape.nl

www.esc-ape.nl
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PRINS RIES I
PRINSES PLEUN

V.V. de Pinmaekers - Ni-jwieërt

“Met dees daag legge vae de bal 
en fluit d`r naeve, 

um saame met uch vastelaovendj 
te belaeve”

PRINS PIM I
PRINSES  MEIKE

B.S. De Kerneel

“Met dieës daag gaon vae neet 
knalle mét di-j balle,

mer fieëste wi-j de bieëste!!”

PRINS AXEL I
PRINSES JILL

De Krielkes - Ni-jwieërt-d’Indj

 “Zeejjae met de Krielkes op paad, 
dootj zoee gek wi-j un raad!” 

PRINSES MIRTE
ADJUDANT METTE

B.S. Budschop

 “Met de meiden veurop
zette vae Budschop oppe kop”

PRINS RICK I
PRINSES JOY

Jong Vlikkestaekers - Doospel

“Effe geine sax, hamer of balle
Dit weurtj unne vastelaovundj um te knalle!”

PRINS NIELS
PRINSES KRISTEY

B.S. de Bongerd

Met Prins Niels en Prinses Kristey veurop, 
wurtj de vastelaovundj hieëlemaol top!

PRINS SEB I 
PRINSES SILKE

B.S. de Tweesprong

“Seb en Silke alaaf,
Vastelaovundj oppe Twieesprong des pas gaaf!”

PRINS TOM
PRINSES RENSKE

B.S. de Zonnehof

Duisse mit vastelaovundj blie en gek 
Bis se in Leivere op de gooj plek!

PRINS DAAN, PRINSES NAOMI
EN ADJUDANT GEERT

O.B.S. De Klimop

Goesj eur hoeswêrk mêr op zei-j, 
en veertj Vastelaovundj met Daan en Naomi mei-j !!!

PRINS THOMAS I
PRINSES JARA

Scouting PPX

“Same vastelaovundj vere, kei gaaf.
Boem Paaf Alaaf!”

 Tijdelijk kunt u extra veel besparen met 
 de slimme combinaties van Nefit Cashback actie. 
Nu €100 tot €350 retour! 

Ne� t TrendLine HR-ketel + 
Ne� t Easy slimme thermostaat
Ne� t TrendLine HR-ketel + Ne� t TrendLine HR-ketel + 
Ne� t Easy slimme thermostaatNe� t Easy slimme thermostaat
NU

150,-150,-
Cashback

Installatiebedrijf Wiel Coolen Peelsteeg 7a, Nederweert tel. 0495 - 631927 www.wielcoolen.nl Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld Installatiebedrijf Wiel Coolen |  Peelsteeg 7a, Nederweert  |  tel. 0495 - 631927 |  www.wielcoolen.nl  Installatiebedrijf
 Tijdens Carnaval zijn wij gesloten van zaterdag 6 februari t/m dinsdag 9 februari. 

Actie! Bij Installatiebedrijf Wiel Coolen 



GemeenteContact
Donderdag 4 februari 2016

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. Aanmelden is eenvoudig. 

Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 

bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 

e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 

de bekendmakingen vanzelf 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. 

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

Stichting Activiteiten Leveroy ontving 
op zaterdag 23 januari het predicaat 
Kern met Pit 2015. Een terechte waar-
dering voor het initiatief Kwisutwaal. 
Burgemeester Evers en de wethouders 
Geraats en Mackus waren ook op de 
jaarlijkse bijeenkomst van Kern met 
Pit aanwezig om de initiatiefnemers te 
feliciteren. 

Kern met Pit wordt al sinds 1978 ge-
organiseerd door de Koninklijke Ne-
derlandsche Heidemaatschappij. Deze 
organisatie begeleidt bewoners bij de 
verbetering van hun buurt, wijk, dorp of 
streek. Het biedt actieve bewoners een 
steuntje in de rug om hun project bin-
nen een jaar te realiseren. 

Stichting Activiteiten Leveroy 
Op zaterdag 23 januari vond in Grathem 
de Limburgse uitreiking plaats van een 
aantal predicaten en de trofee voor 
Kern met Pit 2015. Stichting Activiteiten 
Leveroy (SAL) kreeg het predicaat voor 
Kwisutwaal, een leefbaarheid bevorde-
rend evenement voor jong en oud. Inwo-
ners doen samen een quiz en gaan in 
groepjes het dorp in voor verschillende 
opdrachten. Een activiteit die al een paar 
jaar voor veel enthousiaste deelnemers 
zorgt.

