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Kringapotheek

Apotheek Nederweert B.V.
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

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

KESSELS INSTALLATIES B.V.

- ELECTRO
- GAS/WATER
- VERWARMING
- DAKWERK
- SANITAIR

Pannenweg 117 - Telefoon (0495) 63 12 24
Postbus 2713, 6030 AA  Nederweert

http://www.kessels-installaties.nl

Peter Caris

Bosserstraat 10
6031 NS Nederweert
Tel.  : (0495) 63 14 41
Fax  : (0495) 63 13 66

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

Bouwadvies Huibert Scheijven
Kerkstraat 86a
6031 CJ  Nederweert
Tel. 06 22 59 99 65
e-mail: huibert.scheijven@kpnmail.nl

Uw bouwproject, mijn zorg!

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

www.slim4all.nl

Geboortekaartjes?

“Wie helpt er een handje?” 
Dat is de vraag van het or-
ganiserend comité van de 
Burendag 2012 aan het St. 
Antoniusplein in Nederweert 
op zondag 23 september 2012. 
Het comité brengt buurtbe-
woners en de bewoners van 
WonenPlus bij elkaar met 
een gezellige nostalgische 
kermis. Compleet met pof-
fertjeskraam, wafelbakker, 
suikerspin- en popcornkraam 
én natuurlijk een koffiehuis. Er 
zijn echter wel nog wat hand-
jes nodig, voor het zover is…

“Leven in mijn omgeving” 
Dit is het motto van de Stichting 
WonenPlus. Deze stichting zorgt 
voor zelfstandige huisvesting 
van mensen met een beperking 
en bevordert deelname aan het 
maatschappelijk leven via allerlei 
projecten. Door een bijdrage 
te leveren aan de eigen leef-
omgeving, wordt ‘wonen’ ook 
daadwerkelijk leven en genieten. 
Contacten met buurtbewoners 
dragen daar in belangrijke mate 
aan bij. 

Wie helpt een handje?

Buurt en WonenPlus organiseren 
Burendag  St. Antoniusplein 

Burendag 
Burendag is een landelijk ini-
tiatief van het Oranje Fonds in 
samenwerking met Douwe Eg-
berts. Met een goede kop koffie 
brengt Douwe Egberts buren en 
anderen met elkaar in contact. 
Die contacten zijn de basis voor 
een leuke Burendag én het begin 
van een langdurig burencon-
tact. Stichting WonenPlus benut 
Burendag zoals deze bedoeld is 
en bevordert op deze manier het 
contact met de woonomgeving 
van de bewoners in het pand 
Lindanusstraat in Nederweert. 
Een beroep werd gedaan op het 
Oranje Fonds. Dit fonds steunt 
sociale initiatieven om de ver-
binding tussen groepen mensen 
te bevorderen. Het comité voor 
de organisatie van de Buren-
dag ontving een bijdrage van 
500 euro van het Oranje Fonds. 
Daarmee wordt een nostalgische 
kermis georganiseerd op het St. 
Antoniusplein. 

Hulp gezocht
Burendag is een uitgelezen mo-
ment om met elkaar in contact 

te komen. Hetzij door samen 
gezellig een poffertjeskraam te 
bemensen, hetzij door samen 
het plein in te richten. Of, door 
gezellig een kopje koffie te drin-
ken. Het comité laat weten dat 
iedereen welkom is. 

Voor de opbouw en bemanning 
van de kramen kan het comité 
nog enkele helpende handen ge-
bruiken. Op zaterdag 22 septem-
ber a.s. wordt het plein ingericht, 
zodat het festijn op zondag 23 
september a.s. vanaf 14.00 uur 
van start kan gaan. Ook is er 
nog plek in het programma voor 
accordeonisten of andere mu-
zikanten die het gezellig vinden 
om de Burendag muzikaal op te 
luisteren. 

Wilt u, als buurtbewoner of 
gewoon als geïnteresseerde een 
handje helpen, of bespeelt u de 
accordeon of een ander instru-
ment en wilt u meedoen, laat het 
dan weten. 
Mail of bel met 
M. Bekx (0495-634837 / 
bekx.marcel@gmail.com).

