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Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

Redactie-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

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

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

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Wist je dat 40% van je 
tandoppervlak tussen je 
tanden zit? 

Daar komt geen tandenborstel
bij. Op die plek ontstaan dus 
de meeste gaatjes. Gebruik 
ragers en/of tandenstokers 
om tussen je tanden te rei-
nigen. Naast de elektrische 
borstel natuurlijk.

A New Beginning
Karin van der Meeren | Ontspanningsmassages

Pijlspits 5 Nederweert-Eind | 06 - 28175033

Gezichtsmassage
Thaise kruidenstempelmassage Hotstonemassage
Specialisatie nek- en schoudermassage Hammammassage
Specialisatie lage rugklachten Ontspanningsmassage

Tegen inlevering van deze bon
€ 5,- korting op alle massagevormen.

Hoveniersbedrijf van der Asdonk BV is een dynamisch bedrijf 
welk werkzaam is in de regio Midden Limburg en Zuid-Oost 
Brabant waarbij kwaliteitstuinen hoog in het vaandel staan.

Wij hebben een team van enthousiaste medewerkers en een 
trouwe klantenkring. Wij houden ons actief bezig met de ont-
wikkeling van aanleg en onderhoud van tuinen in de particulie-
ren en zakelijke  markt.

Wij zijn op zoek naar een vakbekwaam hovenier. Wanneer je 
werkzaam wordt binnen ons team zal je voornamelijk onder-
houdswerkzaamheden gaan uitvoeren en incidenteel nieuwe 
tuinen aanleggen.

Wij hechten veel waarde aan:
Goede vakkennis (plantenkennis is een pre)
Afgeronde hoveniersopleiding
Rijbewijs BE
Flexibele werkhouding
Zelfstandig kunnen werken
Sociaal en klantgericht
Proactief, collegiaal & doelgericht

Interesse?
Heb je interesse in deze mooie functie bij Hoveniersbedrijf van 
der Asdonk BV? Stuur dan je CV en motivatie naar Dhr. J. van der 
Asdonk via info@vanderasdonk,nl. Wil je langskomen voor een 
kennismaking, of wil meer informatie? Bel dan naar 06-53475646 
en vraag naar Johan van der Asdonk.

VACATURE

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert

Geboorte-Geboorte-
kaartjes???kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

A New Beginning de naam zegt het al 
letterlijk een nieuw begin. 
Na 24 jaar gewerkt te hebben in de 
uitvaartzorg en altijd te maken met 
verdrietige mensen was het tijd om 
mensen blij en gelukkig te maken en 
koos Karin van der Meer voor een car-
rière switch.
Met haar eigen massagesalon ging ze 
aan de slag.

Wat is een ontspanningsmassage?
Een ontspanningsmassage is een mas-
sage waarbij lichaam en geest weer 
tot rust komen. Een regelmatige ont-

Ontspanningsmassage nieuw in Nederweert

A New Beginning

spanningsmassage kan een preven-
tieve werking hebben op de algehele 
gezondheid, zowel lichamelijk als 
geestelijk.

Wat is het doel?
Het doel van ontspanningsmassage 
is om een volledige ontspanning te 
bewerkstelligen in het lichaam. De 
ontspanningsmassage geeft een 
gevoel van complete ontspanning.
Opgebouwde spanningen vloeien 
weg waardoor u zich weer als her-
boren voelt. Hierdoor zullen diverse 
lichaamsfuncties beter gaan functi-
oneren waardoor u zich fitter zult 
gaan voelen.

Effecten:
De voornaamste effecten van de klas-
sieke massage zijn:
•	 Stimuleren van de doorbloeding

waardoor de afvalstoffen in ons 
lichaam sneller afgevoerd worden;

•	 Herstellen van spierspanning en	
spierkracht;

•	 Losmaken van verkrampte spieren;
•	 Normaliseren van de spiergevoe-

ligheid;
•	 Verbeteren van spier- en huidbe-

wegelijkheid.

Een goede gezondheid
Een regelmatige massage geeft u
meer vitaliteit en een betere gezond-

heid. Tevens is een ontspanningsmas-
sage een stukje voor uzelf: een mo-
ment van rust en bewustwording. 
Het is heel belangrijk dat u bij de 
eerste behandeling aangeeft wat 
u prettig vindt. Hierdoor zult u met 
een tevreden gevoel weer naar bui-
ten stappen. Nieuwsgierig geworden 
maak een afspraak en vergeet niet de 
kortingsbon (zie deze pagina) mee te 
nemen.

A New Beginning is gevestigd aan de 
Pijlspits 5 in Nederweert-Eind en be-
reikbaar via tel 06-28175033

Het afgelopen jaar hebben heeft 
InBtween het 10-jarig bestaan
gevierd en dit was tevens een 
moment om de gedachte te la-
ten gaan over een vernieuwende 
“look“ van de winkel.
Er is zorgvuldig nagedacht over 
een geheel nieuwe uitstraling en
deels indeling van de winkel.

Start
Medio januari is gestart om de winkel 
te veranderen. Hierbij was de doel-
stelling om de winkel open te kunnen 
houden en de  klanten zo min moge-
lijk overlast te bezorgen.
Er is gebruik gemaakt van mooie ma-
terialen en het efficiënt benutten van 
de ruimte met als resultaat een com-
pleet nieuwe beleving in de winkel.
De geheel nieuwe toonbank en een 
aantal paskamers zijn verplaatst en het 
interieur heeft een facelift gekregen.
In het gehele interieur komen de 
kleuren wit, grijs en antraciet goed 
tot zijn recht en verder gedeeltelijk 
afgewisseld met kurkwand.
Dit geeft een heel warme uitstraling.
Door de iets gewijzigde indeling 
komt ook de totale presentatie nog 
beter tot uiting.

Gesloten
Het grote slotakkoord van de verbou-
wing vindt plaats in de week van Vas-
telaovendj.
Zij stellen de polonaise dus even uit 
tot de vrijdag na Vastelaovendj.
Dit betekent dat ze iets langer dicht 
zijn dan gebruikelijk: van maandag 
27 februari tot en met donderdag 2
maart.

Dat geeft In-Btween de gelegen-
heid om de winkel tip top in orde te 
maken.
Vanaf vrijdag 3 maart hopen zij u	
weer te mogen begroeten in de nieu-
we winkel en staan zij weer klaar met 
de service, hulp en aandacht zoals 
men dat gewend is.
In dat opzicht is de winkel namelijk 
niet veranderd.

Modeshow
De modeshow zal plaats vinden in 
het vernieuwde decor op donderdag 
9 maart op de gebruikelijke tijden.
(10.00 uur, 13.30 uur en 19.30 uur)
De datum kunt U alvast noteren.

Dank
Verder bedanken zij alle firma`s die
hebben bijgedragen om tot het uit-

eindelijke resultaat van de verbou-
wing te komen. Tot slot danken zij 
ook het personeel bij wie ze in deze 
tijd ook een extra beroep hebben 
kunnen doen op hun flexibiliteit. Bui-
ten de genoemde dagen zijn ze uiter-
aard gewoon open en kunt u ener-
zijds nog profiteren van de opruiming 
en anderzijds al kennis maken met 
een gedeelte van de nieuwe collectie. 

Vernieuwende “look“ van de winkel 

Verbouwing In-Btween Womenswear



Koffie
poetsen

Poets
adressen

Poetszorg.nl

zoekt

06 14 82 72 00

RKSVO-NIEUWS 

Vrijdag 17 februari: 
Spokentocht gehele JO9 en JO11    18.30 

Zaterdag 18 februari: 
RKSVO JO19   indoor soccer Nederweert 
RKSVO JO17-1 - Helden JO17-1   15.00 
HBSV JO15-1 - RKSVO JO15-1   11.30 
RKSVO JO17   indoor soccer Nederweert 
RKSVO JO15   indoor soccer Nederweert 
RKSVO JO13   indoor soccer Nederweert   
RKSVO JO11-1 - Eindse Boys JO11-1  10.00 
RKSVO JO11-2 - Eindse Boys JO11-2  10.00 
Eindse B. JO11-3M- RKSVO JO11-3M 10.00 
MMC Weert JO9-1- RKSVO JO9-1  11.00 
Eindse B. JO9-2 - RKSVO JO9-3g 10.30 
RKSVO JO9-3g - MMC Weert JO9-4  11.00  

Zondag 19 februari: 
VV GKC 1  - RKSVO 1  14.30 
DESM 2  - RKSVO 2  11.30 
Merefeldia 3 - RKSVO 3   10.00 
RKSVO 4  - Merefeldia 4  13.00 
RKSVO 5  - Merefeldia 7 12.00 
RKSVO 6  - Altweerterh.2  10.00 
Eindse Boys VE1 - RKSVO VE1  10.00 
SV Laar VE1 - RKSVO VE2 09.30 
RKSVO da.1 - vrij 

Supporters welkom bij de wedstrijden!!       

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 18 februari
Merefeldia JO19-1 – Bekkerveld JO19-1 14:00
FC Eindhoven JO17-1 – Merefeldia JO17-1 15:00
Merefeldia JO13-1 – Blerick JO13-1  12:00

Oefenprogramma Jeugd
Zaterdag 18 februari
Merefeldia JO19-2 – MVC’19 JO19-2  15:00
MVC’19 MO19-1 – Merefeldia MO19-1  15:00
MVC’19 JO17-2 – Merefeldia JO17-2  14:00
Merefeldia JO15-1 – Baarlo JO15-1  13:30
Merefeldia JO15-2 – SHH JO15-2  13:30
Merefeldia JO15-3 – MVC’19 JO15-2  15:00
MVC’19 JO15-3 – Merefeldia JO15-4  12:00
Merefeldia MO15-1 is vrij
SHH JO13-2 – Merefeldia JO13-2  09:45
Merefeldia JO13-3 – Panningen JO13-2 12:00
Merefeldia JO13-4 – MVC’19 JO13-4  12:00
Merefeldia JO13-5M is vrij
MVC’19 JO11-1 – Merefeldia JO11-1  10:30
MVC’19 JO11-2 – Merefeldia JO11-2  09:00
Merefeldia JO11-3 – MVC’19 JO11-4G  10:30
Merefeldia JO11-4 – MVC’19 JO11-5G  10:30
Merefeldia JO9-1 – MVC’19 JO9-1  09:30
Merefeldia JO9-2 – MVC’19 JO9-2G  09:30
Merefeldia JO9-3 – SHH JO9-4  08:30
Merefeldia JO9-4 – MVC’19 JO9-3  08:30
MVC’19 JO9-5G – Merefeldia JO9-5  10:30
MVC’19 JO9-6G – Merefeldia JO9-6G  11:00
MVC’19 JO9-7 – Merefeldia JO9-7  11:00

Competitieprogramma Senioren
Vrijdag 17 februari
Merefeldia VR30+1 bij 

Zondag 19 februari
Merefeldia 1 – GFC’33 1  14:30
Merefeldia 2 is vrij
Merefeldia 3 – RKSVO 3  10:00
RKSVO 4 – Merefeldia 4  13:00
Someren 10 – Merefeldia 5  12:00
Merefeldia 6 – Brevendia 4  12:00
RKSVO 5 – Merefeldia 7  12:00
Merefeldia 35+1 – Heythuysen 35+1  10:00

Agenda
Zaterdag 18 februari
Bowlen O13-O11-O9

Stoffel de Schildpad
Afgelopen zaterdag mochten we tijdens 
een wel erg vreemde les een nieuw lid van 
ons duikteam verwelkomen - een schildpad 
- geen echte natuurlijk een chloor schildpad. 
Hilariteit ten top want iedereen was er als 
de kippen bij om met Stoffel op de foto te 
gaan. Om meer te zien van deze wel erg 
vreemde les, met erg vreemde attributen 
voor onder water  check onze website of 
facebook pagina.
In de nabij toekomst verwachten wij naast 
Stoffel ook nog Sharky te kunnen verwelko-
men, zij zullen zeker bij iedere toekomstige 
proefduik sessie aanwezig zijn. Heb je interes-
se in een proefduik met Stoffel of Sharky....... ? 
check dan onze website en meldt je aan. 
Vanf komend seizoen kom je ook Duikteam 
Nederweert tegen bij onze partner IJssalon 
Florence, hoe... dat is nog geheim blijf ons 
volgen!