Tjeu Kwaspen mocht voor dit initiatief 
dan ook het dik verdiende predicaat 
Kern met Pit 2015 in ontvangst nemen, 
samen met een bedrag van € 1.000,-. 
De initiatiefnemers zijn blij met deze 

waardering en met de grote belangstel-
ling vanuit het gemeentebestuur. “Dat 
stimuleert alleen maar om door te gaan 
en de eerste initiatieven daartoe zijn al 
genomen”, aldus Tjeu Kwaspen van SAL.
 
Limburgse winnaar 
Het burgerinitiatief Het aanleggen van 
een schutterspad uit Venray heeft de 
provinciale trofee van Kern met Pit edi-
tie 2015 gewonnen. De initiatiefnemers 
van Zandakker Gilde St. Jan ontvingen 
de prijs uit handen van Gouverneur Bo-
vens. Dit project gaat voor de provincie 
door naar de landelijke verkiezing.

Bij-Zaak genomineerd voor 2016
Volgend jaar dingt weer een project uit 
onze gemeente mee naar Kern met Pit. 
Voor 2016 is het initiatief Bij-Zaak van 
Lei Reemers genomineerd. Dit project 
richt zich op het creëren van een lint 
waarbij op verschillende locaties in het 
openbaar groen bijenbiotopen worden 
aangelegd met daarin kunstwerken die 
fungeren als bijenhotels. De kunstwer-
ken worden ontworpen door lokale 
kunstenaars en grotendeels gemaakt bij 
openluchtmuseum Eynderhoof.

Meedoen!
Bent u ook zo’n actieve inwoner en gaat 
u aan de slag met een leefbaarheidsini-
tiatief. Laat u inspireren en neem eens 
een kijkje op de website www.kern-
metpit.nl. Naar verwachting kunt u zich 
vanaf 1 september aanmelden voor de 
editie van 2017.

SAL Leveroy, proficiat met predicaat

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

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 8 en dinsdag 9 februari is 
het gemeentehuis gesloten. Het kantoor 
van de burgerlijke stand is op dinsdag 
van 10.30 uur tot 11.00 uur wel voor u 
geopend, echter uitsluitend voor het 
doen van aangifte van geboorte en 
overlijden. De gemeente is tijdens de 
carnavalsdagen voor spoedgevallen wel 
bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur. 

Gewijzigde huisvuilroutes
Ook de huisvuilroutes worden verplaatst. 
De vuilniswagen begint om 07.00 uur 
(behalve op zaterdag om 06.30 uur) te 
rijden. De route van maandag 8 februari 
wordt op zaterdag 6 februari gereden. 
Dinsdag 9 februari wordt woensdag 10 
februari; woensdag 10 februari wordt 
donderdag 11 februari; donderdag 11 
februari wordt vrijdag 12 februari en 
vrijdag 12 februari wordt zaterdag 13 
februari. De milieustraat is op maandag 
en dinsdag gesloten.Waarom krijgt het sociaal wijkteam 

het Ospels Steunpunt navolging in 
de andere kernen van de gemeente 
Nederweert? Omdat in Ospel de kracht 
van het dorp wordt benut. In Ospel is 
tijd, ruimte en vertrouwen gegeven aan 
inwoners, dorpsraad en ketenpartners 
om zelf een sociaal wijkteam te organi-
seren. Hierdoor is het Ospels Steunpunt 
een sociaal wijkteam van, voor en door 
Ospel geworden. Een plek dichtbij huis, 
waar inwoners terecht kunnen met al 
hun hulp- en ondersteuningsvragen. 
Waar de oplossing vaker in de buurt 
wordt gevonden dan in het professio-
nele circuit.

Het sociaal wijkteam in Ospel was een 
proefproject in de gemeente Neder-
weert om te experimenteren met een 
nieuwe manier van werken binnen het 
sociaal domein. In het laatste kwartaal 
van 2015 is het project geëvalueerd. 

Meerwaarde
De conclusie van de evaluatie is dat de 
werkwijze van het Ospels Steunpunt 
een meerwaarde heeft en navolging 
zou moeten krijgen in de andere kernen 
van de gemeente. De gemeenteraad 
heeft dit advies overgenomen en in de 
loop van 2016 wordt de aanpak van het 
Ospels Steunpunt uitgerold in de andere 
kernen van de gemeente Nederweert. 