Duikteam Nederweert

Duikteam Nederweert let letterlijk en fi-
guurlijk op de kleintjes daarom neemt ook 
Duikteam Nederweert  deel aan de Jumbo 
Heerschap actie  “Heerschap verenigt”. Bij 
besteding van € 15 bij Heerschap Neder-
weert krijgt u een voucher, deze voucher 
kunt u doneren aan een vereniging…. Bij 
voorkeur onze vereniging ! De actie loopt 
van 11 januari t/m 21 februari. De opbrengst 
zal volledig ten goede komen aan vernieu-
wing van onze opleidingsmaterialen.
Wil je meer info over ons duikteam, duiken 
in het algemeen of ben je gewoon geïnte-
resseerd in duiken ? Loop gerust een keer 
binnen, je bent welkom op zaterdagavond 
in zwembad Laco in Nederweert.
Check ook even onze website www.duik-
teamnederweert.nl voor onze trainings-
agenda en facebook voor heel veel foto’s 
van onze activiteiten zo ook de meest re-
cente van onze Onderwaterscooterles.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Speelweekend week 7.

Zaterdag 18 februari.
Uitwedstrijden.
Lieshout – HS-1 20.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 19 februari.
Uitwedstrijden:
Vido – U22 10.45 uur.
Thuiswedstrijden:
U16-1 - Attacus 12.30 uur.
DS – Yellow Sox 12.30 uur.
U12 – Kimbria 14.30 uur.
HS-2 - Boemerang 14.30 uur.
MU18 – Akros 16.30 uur.
U18-2 – Almonte 16.30 uur.

Jumping Giants, let’s go.
s

Eindse Boys Nieuws

Programma Za 19 feb. Senioren
SVSH 1 - Eindse Boys 14.30 uur
Eindse Boys 2 - SSE 3 10.30 uur
Eindse  Boys 3 - SVSH 3 11.00 uur
Eindse Boys 35+1 - RKSVO 35+1 10.00 uur

Programma Zo19 feb Vrouwen
VCH VR1 - Eindse Boys VR1 12.30 uur
Brevendia VR2 - Eindse Boys VR2 10.30 uur

Mededelingen
SVSH: de Plagge, Kerkendik 148, 5712EX, 
Someren
Donderdag  16 Feb.  kaarten aanvang 
19.30 uur kantine,
Supporters welkom bij de wedstrijden 

Voor het laatste nieuws zie 
www.eindseboys.nl

 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag van de zondag verschoten Rayon 
Kampioenschap Indoor te Ijsselsteyn:
Heren compound klasse 1:
•	 Ronnie	 Gielen	 	 278	 en	 279	 door	 naar	 de	

finalerondes, 8ste finale uitgeschakeld
•	 Tim	Vaes		273	en	278

Agenda
17-18-19 febr. 6e Bondswedstrijd bij de 
Grensschutters te Reuver
6 maart Kaartavond
6 en 7 maart Schoolschieten
10-11-12 maart 7e Bondswedstrijd bij Ont-
spanning	te	Tungelroy

Tel. 06-43149084
www.bouclehaarwerken.nl

Kapsalon Bouclé
Haarwerken
voor u en
uw haar

Kapsalon Bouclé
Haarwerken
Voor u en uw Haar

Gonnie Vonken
T: 06 431 490 84
E: info@bouclehaarwerken.nl
W: bouclehaarwerken.nl

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 18 FEBRUARI
Sporthal de Heuf Panningen
F4. Bevo F1 - MEOS                   15.00u.
 
ZONDAG 20 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert
F3. MEOS - Manual F2                 12.00u.
D1. MEOS - MIC D2                     13.45u.
C1. MEOS - LimMid C4                 12.45u.
 
DINSDAG 21 FEBRUARI
Sporthal De Bengele Nederweert
D.recr.B. MEOS - Maasbracht A       21.00u.
 
WOENSDAG 22 FEBRUARI
Sporthal de Bengele Nederweert 
H.recr. MEOS - Hercules                21.00u.           

Zaterdag 5 februari; deel 3 van het Junior-
Jeugd-Senior circuit. Vandaag gaan we de 
3e circuit wedstrijd zwemmen, deze keer 
in een 50 meter bad. We reizen dan ook 
af naar Breda. Extra spannend dus: een 50 
meter bad en een, voor ons, nieuwe locatie. 
Maar we hebben ervaren zwemmers, waar-
van een deel afgelopen zaterdag heeft ge-
traind in het Pieter van  den Hoogenband 
zwembad. Met die 50 meter zal het dus wel 
goedkomen! Het wordt toch wat wennen. 
Het “chloor” in dit zwembad geeft wat irri-
tatie. Sommige zwemmers hebben hier echt 
hinder van. De ogen zijn wat geïrriteerd en 
ook	de	warmte	speelt	parten.	Toch	worden	
er mooie resultaten neergezet en kijken we, 
eenmaal weer in de frisse lucht, terug op 
een mooie wedstrijd. De volgende ereplaat-
sen werden er behaald;
Solen Hoeben:  
200 mtr wisselslag  3e plaats, 
100 mtr rugslag 3e plaats
200 mtr schoolslag 3e plaats
Danique Klomp:  
100 mtr vrije slag 3e plaats, 
400 mtr vrije slag 3e plaats
50 mtr rugslag 3e plaats, 
200 mtr wisselslag  3e plaats
Femke de Wit:  
100 mtr vrije slag 1e plaats, 
50 mtr rugslag 1e plaats
Ivar Snellen:   
100 mtr rugslag 3e plaats, 
100 mtr vlinderslag 3e plaats
Koen van der Wallen: 
400 mtr vrije slag 1e plaats, 
50 mtr vrije slag 1e plaats
200 mtr wisselslag 2e plaats
Dyonne Klomp: 
50 mtr vrije slag 2e plaats,
Stefan de Leeuw: 
50 mtr vrije slag 3e plaats
Loes Mennen:  
50 mtr rugslag 2e plaats
Marijn van Doorne: 
200 mtr wisselslag 3e plaats
Stefan de Leeuw: 
200 meter wisselslag 3e plaats
De onderstaande zwemmers hadden zich 
geplaatst voor de dagfinales en daar een 
medaille gewonnen:
Koen van der Wallen: 
100 mtr vrije slag 3e plaats, 
200 mtr wisselslag 2e plaats
Femke de Wit:  
100 mtr vrije slag  1e plaats (gedeelde)
Danique Klomp: 
100 mtr vrije slag 3e plaats
Solenn Hoeben: 
100 mtr rugslag 2e plaats
Stefan de Leeuw: 
200 mtr wisselslag 3e plaats

MEDEDELING
Enige tijd geleden zijn wij gestopt met de verkoop en service van de 
grote kopieermachines en binnenkort de kleine.
Het postkantoor verdween en postagentschap werd gesloten in 2016.

Vanaf januari 2017 komen ook de andere activiteiten van Ko-Du
Service te vervallen.

Met dank voor uw vertouwen.

Toos	en	René	Cloudt

Voor vragen/verdere informatie:
mail@koduservice.nlKruisstraat 42  6034 RL Nederweert-Eind

KO-DUKO-DU
SERVICE

Gezamenlijke 
collectebundelingen

In de gemeente Nederweert wordt 
dit jaar voor de zesde maal een ge-
zamenlijke collecte gehouden. Daar-
mee wordt een aantal landelijke 
goede doelen in één keer bij de in-
woners van gemeente Nederweert 
onder de aandacht gebracht. De ko-
mende weken willen we de goede 
doelen graag aan u voorstellen. 

De collectanten komen per kern bij u 
langs:
Budschop   
maandag 20 en dinsdag 21 maart
Nederweert   
maandag 27 t/m vrijdag 31 maart
Leveroy   
woensdag 29 en donderdag 30 maart
Nederweert-Eind  
donderdag 30 maart
Ospel   
maandag 3 en dinsdag 4 april

Hartstichting
Strijdt tegen hart- en vaatziekten. Het 
aantal sterfgevallen en patiënten moet 
omlaag. Hiertoe investeert de Hart-
stichting in wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichting en patiëntenzorg. 
Ongeveer 50% van het geld gaat naar 
onderzoek. U kunt ons daarbij helpen, 
steun ons. www.hartstichting.nl

Hersenstichting
Wil actief bijdragen aan gezonde 
hersenen. We maken wetenschappe-
lijk onderzoek mogelijk en dragen bij 
aan innovatieve projecten ter onder-
steuning van mensen met een hersen-
aandoening. 1 op de 4 mensen krijgt 
ooit te maken met een hersenaan-
doening. Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. Bij-
na een half miljoen mensen kampen 
met blijvende ernstige gevolgen. Zij 
zitten thuis. Geïsoleerd. Onbegrepen. 
Dat moet stoppen. Geef om je herse-
nen. Steun de Hersenstichting. 

Nationaal MS Fonds
Multiple Sclerose is een ziekte die 
te maken heeft met het centrale ze-
nuwstelsel. Het is geen spierziekte. 
Door MS raakt het centraal zenuw-
stelsel, wat bestaat uit de hersenen 
en het ruggenmerg, beschadigd en 
het beschermlaagje van zenuwuitlo-
pers (myeline) wordt aangetast. Hier-
door kunnen verlammingsverschijn-
selen ontstaan. De wetenschap heeft 
als doel het evenwicht tussen lichaam 
en geest te herstellen. Zodat de kwa-
liteit van leven beter wordt.

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

Kinderhulp
Steeds meer kinderen in ons land lij-
den onder armoede en ernstige pro-
blemen thuis. Zij staan langs de zijlijn 
en kunnen niet meedoen. Kinderhulp 
legt al meer dan 50 jaar met eenvou-
dige dingen, zoals een fiets, sport of 
een dagje uit, de basis voor een ge-
lukkiger leven.

Van dinsdag 7 tot en met donderdag 
9 februari waren de KERNgezond-
kinderen uit de gemeente Neder-
weert elke ochtend te gast bij Land 
van Horne en Domus Bona Ventura. 
Hier zijn ze samen met de bewoners 
van deze locaties en cliënten van PSW 
aan de slag gegaan met de smaakles-
sen, een onderdeel van KERNgezond 
powered by Aevitae.

Alle 200 kinderen van de groepen 6 
van de zeven basisscholen binnen de 
gemeente Nederweert nemen deel 
aan KERNgezond. Van de basisscho-
len	Budschop,	De	Tweesprong	en	De	
Zonnehof zijn dit ook nog de groepen 
5. KERNgezond staat voor gezond 
bewegen, gezonde voeding en ge-
zond gedrag. Dit alles kwam binnen 
deze activiteit terug. Deze vierde ac-
tiviteit van KERNgezond bestond uit 
vier onderdelen, waarvan er twee bij 
Land van Horne werden uitgevoerd 
en twee bij Domus Bona Ventura. 
Medewerkers van Woningvereniging 
Nederweert ondersteunden de acti-
viteiten en maakten het mogelijk dat 
bewoners van Domus Bona Ventura 
aansloten bij de activiteiten. Behalve 
deze bewoners sloten ook bewoners 
van Land van Horne en cliënten van 
PSW aan tijdens de activiteit. 

Voordat er op vrijdag gestart kon 
worden werden eerst de winnares-
sen van de foto van de maand in het 
zonnetje gezet. Vera en Veerle van De 
Tweesprong	 wonnen	 deze	 keer	 een	
mooie trofee voor hun KERNgezonde 
foto.

Bij Land van Horne maakten de kin-
deren zelf gerechten. Zo maakten zij 
een gezonde wrap en een eigen fruit-
spies. Jumbo Heerschap Nederweert 
maakten het mogelijk dat de kinde-
ren van deze gerechtjes konden ge-
nieten want zij stelden alle producten 
beschikbaar, waarvoor dank. Verder 
gingen de kinderen aan de slag met 
hun zintuigen. Zo verkenden ze ver-
schillende producten door te ruiken, 
te kijken, te proeven en te voelen. 

Bij Domus Bona Ventura speelden 
de kinderen samen met de ouderen 
en de cliënten van PSW laagdrempe-
lige spelletjes zoals pittenzakwerpen, 
boccia en ringwerpen. Verder werd 
een quiz gespeeld waarbij iedereen 
met elkaar moest samenwerken om 
tot de goede antwoorden te komen.

Op de woensdag was Nederweert24 
en Midden-Limburg Actueel aanwe-
zig om foto’s te maken en te filmen. 

Volgens alle aanwezigen waren het 
drie erg leuke ochtenden waarbij 
zowel verschillende doelgroepen als 
verschillende partijen (Gemeente 
Nederweert, Rabobank Weerterland 
& Cranendonck, Woningvereniging 
Nederweert, PSW Nederweert, Land 
van Horne, Jumbo Heerschap Neder-
weert) zich met elkaar verbonden 
hebben. 

De volgende activiteit van KERNge-
zond Nederweert vind plaats op 21 
april als alle KERNgezond-kinderen 
deelnemen aan de Koningsspelen. 

Met z’n allen voor KERNgezond! 

Wichteroptocht

De basisschole (Bongerd, Budschop, 
Kerneel, Klimop), de kindjercentra 
(3	Turf	Hoog,	Hummelhoeve,	Hoera,	
Ikook) en ut Citaverde College orga-
nisere gezamelijk ’ne wichteroptocht 
op vri-j-dig 24 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-
pleksel 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 wichter of 
kleinkindjer mei-jloupe. En neteurlik 
ouch minse di-j gewoeën geniete van 
’t plezeer van de wichter. Moders, 

vaders, wichter, 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) 
– Pestoeër van de Steenstraot - Lam-
bertusstraot – Brökstraot - Kerkstraot 
(tot aan de kerk). De optocht trèktj 
dit jaor dus ouch weer langs Zorgcen-
trum St. Joseph! 

Vae zeen uch langs de route op 
vri-jdig 24 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 12.00 oor. Vör de 
veiligheid van de wichter!!! 

De tandartse en hoesartse van Ag-
neshof zeen tiedes de optocht neet 
bereikbaar met de auto! 

CDA

Uit de raadsvergadering 
van 7 februari

Nieuwbouw Brandweerkazerne.
De fractie van het CDA heeft zich po-
sitief uitgesproken over de bouw van 
een nieuwe brandweerkazerne aan 
de Smisserstraat/Randweg. De kazer-
ne is nodig om de landelijk geldende 
normen voor uitruktijden te behalen 
en komt dus de veiligheid van onze 
inwoners ten goede. 
Voor de nieuwe kazerne is een voor-
bereidingskrediet van €50.000,-- be-
schikbaar gesteld.

Niet helemaal duidelijk
Over onder meer de financiële impact 
en het toekomstig eigenaarschap wa-
ren nog onduidelijkheden. Daarom is 
samen met de fracties VVD en PvdA 
richting het College gevraagd hier 
aanvullende informatie over aan te 
leveren.



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 16 tot en met 25 februari 2017.

DONDERDAG 16 februari 
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 17 februari
Gedachtenis van Zeven HH.Stichters van de 
Servieten
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 18 februari
Vooravond van de 7e zondag door het jaar.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Roost) – jaardienst overleden 
ouders Gielen-van Nieuwenhoven, overle-
den ouders Verheijen-van den Kerkhof.

ZONDAG 19 februari 
Zevende zondag door het jaar.
9.30 uur Hoogmis (zang herenkoor) – Wiel 
van Gemert vanwege verjaardag.

MAANDAG 20 februari
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Joseph.

DINSDAG 21 februari
Gedachtenis van H.Petrus Damiani, bisschop 
en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. Tot bijzon-
dere intentie.

WOENSDAG 22 februari
St.Petrus stoel
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis. 

DONDERDAG  23 februari
Gedachtenis van H.Polycarpus, bisschop en
martelaar.
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 24 februari
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 25 februari
Vooravond van de 8e zondag door het jaar.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector dhr.W.Engelen) – jaardienst Frens 
Janssen, jaardienst Henricus Greijmans te-
vens voor To Greijmans-Hendrikx en zoon 
Teng, jaardienst Mia Jansen-Berben, overle-
den echtgenoten Respen-Moonen. 

Overleden.
Op 2 februari was de uitvaart van Jac Brue-
kers, hij overleed in de leeftijd van 77 jaar en 
woonde Strateris 42.
Moge hij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 19 Februari 
10.00 uur Woord en Communiedienst – Tot 
bijzondere intentie.

Hoog bezoek in Schoor.
Onlangs heeft de kapel van O.L Vrouw van 
Lourdes in Schoor hoog bezoek ontvangen.
Dit bezoek heeft letterlijk hoog plaats ge-
vonden, namelijk op het dak van de kapel.
Wat is er gebeurd? Onverlaten hebben een 
gedeelte van het daklood meegenomen. 
Het gevolg hiervan is een lekkage in de ka-
pel en een schadepost van ruim € 1000,-.
Iedereen zal begrijpen, dat dit een zware fi-
nanciële strop is voor onze kapel. Dit bezoek 
is ons uiterst “koud op het dak gevallen.” 
Veel kerken en kapellen in ons land, hebben 
moeite om hun begroting elk jaar weer rond 
te krijgen. Wij, het bestuur van de kapel, 
zitten nu dus met het probleem hoe we de 
reparatie van het dak moeten bekostigen. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op 
iedereen die de kapel wil ondersteunen om 
deze klus te klaren. Elk bedrag, hoe klein 
ook, is zeer welkom. Vele kleintjes maken 
nog steeds groot. Wij hopen op uw hulp.
We heten u bovendien van harte welkom op 
de zondagmorgen. Om 10.00 uur wordt er 
dan, met medewerking van ons vaste koor, 
een dienst verzorgd. Verder staat de deur 
elke dag open. Loop eens binnen. 
Dank voor jullie steun.

Bankrek.nr. NL81 RABO 0135 5092 46 Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

        ZWANGER, 
            neem dan contact 

       op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD  Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Flexibel op afspraak en zaterdag-ochtend!

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Bureau Nederweert
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl  

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
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.

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40 

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

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

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

18 t/m 25 februari 2017

ZATERDAG 18 februari: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Annie 
Lempens-Linders, voor Fien Strijbos-van 
Tongerlo voor haar verjaardag, zesweken-
dienst voor Sjef Gommers.

ZATERDAG 25 februari: 18.00 uur Woord-
dienst t.g.v. de opening van de vaste-
laovundj m.m.v. K.V. de Piepkukes, de Kriel-
kes en Blaoskracht 11, jaardienst voor Sjaak 
en Gerda Aben-Venner.

LEZERS: zaterdag 18 februari Francien Ver-
heijen.

MISDIENAARS: zaterdag 18 februari Vale-
rie Beerens en Pam Smeets.

OVERLEDEN: op woensdag 8 februari is 
Riek Dings-Sleutels, 82 jaar overleden. Dat 
zij mag rusten in vrede. 

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 18 februari zijn jullie weer hartelijk 
welkom in de sacristie om 19.15 uur.

“Het geweten is een klok die bij de meeste 
mensen altijd achter loopt.”

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 18 - 25 februari

Zaterdag 18 februari, 19.00 (Samenzang) 
ouders Harrie de Wit en Fien de Wit-Vaes, 
jrd Piet van Laer, To van Laer-Jacobs en Thei 
Ament, ghm Bèr Moonen, ghm Sjef Vaes en 
Lien Vaes-Slaats, ghm Antonetta Reemers, 
ghm Gied Huijben. 

Zondag 19 februari, 7e zondag door het jaar, 
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) voor
het welzijn van de parochie en parochianen. 

Donderdag 23 februari, H. Polycarpus, 
bisschop en martelaar, 18.40 bidden van
het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen.

Zaterdag 25 februari, Vastelaovundjmès
m.m.v. De Vlikkestaekers, 18.00 (Zangkoor
De Peelklanken) jrd Mia Jacobs-Weekers.