De kracht van samen
Onder de paraplu van het Ospels Steun-
punt werken inwoners, dorpsraad en 
professionals uit verschillende disciplines 
op een nieuwe manier samen. Profes-
sionals leren ook van elkaars werkwijze 
en brengen dit in praktijk, zowel in het 
Ospelse als daarbuiten.

In juni vorig jaar werd het Ospels Steunpunt officieel geopend met alle betrokkenen. Een enthousiast team dat er samen voor gaat! Foto: Nederweert24

V.l.n.r.: Initiatiefnemers Tjeu Kwaspen, Jan Weijers en Joop van Heel van SAL op het podium,  
samen met twee leden van een ander genomineerd project. Foto: Nederweert24

Even wennen…
Een nieuw project opstarten, gaat 
natuurlijk niet vanzelf. Ook voor de 
vrijwilligers was het wennen. “Knoppen 
gingen en moesten om. Ik was namelijk 
helemaal een vreemde op het gebied 
van het sociaal domein. Gedurende 
het proces ging dit steeds beter. Onder 
begeleiding van Vorkmeer werd er een 
werkgroep samengesteld. Later ook met 
de mensen op de werkvloer vanuit de 
ketenpartners, werd het steeds duide-
lijker wat we in Ospel wilden en wat er 
moest komen: het Ospels Steunpunt. 
Na bijna twee jaar proefdraaien, is het 
wijkteam sinds juni vorig jaar een feit. 
Het initiatief staat in de kinderschoenen 
en we zullen nog veel moeten leren. 
Maar samen met de professionals en de 
vrijwilligers komen we er!”, aldus één 
van de vrijwilligers.

Vinden van oplossingen
Het profijt van de samenwerking zit in 
het vinden van oplossingen die zon-
der Ospels Steunpunt niet gevonden 
werden. Hoe? Vaak zijn oplossingen 
te vinden in het eigen netwerk in de 
buurt, voor vragen die normaal gespro-
ken in het professionele circuit werden 
opgelost. Deze ervaring nemen de 
professionals werkzaam in het Ospels 
Steunpunt mee, ook in hun werk buiten 
Ospel. Deze goede samenwerking met 
korte lijnen en de passie die de leden 
van het steunpunt hebben, zorgt voor 
veel tevredenheid bij inwoners met een 
hulpvraag.

Dicht bij huis
Een inwoonster vertelt: “Ik heb een heel 
fijne ervaring met het Ospels Steunpunt 
gehad. De dames waar ik mee sprak, 

waren erg vriendelijk en spontaan. 
Ze hadden echt plezier in hun werk! 
Daarnaast vond ik het erg fijn dat ik 
met verschillende vragen bij het steun-
punt terecht kon. Een groot pluspunt 
is dat het dicht bij huis is. Ik ben niet 
meer goed ter been en rijd geen auto 
meer en bovendien hebben we ook 
geen busverbinding. Maar doordat het 
steunpunt in Ospel zit, kan ik daar nog 
zelfstandig heen”.

Vooruitblik
In de loop van 2016 zal in de andere 
kernen van de gemeente Nederweert 
gestart worden met dezelfde proces-
aanpak als in Ospel. “Het is fantastisch 
om te zien dat veel mensen uit Ospel 
iets voor hun dorpsgenoten willen 
betekenen en zelf goed weten wat voor 
hun dorp belangrijk is. Het geven van 
vertrouwen, ruimte en tijd is de sleutel 
tot succes geweest en blijven uitgangs-
punten. Alleen zo ontstaat resultaat dat 
staat: een sociaal wijkteam van, voor 
en door het dorp”, aldus wethouder 
Hubert Mackus. 

Contact?
Het Ospels Steunpunt heeft een inloop-
spreekuur op dinsdag van 10.00 tot 
12.00 uur en op donderdag van 14.00 
tot 16.00 uur. Tijdens dit spreekuur 
staan de medewerk(st)ers klaar om al 
uw vragen te beantwoorden. Mocht 
dit tijdstip u niet schikken, dan kunt u 
altijd contact met ze opnemen voor een 
afspraak om bij u op bezoek te komen. 
Tel. 06-38150114. 