ACOLIETEN: za. 18 febr. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 19 febr. 10.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen; za. 25 febr. 18.00: 
Harry Geerlings. 

OVERLEDEN: Op 3 februari jl. overleed An-
nie Jacobs-Duijts, 82 jaar, Stad 6. Op 6 febru-
ari jl. overleed Jan Reijnders, 78 jaar, Stad 6. 
Mogen zij rusten in vrede.

Pastoor A. Koumans, O.M.I.  .

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

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 bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer 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 19  februari 2017
H. Mis om 11.uur. 
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis als zeswekendienst voor Jac Kessels.

Lector:  Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen, Francine en
Britt Smeets
Collectant: Piet Wullems

In 1974 opende hij Restaurant “Mei Garden” in Nederweert
en is dit dorp ook zijn thuis geworden. 

Tijdens die 31 jaar is restaurant “Mei Garden” een begrip geworden voor velen. 
In 2005 is hij met pensioen gegaan..

In Nederweert hebben wij ook afscheid van hem genomen.

Lieve lo kong, lieve papa, lieve Yeh Yeh, Kong Kong, lieve Ah Wong.

Wong Yin Hung
王燕雄

Fuzhou, 13 december 1944 Nederweert, 8 februari 2017

Yuk Fong 

Sue Ling & Robert

Sue Wai & Edwin
Sven & Lars

Chi Man & Phuong
Lucas & Hailey

Suk Yang

De crematie heeft op zaterdag 11 februari 2017 in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie adres:
Rooseveltstraat 50, 6031 BR Nederweert

e-mail: sukyang.wong@gmail.com

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van  18 februari  – 25  februari  2017

Zondagmorgen 19  febr. 09.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri waarvoor 
we u van harte uitnodigen.

Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen, Als jrd. voor pater Tjeu Baetsen

Eetpunt
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 (exclusief eventu-
ele 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 vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 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: 
14 februari in de Pinnenhof
21 februari bij restaurant Bi-j Siem in 
de Kerkstraat
28 februari geen Eetpunt i.v.m. vaste-
laovendj
7 maart in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Te huur 
vrijstaand woonhuis 

aan de Molenweg 
te Nederweert
tel.:  06-27290771

Open Eettafel Budschop

Donderdag 23 februari open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 22 februari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 633410 of 06-42286693

www.budschopactueel.nl

Toon Hermans Huis

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 20 februari 10.30-12.00 uur en 
12.30-14.00 uur yoga*. Dinsdag 21 
februari 10.30-11.30 uur wandelen*. 
Woensdag 22 februari 10.30-13.00 
uur kookworkshop*. Donderdag 23 
februari 10.00-12.00 uur en 13.00-
15.00 uur workshop schilderen*. Vrij-
dag 24 februari 09.30-12.30 uur crea-
tief atelier*. Maandag 27 en dinsdag 
28 februari zijn wij GESLOTEN i.v.m. 
de Carnaval. Open inloop maandag 
t/m donderdag van 09.00-16.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 uur (* 
= op afspraak - aanmelden kan via: 
0495-541444 of via: administratie@
toonhermanshuisweert.nl).

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

STEVENS TELEVISIES

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

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

UW LED TV ADRES!
In 95% de goedkoopste!

Persoonlijke service
Deskundig advies 

Samsung · Sony · Philips · LG · Sonos

Afgelopen woensdag 1 februari, was 
het al weer 15 jaar geleden dat Ivo en 
Rian Stevens de televisie- en audio-
winkel van broer Tino Stevens heb-
ben overgenomen. 
Een destijds bewust gekozen memo-
rabele datum; 1 februari 2002; De 
dag dat er alleen nog euro’s in de 
kassa lagen en geen guldens en Bel-
gische franks meer. 

In 15 jaar is Stevens Televisies uitge-
groeid van dorpse winkel tot een re-
gionale speler en inmiddels al bijna 
dagelijks landelijke speler op het ge-
bied van televisies (zonder gebruik te 
maken van een webshop).

Een tv vakspeciaalzaak met een ver-
rassend lage prijs. 
Van het eenvoudige goedkope model 
t/m de exclusieve modellen voorzien 
van de meest actuele technieken op 
tv gebied, in verschillende formaten. 
FHD LED, 4K Ultra HD LED, OLED, 
Quantum Dot, Curved of Flat etc. 

15 jaar Stevens Televisies Budel-Schoot

Alle modellen ter demonstratie, voor-
zien van een deskundig advies en een 
persoonlijke service en veelal alles 
direct uit voorraad leverbaar tegen 
zeer scherpe concurrerende prijzen! 
Verrassend voordelig zelfs! 

Naast de topmerken op het gebied 
van televisies, o.a. Samsung, Sony, Phi-
lips, LG, voert Stevens Televisies Budel-
Schoot ook Wireless Audio van o.a. So-
nos en Heos by Denon, en LET OP! In 
april wordt hier waarschijnlijk nog een 
grote speler aan toegevoegd...

Stevens Televisies Budel-Schoot, de 
televisie specialist met een verrassend 
lage prijs!

Stevens Televisies Budel-Schoot is ge-
legen aan de Grootschoterweg 105 te 
Budel-Schoot (NL).
Voor openingstijden en een indruk 
van de winkel, kijk eens op www.ste-
vensbudelschoot.nl

OPRUIMING
NOG T/M 20 FEBRUARI

70% KORTING
MODE VOOR DE MODERNE VROUW

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Kom ook kijken naar onze nieuwe collectie!

Modeshows 8 maart!

Harrie’s Muziekmiddag

Zondagmiddag 26 maart 2017
Aanvang 13.30 uur
Reigershorst
Nederweert-Eind
Presentatie: Wil Knapen

Met optreden van:
Limburgse Jongens, Leudal Duo en
Heljese Buben.

Met in de pauze koffie & vlaai en een 
gratis loterij met leuke prijsjes.

Noteer deze datum alvast 
op uw kalender!

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

Vastelaovendj op 
basisschool de Schrank

De vastelaovendj staat weer bijna 
voor de deur. Met jeugdprins SJORS 
en prinses LONNEKE voorop, orga-
niseren we samen met c.v. de Vlik-
kestaekers een daverende vastelao-
vendjsviering op vrijdagmiddag 24 
februari. 
Om 13.00 uur start de kinderoptocht 
vanaf het Aerthijsplein.
De route is als volgt:  Aerthijsplein /
Annastraat / Siebenstraat / Koren-
bloemstraat / Klaproosstraat / Locht-
straat / Reijndersweg / Waatskamp /
Peeljuweel

Viering in het Peeljuweel na de 
optocht.
Na de optocht gaan we naar ’t Peelju-
weel, waar volop gedanst en gehost 
gaat worden. We maken er een ge-
zellige middag van!!!!!!!
Omstreeks 15.00 uuur start de prijs-
uitreiking door  jeugdprins SJORS en 
jeugdprinses LONNEKE en prins PE-
TER II en prinses ERIKA van de Vlik-
kestaekers. Na de prijsuitreiking hel-
pen we waar nodig de kinderen met 
oversteken tot 15.30 uur.

Een gezellige vastelaovendj gewenst,

Team en ouderraad b.s. de Schrank, 
cv De Vlikkestaekers
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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

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

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

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

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

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

Korting bijmeer-jarigcontract!

Schoolstraat 9 Nederweert (woning ligt op de 1e etage).
Prijs op aanvraag. Direct te aanvaarden.  Tel. 06-22083047.

Te koop: luxe 7-ke 7-kamer appartement
in centrtrum vum van Nederederweert.

Kenmerken:
•	 woonoppervlakte	200	m2
•	 3	privé-parkeerplaats	en	privéber-

ging
•	 afwerking	van	hoog	niveau
•	 geheel	gestoffeerd
•	 lift	aanwezig	(geschikt	voor	senio-
ren/minder	validen

Unieke combinatie omgang Mens & Dier

Time Out voor Mens & Dier, Hon-
denschool Natte Neuzen, Hon-
dentrimsalon From Lovi’s dream, 
Decoraema, My dog and me, Chal-
lenge Coaching en de Dierenam-
bulance Midden-Limburg organi-
seren gezamenlijk een open dag.

19 februari van 14.00u tot 17.00u 
kunt u een kijkje komen nemen op 
de Smisserstraat 8 in Nederweert. 
Time Out voor Mens & Dier wil op 
deze dag aandacht schenken aan de 
nieuwe samenwerking met honden-
gedragstherapeut Eddy Veugen van 
Hondenschool Natte Neuzen. Time
Out voor Mens & Dier richt zich op 
het in harmonie brengen - op fy-
siek en mentaal vlak - van dieren en 
honden met een Japanse methode 
genaamd Jin Shin Jyutsu. Honden-
school Natte Neuzen staat voor her-
opvoeden en trainen van honden 
volgens de regels van de natuur. 
Naast een presentatie van Time Out 
voor Mens & Dier en Hondenschool 
Natte Neuzen kunt u een kijkje ne-
men in de dierenambulance. Vervol-
gens  kunt u binnen kennis maken 
met Janou Tillemans van honden-
trimsalon ‘From Lovi’s dream’, Nicole
en Jack Raemaekers van ‘Decorae-
ma’ presenteren zich met prachtige 
voerbakken en hondenmanden van 

pallethout en Sylke Claessen presen-
teert haar bedrijf ‘My dog and me’ 
met verantwoord hondenvoer en ac-
cessoires (webshop).  Dan is er nog 
Sylke  Herpers met ‘Challenge Coa-
ching’, een bedrijf in coaching met 
paarden. Al met al zeker de moeite 
waard! Voor de eerste 50 bezoekers 
staat een goodybag klaar. Voor alle 
honden die meekomen is er een zelf-
gebakken hondenkoekje  en voor de 
mensen  een lekker kopje koffie met 
een zelfgebakken havermoutmuffin 
(zolang de voorraad strekt).

Open dag 19 februari 
14.00-17.00

Unieke combinatie 
Mens & Dier

Time Out voor Mens & Dier en

Hondenschool Natte Neuzen en anderen
Smisserstraat 8

Nederweert

Vastelaovendj-middag Ospel

Vastelaovendjtijd is toch een gezel-
lige tijd voor iedereen. Even alles 
opzij zetten en samen genieten van 
zang en vrolijke klanken. Dit is toch 
iets wat iedereen graag wil. Daarom 
organiseren wij als Zangkoor De 
Peelklanken, in samenwerking met 
de Coconblazers, weer een gezellige 
vastelaovendjmiddag voor de senio-
ren van Ospel en omstreken. Dit alles 
vindt plaats op donderdag 23 februari 
a.s. van 13.30 uur tot ±17.00 uur in de 
Haaze-Hoof te Ospel. Onder het ge-
not van een heerlijk kopje koffie en/
of een gezellig drankje kunt u genie-
ten van zang, muziek en uiteraard ook 

buut. Ook de kleintjes van de school 
zullen aanwezig zijn om de middag 
weer extra op te vrolijken en natuur-
lijk ook de prins van de Vlikkestaekers 
met zijn gevolg en de jeugdprins met 
zijn prinses, adjudanten en raad.