Op onze site vindt u de evaluatie die 
de gemeenteraad afgelopen december 
heeft besproken.

Ospels voorbeeld doet volgen
Sociaal wijkteam gaat door, veel tevreden inwoners

Vastelaovundj in Ni-jwieërt. Nog een paar 
dagen en dan draagt burgemeester Evers 
de macht voor de drie dolle dagen over 
aan Prîns Paul III van De Pinmaekers tij-
dens de traditionele Sleuteloverdracht in 
het gemeentehuis op zaterdag 6 februari. 
Ook wordt op deze avond weer de Kol-
derpin uitgereikt. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur en is vrij toegankelijk voor 
iedereen. Alleen voor de zitplaatsen in de 
raadzaal is een toegangskaart nodig. ’s 
Middags kan de jeugd al genieten van het 
feest tijdens de jeugdsleuteloverdracht.

Sleuteloverdracht
In de Kolderzaal van het gemeentehuis 
openen om 19.30 uur traditiegetrouw 
de Vastelao vundjs-verenigingen uit de 
gemeente Nederweert samen de Vastela-
ovundj. Ook dit jaar zijn De Pinmaekers 
uit Nederweert, De Bengels uit Neder-
weert-West, De Vlikkestaekers uit Ospel 
en De Piepkukes uit Neder weert-Eind er 
uiteraard weer bij.

Het belooft een mooie avond te wor-
den met optredens van Will Knapen, 
Dao Geuns, Twiee zonger limiet, KbP, 
Duo Dik vör Mekaar, Pascal Meulen en 
Jos Douven, Oze Hoempa en Hofkapel 
Klein mèr Neugter. Ceremoniemeester 
is kabinetschef (en drager van de Jan 
van der Croeën Ieëremedaâlie 2016) 
Giel Bruijnaers. 

Dit jaar wordt voor de 31e keer de 
Kolderpin uitgereikt aan een persoon 
uit de gemeente Nederweert die zich 
verdienstelijk maakt voor de Vaste-
laovundj in het bijzonder en voor de 
gemeenschap in het algemeen.

Jeugdsleuteloverdracht
’s Middags begint om 13.11 uur de 
jeugdsleuteloverdracht. Uit handen 
van locoburgemeester Hubert Mackus 
ontvangt Jeugdprins Ries I van V.V. De 
Pinmaekers dan samen met Prinses 
Pleun in de Kolderzaal de sleutel van 

het ‘achterpörtje’ van het gemeente-
huis.

Ook Jeugdprîns Axel I en Prinses Jill van 
De Krielkes d’Indj, Jeugdprîns Rick I en 
Prinses Joy van de Jong Vlikkestaekers 
Doospel en al hun adjudanten, raden 
van 11 en dansmarietjes zijn van de par-
tij. En er zijn natuurlijk ook weer diverse 
optredens. Het wordt een gezellige mid-
dag, verzorgd voor en door de jeugd 
van Nederweert. Iedereen is welkom, 
maar de plaatsen in de Kolderzaal zijn 
alleen voor de jeugd. Daar is een toe-
gangskaart voor nodig. In de aangren-
zende zalen is echter plaats genoeg. Dus 
kom vooral kijken en genieten!

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

Samen maken we er een mooi feest 
van!

Unne schoeëne Vastelaovundj!

Zo gemakkelijk
U kunt sinds kort ook uw verhuizing 
digitaal aan ons doorgeven. Maar online 
regelt u ook snel het aanvragen van een 
Bewijs van Nederlanderschap, een Eigen 
Verklaring rijbewijs, een uittreksel per-
soonsgegevens, een uittreksel/afschrift 
burgerlijke stand en een visvergunning. 
Ook is o.a. het doorgeven van vertrek 
naar het buitenland digitaal mogelijk en 
het verzoek voor aanduiding naamge-
bruik. Kijk op onze website voor alle 
online producten.



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

Aanbieding voor afhalen

Buffet excl. dranken

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 6,50 p.p.

Nieuw:
Maandag t/m vrijdag 

all you can eat 
in het restaurant.

Keuze uit 2 soorten soep 
en 20 gerechten, 

onbeperkt aan tafel geserveerd.