Zangkoor De Peelklanken en de Co-
conblazers hopen, samen met U, er 
weer een geweldige middag van te 
maken.

Graag tot ziens op donderdag 23 fe-
bruari.

De entree is gratis.

*Geen korting op bloem, klein en groot verpakkingen 
hobbyvoeders, petfood, kattenbakvulling, 
hooi en stro, brandstoffen.

ALLES 
MOET 
WEG!

30%
korting

NEDERWEERT - STAAT 40

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert



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

De leden van de Jongerenraad zijn druk bezig met de voorbereidingen van het verkiezingsdebat van 3 maart. Foto: Jongerenraad.

Jong, betrokken en ambitieus
"Iedereen is welkom bij verkiezingsdebat op vrijdag 3 maart"

Donderdag 16 februari 2017

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 infobalie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.
Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de 
ingang van het gemeentehuis.
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. 

Vooruit kijken en keuzes maken
Werken aan een gezonde planvoorraad voor woningbouw

Je bezighouden met politiek is voor veel 
jongeren niet zo vanzelfsprekend. Maar 
je kunt er zoveel mee bereiken. Mee-
denken over belangrijke onderwerpen, 
meedenken over de toekomst die voor 
je ligt. Het gemeentebestuur is daarom 
ook heel enthousiast over de oprichting 
van de jongerenraad in Nederweert. 
Een aantal jonge inwoners nam eind 
vorig jaar het initiatief en met succes. 
Want inmiddels zijn ze al bezig met een 
grote klus: het organiseren van een 
verkiezingsdebat op vrijdag 3 maart. Het 
belooft een boeiende avond te worden 
in De Pinnenhof. Vijf kandidaten voor de 
Tweede Kamerverkiezingen hebben al 
toegezegd mee te werken. 
 
In het najaar van 2016 pakte een aantal 
jongeren in Nederweert zich samen om 
de mogelijkheden van een jongerenraad 
te onderzoeken. Er vond onder meer een 
gesprek plaats met burgemeester Evers 
die het initiatief omarmde. Op vrijdag-
avond 14 oktober was de eerste informa-
tiebijeenkomst in het gemeentehuis.

Eerste bijeenkomst 
“De opkomst was goed en er heerste 
een prima sfeer. De fractievoorzitters van 
alle politieke partijen vertelden over hun 
drijfveren en ambities en we kregen een 
rondleiding door het gemeentehuis. We 
hadden het misschien iets drukker ver-
wacht, maar we zijn met een enthousi-

aste groep verder kunnen gaan.” Aan het 
woord is Davy Gerris, één van de kartrek-
kers van de Jongerenraad Nederweert. 

Evenementenbeleid besproken
In december hield de jongerenraad een 
bijeenkomst over het evenementenbeleid. 
Er meldde zich vervolgens meer geïnteres-
seerde jongeren. “Dat was een stimulans 
voor ons om op deze manier door te 
gaan”, aldus Gerris. Naast Gerris vormen 
Ramon Janssen, Kevin Bax, Justin Bax en 
Martin van Montfort de vaste kern. Al 
snel kwam het idee op om een verkie-
zingsdebat te organiseren.

Aan de slag
“Er was opnieuw contact met de ge-
meente om te kijken of we hierin samen 
op kunnen trekken. Dat bleek het geval 
en dus zijn we aan de slag gegaan.” De 
jongerenraad benaderde de politieke 
partijen met de vraag of ze kandidaten 
beschikbaar hadden voor het debat, ging 
op zoek naar een avondvoorzitter en 
regelde de geluidsinstallatie. Ondertussen 
wordt er gesleuteld aan de inhoud van de 
avond. 

Kandidaten
Inmiddels zijn de volgende kandidaten 
voor de verkiezingen bevestigd: Bert 
Peterse (SP), Rens Raemakers (D66), Ray-
mond Knops (CDA), Chantal Nijkerken- 
De Haan (VVD) en Joost Reinaerts (PvdA). 

Ook de PVV is benaderd voor een kandi-
daat, maar de jongerenraad weet op dit 
moment nog niet of het gaat lukken. 

Uitnodiging
De Jongerenraad Nederweert hoopt dat 
veel inwoners de weg naar De Pinnen-
hof weten te vinden op vrijdag 3 maart. 
“De komende weken maken we meer 
bekend over het programma en de stel-
lingen waarover gesproken gaat wor-
den. Scholen, raadsleden, het college 
van B&W en al onze vrienden, familie en 
bekenden nodigen we persoonlijk of via 
een brief uit. En verder zijn we uiteraard 
actief op sociale media”, zegt Davy.

Stimuleren van de opkomst  
Burgemeester Evers is verheugd dat de 
jongerenraad de inwoners van Neder-
weert bij de democratie wil betrekken. 
“Verkiezingen zijn altijd een belangrijk 
moment. Het is mooi om te zien dat 
jonge plaatsgenoten zich inzetten om 
de opkomst te stimuleren. Als gemeente 
dragen we graag een steentje bij aan 
de organisatie. Ik zal zeker bij de avond 
aanwezig zijn”, aldus de burgemeester. 

De jongerenraad nodigt daarom ieder-
een, jong en oud, uit voor het debat 
op 3 maart! Meer informatie over het 
verkiezingsdebat staat op de Facebook-
pagina van de jongerenraad en van de 
gemeente.

Eind 2014 hebben alle gemeenten in Mid-
den-Limburg de Structuurvisie Wonen, 
Zorg en Woonomgeving vastgesteld. We 
krijgen nog ruimte om extra woningen 
te bouwen, maar het verplicht ons ook 
om het te veel aan plannen voor wo-
ningbouw weg te halen. Het is daarom 
nodig om vooruit te kijken en keuzes te 
maken. Zo blijven we werken aan een 
gezonde planvoorraad die aansluit bij de 
vraag en de behoefte. In de themaraad 
op woensdag 22 februari in Sportcentrum 
De Bengele staat dit onderwerp centraal. 
U bent van harte welkom.

Volgens de verwachtingen groeit de 
bevolking in de regio nauwelijks meer. Er 
zullen op de langere termijn minder wo-
ningen nodig zijn. Per gemeente verschilt 
dit. Nederweert verwacht tot 2030 nog 
een toename van ongeveer 500 huishou-
dens, maar het aantal inwoners zal naar 
verwachting niet veel meer worden. De 
hoeveelheid huishoudens groeit voor-
lopig nog wel, omdat de samenstelling 
kleiner wordt (meer kleine huishoudens).

Te veel plannen
Als we kijken naar de demografische 
ontwikkelingen heeft de regio Midden-
Limburg te veel plannen voor woning-
bouw. Zo ook Nederweert. De structuur-
visie verplicht ons om plannen voor 120 
woningen uit de voorraad te halen vóór 1 

januari 2018. Na 2018 zijn er dat nog eens 
180. In 2015 en 2016 zijn al we gestart 
met het weghalen van ‘zachte’ plannen. 
Dit zijn plannen waar nog geen bestem-
mingsplan voor is gemaakt of een over-
eenkomst voor is gesloten. Deze kunnen 
relatief gemakkelijk vervallen. Om onze 
taakstelling te halen, zullen we echter 
ook kritisch moeten kijken naar plan-
nen waar een directe bouwmogelijkheid 
voor geldt in het bestemmingsplan. Of 
waarvoor een overeenkomst is gesloten 
met een ontwikkelaar: de zogenaamde 
‘harde’ plannen. 

In beeld brengen
De Structuurvisie Wonen, Zorg en Woon-
omgeving geeft richtlijnen om al onze 
plannen te toetsen. Welke plannen zijn 
van meerwaarde voor Nederweert en wel-
ke zijn dat minder? Wordt er bijvoorbeeld 
een probleemsituatie opgelost of is er 
sprake van hergebruik van bestaand vast-
goed? Daarmee kan de kwaliteit van een 
plan zich onderscheiden. De afgelopen 
periode is gebruikt om de planvoorraad 
nauwkeurig in beeld te brengen en te 
toetsen aan de structuurvisie. We hebben 
zo meer inzicht gekregen in de kwaliteit 
en kansen van alle woningbouwplannen.
 
Hoeveel woningen per kern
De structuurvisie geeft met een richtcijfer 
ook aan hoeveel woningen er per kern 

gebouwd mogen worden. Voor de kernen 
Nederweert-dorp en Budschop zijn dat 
minimum aantallen (groeikernen). Voor 
Ospel/Ospeldijk, Nederweert-Eind en 
Leveroy gaat het om maximale toevoegin-
gen. Als we naar de verhuisbewegingen 
kijken van de afgelopen jaren, dan zien 
we dat de belangstelling om te wonen 
zich vooral richt op de kern Nederweert-
dorp. Ouderen trekken meestal naar de 
kern met de voorzieningen toe. Dit zien 
we ook terug in de vraag naar huur- en 
koopwoningen.
 
Themaraad
Om aan onze opdracht te voldoen, 
moeten we keuzes maken. Waar willen 
we zeker nog bouwen en voor welke 
vraag? En welke plannen sluiten minder 
goed aan op de behoefte? Op woensdag 
22 februari om 19.30 uur organiseert 
de gemeente een themaraad over dit 
onderwerp. We geven dan een toelich-
ting op dit verhaal en de manier waarop 
we hiermee om kunnen gaan. Daarna 
volgt er nog een voorstel aan de gemeen-
teraad. Iedereen van harte uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst die zoals gewoon-
lijk niet plaatsvindt in de raadzaal, maar 
in het sportcentrum aan de Bengele 8. De 
agenda van deze avond vindt u op onze 
website. Hebt u nog vragen, dan kunt u 
contact opnemen met de medewerkers 
van team Samenleving.

Het zit niet mee…
… op de A2. Er staan bijna dagelijks 
files tussen Weert-Noord en knooppunt 
Leenderheide. 

Om hier oplossingen voor te vinden, is 
er een onderzoek gestart naar de door-
stroom op de A2 tussen Weert-Noord en 
Eindhoven. Dit MIRT-onderzoek, in op-
dracht van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, de provincies Brabant en 
Limburg en gemeenten rondom de A2 
tussen Weert en Eindhoven, is inmiddels 
in de tweede fase beland. Het Kernteam 
A2 Weert-Eindhoven wil nu de mogelij-
ke oplossingen voor de geconstateerde 
problemen onderzoeken. Het gaat dan 
om de doorstroming en de verkeersvei-
ligheid op de A2 en het sluipverkeer in 
de dorpen langs de A2. Het kernteam 
vraagt alle betrokkenen om mee te 
denken. Op maandag 20 februari is er 
een inloopavond voor omwonenden, 
automobilisten en andere belangstel-
lenden. Uit alle bedachte oplossingen 
selecteert het kernteam de meest 
veelbelovende. Deze worden verder be-
studeerd en doorgerekend op haalbaar-
heid. Iedereen is van harte welkom van 
19.30 tot 21.30 uur in De Smeltkroes in 
Maarheeze. Meer informatie vindt u op 
www.mirta2weerteindhoven.nl.