Voor € 13,- per persoon
4 t/m 11 jaar € 8,- per persoon

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in balisaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 16,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in balisaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 20,00

Elke zaterdag en zondag 
lopend buffet of à la carte

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

OPRUIMING
BH’s, slips, strings > 50%
Badgoed, nachtgoed > 20%

Carnavalsweek 
gesloten
9 t/m 13 februari

Paulus Holtenstraat 4

6031 CS Nederweert

06.51.607.127

20 jaar ervaring

Schakel en automaat

Voor rijbewijs B - BE – AM 

Snelcursus

Voor autisme en ADHD

A U T O R I J S C H O O L

w w w. a u t o r i j s c h o o l k n e e p ke n s . n l

Pierre Kneepkens 

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

MEUBELS
nieuw en gebruikt

relaxstoelen, sta-op-stoelen, 
bankstellen met garantie

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

drogers, koelkasten met garantie
Openingstijden:

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

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

EHBO Nederweert start met 
nieuwe jeugdopleiding

Als je naar het voortgezet onderwijs 
gaat en ’s avonds misschien nog gaat 
sporten, kan er onderweg  altijd wat 
gebeuren, want “Een ongeluk zit in 
een klein hoekje”. Dan is het fijn om 
te weten wat je moet doen, want 
hulp is niet altijd direct aanwezig. 

Dat je “Eerste Hulp Bij Ongelukken” 
kunt verlenen of helpen. Goede EHBO 
is heel belangrijk voor het slachtof-
fer, want hoe eerder je iets kunt doen 
hoe minder de gevolgen zijn voor het 
slachtoffer. 

Wij willen je graag de eerste han-
delingen op een praktische manier 
leren en willen daarom ook dit jaar 
weer een EHBO-A cursus in Neder-
weert geven. Onderwerpen die in de 
cursus behandeld worden zijn o.a. 
bloedingen, flauwte, brandwonden, 
botbreuken en tekenbeten. We be-
steden ook véél aandacht aan pre-
ventie, want voorkomen is beter dan 
genezen. 

De cursus start op woensdag 17 
februari en vindt plaats in Neder-
weert locatie “De Pinnenhof”. De 
cursus van ongeveer 12 lessen is van 
19:00 – 20:15 uur. Er wordt afge-
sloten met een theorie- en praktijk-
examen. Daarna ben je automatisch 
1 jaar lid en mag mee doen aan een 
grote buitenoefening. Misschien vind 
je het ook leuk om met ervaren EH-
BO-ers mee te gaan naar evenement 
of een sportwedstrijd. Dat kan alle-
maal bij de EHBO vereniging in Ne-
derweert. De cursus kost €15,- pp. Dit 
is inclusief cursusboek en verbandma-
teriaal voor in de les.

De cursus is bedoeld voor alle leer-
lingen van groep 8. Door de prakti-
sche insteek is het geen probleem 
als je dyslexie, ADHD etc. hebt. Laat 
het ons wel even weten, zodat we 
hier rekening mee kunnen houden. 
Heb je verder nog vragen, neem dan 
contact op met Edwin Keersmaekers 
tel: 0495-525678 of via opleidingen@
ehbonederweert.nl. Inschrijven voor 
de cursus kan op de website www.
ehbonederweert.nl

Voor vragen over dit persbericht kunt 
u contact opnemen met:
R. Knapen, 06-53179776

Maandag 8 februari 
a.s. Optocht in Ospel

De deelnemers hebben weer hun ui-
terste best gedaan, er iets moois en 
ludieks van te maken. De toegang is 
gratis! 

De route is als voorgaande jaren: 
Aerthijsplein, Stad, Annastraat, Sieben-
straat, Korenbloemstraat, Klaproos-
straat, Lochtstraat, Meester Hermans-
straat, Waatskampzijweg, Waatskamp, 
Reindersweg, O.L.Vrouwestraat tot aan 
Aerthijsplein. We starten om 13.00 uur. 

Tijdens de optocht is er geen door-
gaand verkeer mogelijk in deze stra-
ten en wij verzoeken u geen auto’s of 
andere obstakels op of langs de route 
te plaatsen.
Voor de duur van de optocht, zullen 
de bushaltes van VEOLIA, gelegen 
aan bovengenoemde route, buiten 
dienst zijn. De lijnbussen zullen mo-
gelijk een omleidingsroute volgen.  
Dit geldt ook tijdens de kinderop-
tocht op vrijdagmiddag 5 februari.