Steeds vaker ondervinden we de 
gevolgen van klimaatverandering op 
onze directe omgeving. Zoals zware 
onweersbuien die steeds heftiger 
worden. En langdurige regenbuien die 
grote delen van het platteland onder 
water zetten. Maar we kennen ook 
periodes van droogte met extreme hitte 
en tekorten aan kwalitatief goed zoet 
water. Samen moeten we werken aan 
oplossingen voor de waterproblemen 
die ontstaan. In de themaraad op dins-
dag 21 februari komt dit onderwerp 
uitgebreid aan bod.  U hoort dan meer 
over het actieplan Code Oranje, de 
stresstest klimaatbestendigheid en de 
verschillende workshops over knelpun-
ten. Doet u mee?

Gemeenten en waterschap zijn al 
enkele jaren bezig om de negatieve 
gevolgen van klimaatverandering tegen 
te gaan. Burgers en bedrijven heb-
ben ook directe belangen en ook hun 
eigen verantwoordelijkheid. Door tijdig 
rekening te houden met de gevolgen 
van klimaatverandering kunnen toe-
komstige hoge investeringen worden 
voorkomen.

Actieplan Code Oranje 
Op dinsdag 21 februari om 19.30 uur 
is er in het gemeentehuis een thema-
raad over de maatregelen die genomen 
kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst 
vertelt het Waterschap Peel en Maas-
vallei over haar actieplan Code Oranje. 
Hierin staat hoe ze de knelpunten in het 
buitengebied wil oplossen. Op www.
wpm.nl vindt u meer informatie over dit 
plan. 

Stresstest klimaatbestendigheid 
De gemeenten Weert en Nederweert 
hebben samen de stresstest klimaatbe-

Een uitdaging voor ons allemaal!
stendigheid voor het bebouwd gebied 
uitgevoerd. Op welke plaatsen ont-
staat er nu al wateroverlast bij extreme 
onweersbuien? Wat is de toename van 
de wateroverlast door klimaatveran-
dering? Waar ontstaan watertekorten 
door droogte? Wat zijn de gevolgen 
van toekomstige hittegolven? Welke 
maatregelen kunnen we treffen om de 
gevolgen te verminderen? De resultaten 
van het onderzoek worden tijdens de 
themaraad toegelicht. 

Plan voor platteland
Als we plannen maken voor onze 
gemeente kunnen we het beste al 
zoveel mogelijk rekening houden met 
klimaatverandering. Voor het platteland 
zijn op dit moment onderwerpen zoals 
natuurontwikkeling, agrarische sector, 
recreatie, verdroging en water actueel. 
De provincie Limburg wil samen met de 
gemeenten, waterschap, natuurorga-
nisatie en bedrijfsleven een integraal 
plan opstellen. Hoe dit kan, wordt de 
komende maanden uitgewerkt.

Workshops Ospel en Leveroy 
Het oplossen van de knelpunten is een 
uitdaging voor ons allemaal! Samen 
willen we gaan uitwerken wat de mo-
gelijkheden zijn. Dit doen we door het 
organiseren van workshops. We begin-
nen dit jaar met het maken van plan-
nen voor Ospel en Leveroy. Nederweert 
komt later aan de beurt. De knelpunten 
in Budschop en Nederweert-Eind zijn 
minder groot. We hopen dat deze opge-
lost kunnen worden door het afkoppe-
len van het regenwater op de riolering. 
De eerste workshop staat eind maart 
gepland. We houden u op de hoogte.

Op onze website vindt u de complete 
agenda van de themaraad.

Licht, schaduw
Mirjam Gerits exposeert tot maandag 
6 maart op de Kunstmuur. Zij schildert 
sinds 2014 bij atelier Op rozen, van 
bloemstyling ’t Roosje Nederweert, 
onder leiding van Alice Eenhoorn. Hier 
heeft Mirjam ervaringen opgedaan 
met figuratief schilderen. In het begin 
vooral dieren, daarna meer mense-
lijke figuren. Af en toe maakt ze een 
abstract schilderij en soms schildert ze 
in opdracht. De magie van licht versus 
schaduw en het spelen met kleur 
zorgen voor effecten die haar telkens 
weer fascineren. Ze werkt vooral met 
acrylverf. De abstracte schilderijen zijn 

hierop een uitzondering. Die bewerkt 
ze met verschillende materialen. Wel-
licht hebt u haar schilderijen al eens 
gezien. Zo exposeerde Mirjam bij de 
Pop Up Galerie Nederweert (PUGN) 
en tijdens het Kunstlint. Het werk van 
Mirjam is te zien tijdens openingstijden 
van het Gezondheidscentrum aan de 
Loverstraat 8 in Nederweert.
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Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Om je te laten zien hoe geldver-
strekkers van elkaar kunnen ver-
schillen, hebben we een aantal 
voorbeelden voor je op een rijtje 
gezet:

•• Als je over een paar jaar weer 
wilt verhuizen, kun je in veel
gevallen de voorwaarden van je 
huidige hypotheek meenemen 
naar je nieuwe situatie. Echter is
niet iedere geldverstrekker hier 
even flexibel in. 

•• Als je huis de komende jaren in 
waarde stijgt of als je besluit om af te lossen, dan kan het 
zijn dat je hypotheekbedrag lager wordt dan de waarde van je 
huis. Bij de ene geldverstrekker heb je dan recht op een lagere 
hypotheekrente, omdat je in een lagere risicoklasse valt. Bij de 
andere geldverstrekker heb je dat niet.

•• Bij sommige geldverstrekkers heb je binnen 1 week je hypo-
theek rond. Bij anderen kan het een maand of langer duren. 
Dit is belangrijk om te weten als je maar een paar weken de 
tijd hebt.

Naast deze voorbeelden van verschillen in voorwaarden, zijn er 
nog veel meer te noemen. Laat je daarom altijd goed informeren. 
De adviseurs bij De Hypotheker Weert zijn van de voorwaarden 
van alle banken op de hoogte en weten precies welke hypotheek
en geldverstrekker het beste bij jou en je situatie passen. 

Een lage hypotheekrente is mooi, maar er is 

meer. Want naast rente verschillen geldver-

strekkers ook in hypotheekvoorwaarden. Be-

langrijk om te weten als je de aankoop van je 

huis goed en zorgvuldig wilt regelen. Voor nu, 

maar ook voor de toekomst. De Hypotheker 

vergelijkt alle geldverstrekkers. Zo vinden we 

voor jou de beste deal.

Uiteraard is het met de huidige lage 
rente een goed moment om een 
huis te kopen of je huidige hypo-
theek om te zetten naar een lagere 
rente. De hypotheekrentetarieven 
zijn de afgelopen tijd echter iets ge-
stegen en onze experts verwachten
dat deze de komende tijd lichtjes 
verder gaan stijgen. Wil je dus een 
huis kopen of je hypotheek over-
sluiten? Wacht hier dan niet te lang 
mee. Want ook al ben je nog geen 
klant, we helpen je graag!

Bel 0495-546460 of ga naar www.hypotheker.nl/weert/ en 
maak een afspraak met één van onze adviseurs. Het eerste ge-
sprek is op onze kosten!

Is een hypotheek met een lage rente 
altijd de beste hypotheek?
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Verzekeringen

Hypotheken

Op zoek naar advies...
Welkom@Mackus

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke stap in 

iemands leven. Voor starters is het een begin van 

een nieuw en zelfstandig leven. Voor anderen kan 

het een vervolgstap zijn in hun leven, afhankelijk 

van de levensfase. Denk aan samenwonen, een hu-

welijk, kinderen, een baan, of een eigen zaak begin-

nen, ziekte, scheiden of overlijden.

Reizen

Tevens uw adres voor:Tevens uw adres voor:

Volg jij je hart, doen wij de rest

Ben je toe aan 
een nieuw thuis? 

Woning verkopen?

dwarsmakelaars.nl

van Gorp  Malherbe
notarissen

Biest 2

6001 AR Weert

Postbus 291

6000 AG Weert

Tel: (0495) 53 75 55

Fax: (0495) 53 92 85

E-mail: info@vangorpmalherbe.nl

Bezoek ook eens onze website: http://www.vangorpmalherbe.nl

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

Een leuk huis
op het oog?
Wij helpen u graag met
een passende hypotheek
en een scherpe rente

EMMASINGEL 5, 6001 BA WEERT | T 0495-537599 | INFO@DWARSMAKELAARS.NL | WWW.DWARSMAKELAARS.NL

Als je íets niet aan het toeval overlaat, dan is het wel de aan- of
verkoop van je woning. Alles moet kloppen, dus ook de keuze voor
de makelaar. Niet alleen je verstand, maar ook je gevoel moet
zeggen dat je bij het juiste kantoor hebt aangeklopt!

Die klik begint bij Dwars Makelaars in Weert. Een hecht team van makelaars en ondersteunende
medewerkers voor wie persoonlijke aandacht geen aangeleerd kunstje maar een vanzelfsprekend-
heid is. Professionals die jouw droom begrijpen en weten wat er moet gebeuren op zo’n belangrijk
moment in je leven.

Vijf beëdigde makelaars vormen de kracht van Dwars Makelaars. Of je nou een expert nodig hebt
voor de aan- of verkoop van je woning, een taxatie of een vastgoedadvies in de breedste zin van het 
woord: er staat altijd een professional klaar die bij jouw situatie past. En nog belangrijker: met vijf 
makelaars die hun netwerk binnen een kantoor bundelen, wordt de kans op de juiste match voor jou 
aanzienlijk groter.

Dwars Makelaars weet hoe de hazen lopen in de vastgoedmarkt. Onze makelaars zijn thuis in de regio, 
kennen de spelregels en de valkuilen. Daarbij blijven we onszelf ontwikkelen. Omdat we steeds beter 
willen worden, houden we elkaar scherp, delen en vergroten we onze vakkennis en vragen we ons elke 
dat opnieuw af of we voor onze klanten op de goede weg zijn. Samen maken we het verschil. Oftewel: 
volg jij je hart, doen wij de rest.

Wil je je woning gaan verkopen en/of ben je op zoek naar je droomhuis?
Je bent altijd van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze
NVM makelaars; Sanne, Maarten, Luuk, Lex of René.
Maak van tevoren even een afspraak, dan zorgen wij dat de koffie voor je klaar staat!



Donatie voor vier goede doelen

95 jaar Groene kruis in Nederweert
Begin 20e eeuw waren de leef-
omstandigheden in Nederweert 
nog erbarmelijk slecht. De ba-
bysterfte was groot. Bevallin-
gen geschiedden meestal zonder 
deskundige hulp. Er heerste veel 
tuberculose en tyfus. De hygiëne 
stond op een laag pitje. In vele 
gezinnen moest hard worden ge-
werkt om het hoofd boven wa-
ter te houden. Bejaarden bleven 
inwonen bij familie. Medische 
hulp was zeer gering. Waterlei-
ding en riolering waren er niet. 
Deze toestanden waren voor de  
St.Vincentiusvereniging en de 
katholieke Ambtenarenbond Ne-
derweert in 1922 aanleiding om 
het Groene Kruis Nederweert op 
te richten met als doel, de maat-
schappelijke gezondheidszorg in 
de gemeente te behartigen.

Pionierswerk
Onder primitieve omstandigheden 
met weinig geld is er vele jaren pio-
nierswerk in Nederweert verricht. Na 
de 2e wereldoorlog hebben zich de 
ontwikkelingen in de wijkverpleging 
op een stormachtige wijze ontwik-
keld. Er kwamen steeds meer taken 
bij en de eisen met betrekking tot de 
maatschappelijke gezondheidszorg 
namen zienderogen toe. In 1970 is 
in het Weerterland een begin ge-
maakt met de regiovorming, die in 
fasen werd uitgevoerd en in 1980 ge-
realiseerd was. In de tachtiger jaren 
na invoering van de AWBZ ging de 
schaalvergroting verder. Door fusies, 
verandering van structuren en voort-
durend nieuwe wettelijke regelingen 
werd het werk van de plaatselijke 
Groene Kruis verenigingen langzaam 
naar de achtergrond geschoven. Er 
kwamen meer goed gestructureer-
de en professionele zorginstanties 
voor in de plaats. “Een aantal jaren 
ontplooit de plaatselijke vereniging 
Nederweert geen activiteiten meer. 
De juridische eigendom van het wijk-
gebouw was nog de enige reden tot  
instandhouding van de verenigings-
status” aldus schrijft de secretaris in 
de officiële bescheiden tot opheffing 
van de vereniging. Door de eigen-
dom van het wijkgebouw op de hoek 
van de Kapelaniestraat en de Ho-
geweg over te dragen aan de Zorg-
groep Noord- en Midden Limburg 
vervalt volledig de bestaansgrond 
van de vereniging. 

Per 1 december jl. is dan ook in 
de algemene ledenvergadering 
besloten:
- tot ontbinding van de Vereniging 

“Het Groene Kruis” Nederweert;
- het wijkgebouw over te dragen 

aan de Stichting De Zorggroep 
Noord- en Midden Limburg te Ven-
lo;

- het batig saldo na vereffening te 
doneren aan een viertal instellin-
gen, nauw of zijdelings betrokken 
bij de gezondheidszorg, in het be-
lang van de inwoners van Neder-
weert.

De Groene Kruisvereniging Neder-
weert is een van de laatste vereni-
gingen in Limburg die heeft besloten 
tot ontbinding van de vereniging. 
De vereniging Weert/Stramproy is in 
2015 in dit proces voorgegaan.   

De belangrijkste gebeurtenissen.
Op 22 januari 1922 is de Groene Kruis 
Vereniging Nederweert opgericht met 
een oprichtingskapitaal van f 825,00.
Er werd een lokaal van ongeveer 
10 M2 gehuurd in het klooster van 
de Zusters Franciscanessen aan de 
Moesemanstraat. Later toen de huis-
houdschool in het klooster werd op-
geheven kon het Groene Kruis over 
meer lokalen beschikken. Naast zie-
kenverzorging en propaganda voor 
hygiëne, brachten de zusters Francis-
canessen in vele gezinnen troost, op-
beuring en bemoediging. In 1923, al 
spoedig na de oprichting  van de ver-
eniging was er een financiële tegen-
slag. Het kapitaal dat met de nodige 
inspanningen was verkregen was 
ondergebracht bij de Hanzebank, die 
failliet ging. Dit was een behoorlijke 
financiële aderlating, vooral omdat 
de contributie in die tijd maar f. 1—
per jaar per gezin bedroeg.
Gedurende de dertiger jaren werd de 
financiële toestand wederom moei-
lijk. Het aantal leden liep aanzien-
lijk terug en de overheidssubsidies 
namen af. Ledenwerving werd toen 
heel belangrijk. Diverse inwoners 
werden aangezocht t.b.v. de inning 
van de contributie om zo de inkom-
sten enigszins op peil te houden. Op 
18 november 1923 werd de Groene 
Kruis Vereniging Ospel opgericht. In 
1935 kwamen de tuberculosebestrij-
ding en de zuigelingenbureaus van 
de grond. In 1943 startte de wijk-
kraamzorg en bureaus voor prenata-
le zorg en in 1947 de kleuterbureau’s. 

Op 5 juni 1971 was de opening van 
het nieuw wijkgebouw aan de Kape-
laniestraat onder voorzittersschap 
van Jef Poell. In 1982 werd nog op 
grootse wijze het 60 jaar bestaan 
van het Groene kruis Nederweert 
gevierd. In 1986 kwam de district-
vorming Midden Limburg tot stand, 
later de Thuiszorg Midden Limburg 
en tenslotte was er de  samenvoe-
ging met de Zorggroep Noord Lim-
burg. Op 27 november 1998 was de 
verbouwing van het wijkgebouw ge-
reed. Dit betrof een aanpassing aan 
de eisen des tijds.

Bestuursleden en medisch advi-
seurs
Eerste bestuursleden: 
Sjang Coumans, voorzitter;  A.Gielen, 
penningmeester en Juffrouw E. 
Joosten, secretaresse en de dames  
M.Beyes (dochter van een lokale bier-
brouwer) en A. Vullers (dochter van 
de burgemeester) bestuursleden.
Medisch adviseur was dokter P.J. van 
de Wouw en geestelijk adviseur ka-
pelaan P. Frenken.

Voorzitters: 
1922 -  13/6 1929   Sjang Coumans, 
gemeente-ontvanger; 
1930 -  13/2 1967   Burg. Van Uden;
1967 – 10/12 1974 Jef Poell, hoofd der 
school te Budschop;
1974 – 3/10 1978   Piet Boots, bouw-
kundige;
1978 – 31/12 2016 Theo Schreinema-
chers, hoofd financiën gemeente Ne-
derweert;

Medisch adviseurs:
Dokter G. Schmidt was als voorzitter 
van de RK Ambtenarenvereniging 
alleen betrokken bij de oprichting 
van de vereniging. Dokter P.J. van 
de Wouw, die zich in 1920 in Neder-
weert vestigde was tot zijn overlijden 
op 11 februari 1949 de eerste me-
disch adviseur. Hij werd opgevolgd 
door de doktoren H.J.M. Florie en W. 
Jansen en later door dokter J.A.M. 
van de Wouw.

Juffrouw Joosten, onderwijzeres 
aan de meisjesschool bij de Zusters 
Franciscanessen aan de Moeseman-
straat. Haar naam mag hier met res-
pect worden vermeld. Zij was tot op 
hoge tijd (92 jaar) met hart en ziel 
werkzaam voor de gezondheidszorg. 
Noodgedwongen vanwege het ach-
teruit gaan van haar gezichtsvermo-
gen moest zij afscheid nemen van het 
Groene kruis. 60 jaar lang was zij de 
kapitein van het schip waarmee zij 
in 1922 van wal stak. Zij heeft steeds 
alle brieven, notulen van vergaderin-
gen en jaarverslagen in schoonschrift 
geschreven. De brieven zelfs in 
tweevoud omdat ze een kopie wilde 
hebben. Zij is 100 jaar en 10 dagen 
mogen worden. (12/5 1887 tot 22/5 
1987). Voor haar vele werk kreeg zij 
enkele onderscheidingen, een kerke-
lijk, een koninklijke, een gemeente-
lijke- en van het Limburgse Groene 
kruis ontving zij de zilveren legpen-
ning.  Aan huis was naast de hoofd-
ingang  een kamer, de z.g. “Groene 
Kruis kamer,” waar zij alle beschei-
den van de vereniging bewaarde en 
ook haar werkzaamheden verrichtte 
en mensen ontving die contributie 
kwamen betalen.  In 1971, korte tijd 
na het tot stand komen van het nieu-
we  wijkgebouw,  schonk zij aan de 
vereniging een keramisch kunstwerk 
ontworpen door G. van Wegberg. Dit 
kunstwerk siert de oostgevel aan de 
zijde van de Hogeweg en beeld uit 
de belangrijkste fases van de mens in 
zijn leven.

Wijkverpleegkundigen: 
In 1922 was zuster Damiana de eer-
ste religieuse verpleegster. Zij legde 
tot 5 februari 1936 alles te voet af. 
Ze was klein maar dapper. Eenvoud 
en oprechte hartelijkheid maakten 
haar bij velen bemind. Hitte, koude, 
regen, wind, sneeuw en gladheid 

deden zich op haar tochten gelden. 
De wegen waren heus niet wat ze 
nu zijn. Haar salaris was f. 300,00 per 
jaar, later toen haar overste dit te 
weinig vond is dit aangevuld met een 
mantel, schoenen en de reparaties 
daarvan.
Zij kreeg na enige tijd hulp van een 
medezuster (geen wijkverpleegster) 
die kon en mocht fietsen, maar daar-
voor moest toestemming  worden 
verkregen van de bisschop van Roer-
mond. In die tijd deden boorwater, 
trekzelf, soda en meer van dergelijke 
middeltjes wonderen in de gezond-
heidszorg. Bestrijding van luizen, 
vlooien en zweren was aan de orde 
van de dag. In de beginjaren waren 
bestrijding van tbc, kindersterfte en 
propaganda voor de hygiëne erg be-
langrijk. Naderhand werden de taken 
o.m. uitgebreid met schoolhygiëne, 
reuma- en kankerbestrijding, polio 
vaccinaties, de geestelijke volksge-
zondheid en de zorg voor gehan-
dicapten en ouderen. In 1949 werd 
er een fiets met hulpmotor (solex) 
aangeschaft en eerst vele jaren later 
kwam de auto. In totaal zijn 7 religi-
euzen werkzaam geweest. De laatste 
was Zr. Jorista van 1943 tot 1957. De 
eerste lekenverpleegster was Mej. 
Voets van 1957 tot 1976.

Huidig bestuur:
Frans Engels is bestuurslid geweest 
vanaf 28 april 1983. Jan Feyen vanaf 
10 december 1974. Cor Jonkers van-
af 20 november 1978 en Thieu van 
Grimbergen vanaf 10 december 1974. 
Hij heeft achtereenvolgens binnen 
de gezondheidszorg in Nederweert 
en ook  daarbuiten diverse admini-
stratieve en adviserende functies ver-
vuld. Hij is van 20 november 1978 se-
cretaris en vanaf 1 januari 1980 kreeg 
hij ook het penningmeesterschap 
erbij.  Hij was zeer kundig op het ter-
rein van de financiën. Dit bleek o.a. 
zeer duidelijk bij de invoering van de 
AWBZ tijdens de onderhandelingen 
over de scheiding van het eigen ver-
mogen van de plaatselijke afdeling 
en het AWBZ gedeelte. De laatste 
maanden heeft hij zich intensief be-
zig gehouden met de opheffing van 
de vereniging. De huidige bestuurs-
leden hebben de moed in de afgelo-
pen jaren niet verloren. Al was daar 
soms aanleiding toe door de specta-
culaire ontwikkelingen. De ene nota 
rolde soms over de ander. Zij hebben 
het kruiswerk steeds een warm hart 
blijven toedragen.  

Tot slot
In de algemene ledenvergadering van 
1 december 2016 is met algemene 
stemmen besloten, om het batig saldo 
dat resteert na de vereffening van de 
vereniging te doneren aan de volgen-
de instellingen elk voor l/4 gedeelte.
De Stichting Hartslag voor Neder-
weert;
De Stichting Coördinatie Zorg en 
Welzijn (het virtueel zorghuis);
De Stichting Eerbied voor het Leven 
(het Franciscus Hospice) te Weert;
De Stichting Toon Hermans Huis te 
Weert;
En wat doen we met het archief?
Gelukkig is het gemeentebestuur van 
Nederweert bereid gevonden het 
Groene Kruis archief in bewaring te 
nemen. Door opheffing van de ver-
eniging en verkoop van het wijkge-
bouw komen er geen wijzigingen  in 
de dienstverlening door de Thuiszorg 
Het Groene kruis.

Een welgemeend woord van dank 
past hier verder aan alle leden, be-
stuursleden, medewerksters, (uit het 
verleden of die thans nog werkzaam 
zijn), de gemeente Nederweert, de 
standsorganisaties en de instellingen 
en verenigingen die het Groene kruis 
Nederweert gedurende 95 jaren heb-
ben opgebouwd, uitgebouwd en on-
dersteund.

Th. Schreinemachers.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

PvdA Nederweert
Bouw Brandweerkazerne; meer 
overeenkomsten dan verschillen

Afgelopen dinsdag is in de gemeen-
teraad nieuwbouw van de brand-
weerkazerne bij de rotonde van de 
Smisserstraat / Nederweert Eind aan 
de orde geweest. Voor veel inwo-
ners van Nederweert en vooral voor 
onze vrijwilligers van de Brandweer 
een heel belangrijk onderwerp. Ei-
genlijk is het een onderwerp waar 
de gemeenteraad en het college van 
B&W samen moeten optrekken. Het 
gaat immers over onze veiligheid in 
de gemeente Nederweert. Daar mag 
je geen politiek mee bedrijven, daar 
moet je zorgen voor de beste oplos-
sing die je kunt krijgen. 

In de vergadering leek het wel of er 
veel verschil van mening was maar 
dat is niet het geval. Alle partijen en 
het college (bij monde van de Burge-
meester) vinden dat er een nieuwe 
kazerne moet komen, iedereen vindt 
de locatie in orde en iedereen vindt 
dat veiligheid voorop moet staan dus 
dat we snelheid moeten maken.

Zoek de verschillen zou ik zeggen! 
Die zijn te vinden in de manier waar-

op de controle op deze nieuwbouw 
moet plaats vinden. Het College, de 
burgemeester en de partij JAN vin-
den dat je dat het beste achteraf kan 
doen. “Neem het besluit en wij zien 
later wel wie de eigenaar wordt en 
hoeveel het kost.“ 

Op initiatief van de PvdA (gesteund 
door het CDA en de VVD) is er een 
amendement aangenomen dat zorgt 
dat de voorbereiding start (dus de snel-
heid erin houdt). Zij willen wel meer 
weten over de kosten en het eigenaar-
schap van deze nieuwbouw. Het is zo-
iets als: Je gaat een huis bouwen maar 
wil vooraf wel weten hoe duur het is, 
of je het zelf gaat bouwen, of je eige-
naar of huurder wordt, etc. Vragen op 
grond waarvan een gedegen afweging 
gemaakt kan worden om met de risi-
co’s voor de gemeente Nederweert en 
daarmee de inwoners op een correcte 
wijze te kunnen omgaan. 

Dus: Veiligheid voorop, JA, Nieuwe 
Kazerne: Ja, Duidelijkheid vooraf 
over kosten en eigenaarschap: JA

Jan van Nierop

Fractievoorzitter PvdA

Borebroeleft 
V.V. de Pinmaekers

Op zaterdag 18 februari zal in Neder-
weert weer de traditionele borebroe-
left worden gehouden.
Het boerenbruidspaar 2017 wordt 
gevormd door Resian Beerens en Will 
Geraats

Aetfieest
Vanaf 14.33 uur wordt in zaal Cen-
traal voor familie, vrienden en be-
kenden een bore aetfieest gehouden 
(Entreekaart is nodig).

Start borebroeleft
Om 16.22 uur kunnen alle feestvier-
ders zich in café De Schans aansluiten 
bij het bruidspaar.

Vanaf café De Schans gaat de stoet 
om 18.11 uur naar de Pinnenhof waar 
het burgerlijk huwelijk zal worden 
voltrokken door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand Giel Bruijnaers.

Vervolgens zal om 19.44 uur de ze-
gening plaatsvinden door predikant 
Paul.

De orde zal worden bewaakt door de 
nieuwe “Booj” Nick  Steuten.

Na deze plechtigheid kan het kersver-
se paar tussen 20.33 uur en 21.44 uur 
worden gefeliciteerd in zaal Centraal. 
Om 22.00 uur zal het boerenpaar ge-
wogen worden.

Hierna is er borebroeleft in geheel 
Nederweert.

Voor meer informatie zie www.pin-
maekers.nl

Gae zeetj genuuedj.

Hoveniersbedrijf van der Asdonk uit 
Meijel geeft gratis schetsadviezen

Bij een gesprek over een nieuwe tuin 
of tuinverandering lijkt iedereen het-
zelfde te willen.. ‘Het moet vooral een 
makkelijke tuin worden met het liefst 
daarin ook alle gewenste elementen’. 
Voor de creatieve hoveniers en ont-
werpers van Dutch Quality Gardens, 
waartoe ook Hoveniersbedrijf van 
der Asdonk uit Meijel behoort, is dat 
gelukkig nooit echt een probleem, 
ook al is er soms wel een flinke dosis 
creativiteit voor nodig.
Niet elke situatie is immers hetzelfde.. 
De oppervlakte en ligging verschillen 
vaak nogal en ook de sfeer van het 
huis. Het wensenpakket is soms ook 
tegenstrijdig.. een tuin vol met bloe-
menborders zonder werk is bijvoor-
beeld haast niet mogelijk en bomen 
willen helaas ook niet overal even ge-
makkelijk groeien. Als je dan ook het 
budget nog meeneemt, dan begrijp 
je dat elke tuin een verhaal op zichzelf 
is. Een uitdaging die Hoveniersbedrijf 
van der Asdonk en zijn 45 collega’s 
van Dutch Quality Gardens overigens 
graag aan gaan omdat zij het liefst 
zoveel mogelijk tuinbezitters ‘geluk-
kig’ zien in hun eigen tuinomgeving. 
Een tuin met het juiste tuingevoel zou 
niemand mogen missen, ook de tui-
niers niet die er het liefst zo min mo-
gelijk werk mee willen hebben.

Juist omdat er zoveel misgaat in de 

Een makkelijke tuin met alles erop en eraan
tuinwereld en heel veel tuinbezitters 
dezelfde fouten maken, organiseren 
de Dutch Quality Gardens hoveniers 
twee keer per jaar de tuinadviesda-
gen in De Tuinen van Appeltern. De 
tuinadviesdagen voor het voorjaar 
staan gepland op  11 en 12 maart. 
Starters, twijfelaars en alle andere 
tuinbezitters met ideeën kunnen 
dan in Appeltern terecht voor gratis 
schetsadvies.. Een compleet tuinont-
werp mag je in het uurtje met de 
ontwerper niet verwachten, maar al 
schetsend zet hij je wel al een heel 
eind op het goede spoor. Je hoort 
bovendien welke fouten je zeker niet 
moet maken en welke kant het qua 
uitstraling op zou kunnen gaan.. Ook 
hebben de ontwerpers allerlei tips en 
trucs om standaard problemen, zoals 
een ondiepe tuin of inkijk van de bu-
ren, op te lossen. Soms is de ter plek-
ke gemaakte schets trouwens al meer 
dan voldoende om de klus te kunnen 
gaan klaren.
Als je in aanmerking wilt komen 
voor een gratis schetsadvies van één 
van de Dutch Quality Gardens ont-
werpers, kun je jezelf aanmelden op 
www.appeltern.nl 
Het leuke van de schetsadviezen op 
11 en 12 maart in De Tuinen van Ap-
peltern is dat je tijdens die dagen 
gelijk ook heel veel tuinideeën in de 
praktijk kun gaan zien. In het park 
zijn meer dan 200 tuinen aangelegd 
met steeds de nieuwste ideeën, plan-
ten en materialen.

Poetshulp 
gevraagd

één ochtend in de week
Fam. Verheij

Braakpeel 3, Nederweert-Eind
Tel. 626224

let op!!!
in verband met vastelaovendj:

Voor het weekblad van 2 maart
advertenties en tekstkopij inleveren uiterlijk op

woensdag 22 februari vóór 16.00 uur.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vastelaovendjmaondjig en -dinsdig zeen vae geslote.
De redactie

e-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je huilt,
om wat je vreugde bracht.

Thieu Wilms
“ Thieu van Hense Wiel ”

* Nederweert, 6 juni 1937   † Nederweert, 11 februari 2017

echtgenoot van

Bertha Wilms - Beerens

Josefien en Mart
John en Ans
Marian en Gerard †
Wil en Jenny
Frank en Annemieke
Kleinkinderen
Familie Wilms - Familie Beerens

Lindestraat 13, 6031 XT Nederweert

De avondwake vindt plaats op woensdag 15 februari om 19.00 
uur in de O.L. Vrouwekapel, Schoor 34 te Nederweert. Er is ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren voorafgaand aan de dienst 
en via www.vandeursen-uitvaart.nl

Voor vragen omtrent het afscheid: 0495 53 33 22