Dinsdag 9 februari prijsuitreiking 
Vanaf 15.00 uur in het Peeljuweel te 
Ospel worden de prijzen bekend ge-
maakt evenals de winnaars van pu-
blieksprijzen en, dit jaar voor het eerst, 
wordt bekend wie wordt beloond voor 
de meest humoristische creatie. 

Onze sponsoren en de inwoners van Os-
pel hebben het weer mogelijk gemaakt 
dat iedere deelnemer in de prijzen kan 
vallen. Wij, als optochtcomité, zijn een-
ieder daar zeer erkentelijk voor. 

Vae winse uch unne 
gooie Vastelaovundj!

OPRUIMING
NOG T/M 13 FEBRUARI

70% KORTING
mode voor de moderne vrouw

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Kom ook kijken naar de nieuwe collectie!

Modeshows 2 maart

Bedankt
Op zaterdag 16 januari ben 
ik rond het middaguur voor 
apotheek Maar in de Burg. Ho-
busstraat midden op de weg 
gevallen. Daarbij heb ik mijn 
heup gebroken. Bedankt voor 
de warme woorden en dekens/ 
badhanddoeken die op mij 
werden gelegd, terwijl ik op 
de koude grond op de zieken-
auto lag te wachten. Wie is zijn 
badhanddoek kwijt? Laat het 
even weten op 06-22043668.

Op vrijdag 22 januari werd in 
de Ontmoeting, de gasterij van 
zorgcentrum St. Joseph in Ne-
derweert, een boerenbruiloft 
georganiseerd. “Het bleek een 
goed idee om dit na zes jaar weer 
nieuw leven in te blazen: het was 
een druk bezochte, gezellige en 
muzikale middag.” 

“Maria Bocken, vrijwilligster van gas-
terij de Ontmoeting, en de heer Jan 
Verhijden, dagelijks te gast in de 
gasterij, vormden deze middag het 
bruidspaar”, vertelt een enthousiaste 
Henk de Wit, teamleider catering bij 
de Stichting Land van Horne. “Om 
14.33 uur werd het bruidspaar feeste-
lijk onthaald in de Ontmoeting. Daar 
werden zij in het onecht verbonden 
door de ambtenaar van de burger-
lijke stand. De pastoor zegende ver-
volgens het gehele publiek van ruim 
honderd man en richtte zich daarna 
tot het bruidspaar. 

Receptie met Prins Pinmaekers, 
muziek en boerenmaaltijd
Na dit officiële gedeelte was het 
tijd voor de receptie. “Prins Paul van 
de Pinmaekers kwam het bruids-
paar speciaal feliciteren, samen met 
zijn vorst en adjudant. Het echtpaar 
werd door de prins onderscheiden 
in ‘De orde van de zate böl’,” vertelt 
de teamleider catering. Rob Gijsen 

en Ton Kessels verzorgden de carna-
valsmuziek deze middag en het duo 
‘Dik-Vör-Mekaar’ bracht tijdens een 
gastoptreden de carnavalsschlager 
van Nederweert ten gehore. “De 
polonaise werd ingezet en de bezoe-
kers genoten zichtbaar. De middag 
werd afgesloten met een uitgebrei-
de boerenbroodmaaltijd met onder 
andere lekkere zult van slagerij Her-
mans.”

Volgend jaar weer
In 2010 werd de tot dan toe jaarlijkse 
boerenbruiloft van St. Joseph voor 
het laatst georganiseerd in het oude 
gebouw. Henk de Wit: “Twee mede-
werkers van gasterij de Ontmoeting 
hadden dit jaar het idee om de boe-
renbruiloft nieuw leven in te blazen. 
We waren ontzettend benieuwd of er 
voldoende animo zou zijn. Dat bleek 
het geval, binnen een week hadden 
we al meer dan honderd aanmeldin-
gen binnen. Het was een super ge-
slaagde dag die we volgend jaar ze-
ker weer gaan organiseren!”

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.300 mede-
werkers en 1.300 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren.

Ruim 100 getuigen bij boerenbruiloft St. Joseph

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:  André Hermans

Stichting Vorkmeer  telnr. (0495)-688247

Kapelaniestraat 4, 6031 BX Nederweert

Aanleveren kopij uiterlijk woensdag.

Prinsheerlijk vervoer

Het prinsenpaar van VV de Pinmaekers maakt al jaren gebruik van een busje om 
van de ene naar de andere activiteit te rijden. Ook voor het seizoen 2015-2016 
heeft Nijs Auto’s weer een busje beschikbaar gesteld. Het busje is voorzien van 
mooie foto’s van het jeugd en grote prinsenpaar van Nederweert.
De hoogheden kunnen tot Aswoensdag prinsheerlijk rond toeren.

Toneelgroep De Meiberg uit het Schoor (Nederweert) speelt voor u op 
12, 13 en 14 februari a.s. het komische stuk

“Culinaire Catastrofe”.

Het gebouw waarin nu restaurant De Gouden Kroon is gevestigd was 
vroeger een snackbar. Dat brengt voor de nieuwe eigenaar veel proble-
men met zich mee. Hij doet er alles aan om van De Gouden Kroon een 
stijlvol en chique restaurant te maken. Maar met lui en brutaal perso-
neel, problemen in de organisatie, vreemde gasten en een chronisch 
gebrek aan toiletpapier is dat geen gemakkelijke opgave…..

Aanvang 20.00 uur in zaal Briels op het Schoor te Nederweert.
Entree € 8,00.

Zondag 7 februari 2016 is weer ut 
fieëstkeffee. Het fieëstkeffee is in-
middels uitgegroeid tot een groot 
evenement. Diverse bekende en lo-
kale artiesten zullen ook dit jaar het 
podium betreden.

Meezing spektakel
Nieuw in 2016 is dat Johan Veugelers 
het eerste gedeelte van het fieëstkef-
fee voor zijn rekening zal nemen met 
een waar meezing spektakel voor 
jong en oud.

Spik en Span
De organisatie heeft weer een groot 
aantal bekende artiesten naar Ne-
derweert gehaald. Niemand minder 
dan de LVK winnaar van 2015 en 2016 
Spik en Span zullen het aanwezige pu-
bliek laten genieten van vele bekende 
nummers. 

De Toddezek
Natuurlijk mogen de mannen uit Grub-
benvorst niet ontbreken, 3 voudig LVK 
winnaar. De Toddezek zullen Neder-

weert op haar vesten doen schudden.

Mark en Wilhelmien
Dit bekende duo stond al een aantal 
maal in de halve finale van het LVK en 
zij weten wat vastelaovundj vieren is.

Lokale artiesten
Naast de bekende artiesten zal ook 
een keur aan lokale artiesten het po-
dium betreden. Zo zal Duo Dik vör 
Mekaar de Schlager van 2016 ten ge-
hore brengen. Verder treden op Dos 
Cerveza (finalist MLLF 2016) Duo 2 
maol 11 (MLLF finalist 2014 &2015), 
Tommè-dèh, twieë zonger limiet, Zu-
gabe, De Gezösters Kets, KBP, Maar-
ten en Rudi en de Joeksige vrölliej.

Gratis entree
Alle reden om zondag mee te komen 
feesten in Zaal Centraal in Neder-
weert. Het muziekspektakel begint 
om 18.11 uur en de presentatie is in 
handen van Harm Vaas.

De entree is gratis.

Met LVK winnaar Spik en Span

Fieëstkeffee Nederweert

Groeëte optocht in 
Nederweert

Vastelaovundjvereiniging de Pinmae-
kers uit Nederweert is verheugd over 
het aantal deelnemers aan de grote 
optocht welke op maandag 8 februari 
door de straten van Nederweert zal 
trekken.
Dit jaar zijn er 40 inschrijvingen bin-
nengekomen.
Aan de bonte stoet doen 530 per-
sonen mee welke verdeeld zijn over 
14 grote wagens, 4 grote groepen, 2 
middengroepen, 5 kleine groepen, 2 
eenlingen, 9 kindergroepen/eenlin-
gen en diverse kapellen en muziekge-
zelschappen.
De optocht start maandag om 14.30 
uur en zal de volgende route volgen: 
St. Rochusplein, Budschop, Bernhard-
straat, Ospelseweg, St. Rochusstraat, 
Brugstraat, Geenestraat, Loverstraat, 
Burgemeester Vullersstraat, Kapala-
niestraat, Moesemanstraat, School-
straat, St. Willibrordusstraat, St. An-
toniusplein waar de ontbinding zal 
plaatsvinden.
De prijsuitreiking voor de jeugd 
is om ± 17.30 uur, voor de volwas-
senen om 20.00 uur beiden in 
De Pinnenhof.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB