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Spauwen en Spauwen 
dé tandartsen van Nederweert

Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

Francien Wilmsen-Smeets: 

“Vroeger moest ik naar de 
schooltandarts gedragen worden. 
Sinds ik hier ben loop ik met een 
glimlach naar binnen, die altijd met 
een glimlach beantwoord wordt.”

Let op: 6&7 oktober voorlichtingsdagen 
implantaten met € 250,- korting,
Info op www.tandartsspauwen.nl

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.

Voor afhalen in september Elke zaterdag, 
zondag en de 

feestdagen 
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur.  

U kunt onbeperkt genieten 
van Chinese, Kantonese 
en Japanse gerechten. 
Keuze uit 30 soorten. 

Voor slechts € 12,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS,

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

Tomatensoep
Babi Pangang
Kipfilet in 10-kruidensaus
Foe Yong Hai
Saté (2 stokjes)
Mini Loempia’s (6 stuks)
Kroepoek
Grote nasi of grote bami   € 15,-

Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

Babi Pangang
Koe Loe Kai
Kipfilet in 10-kruidensaus
Foe Yong Hai
Saté (2 stokjes)
Mini Loempia’s (8 stuks)
Gebakken banaan (4 stuks)
Kroepoek
Grote nasi of grote bami   € 18,50

Zowel voor zakelijk als particulier.
maken wij een lichtadvies met veel 
plezier. Voor goede en betaalbare 

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

de polisvoorwaarden. U bent 
dus vrij om ons als uitvaart-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Cursus Shantala Babymassage

Ooracupunctuur

Diakodieet

Voetreflexzone therapie

St. Willibrordusstraat 10 
6031 CZ Nederweert
Tel: 06-12247515
www.feetandwellnesspraktijk.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
Arabesque
Salon voor huidverzorging
Loverstraat 12
Tel. 0495-840661

Onder onze vaste klanten verloten wij iedere twee maanden een 
goodiebag of korting op producten en behandelingen..

De prijswinnaar van juli en augustus is mevr. A. Lormans uit Nederweert.
Zij ontvangt een gezichtverzorgingspakket t.w.v. € 99,95

2012 Actiejaar

10 jaar Arabesque
Profiteer van onze aanbiedingen 

in september en oktober

Hydroptimalebehandeling 
(vochtregulerend) 

Aanbieding: € 5,00 korting

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087
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Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

STICHTING PLATFORM GEHANDICAPTEN NEDERWEERT

Gezellige en leerzame tocht 
per fiets en scootmobiel

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

Vertrek vanaf de Pinnenhof
Start Scootmobielers: vanaf 12.30 uur

Start Fietsers: tussen 13.00 en 13.30 uur

Pauzeplaats
’t Scharrelhome, Rosselsweg 4

Behendigheidsparcours
Voor fies en Scootmobiel

“leer uw scootmobiel beter kennen”

Informatie over:
Juiste afstelling van zadel,

Stuur, framemaat
Electrische fiets

Verkeersplan centrum Nederweert

Bijdrage: € 2,50 p.p. (betalen bij vertrek)

Bij slecht weer gaat de middag door:
Op eigen gelegenheid om 14.30 uur in ’t Scharrelhome

Info: André Hermans, tel. 626235

Afd. Nederweert
Gehandicapten-

platform

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

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

Van Heugten-Slaats v.o.f.
ongediertebestrijding

Gebbelsweg 21, 6035 EA  Ospel
Tel. 06-53841362 / 0495-625502

Voor het bestrijden van 
zwarte  ratten, bruine ratten, 

muizen en insekten

(zoals kakkerlakken, ovenvisjes, 
honden- en kattenvlooien)

SVO-ongediertebestrijder.

Geslaagde Ospelse Molendag 
op de Korenbloem.

Het begin is gemaakt! Voor de eerste keer klein van opzet met als thema “van Boer tot 
Bakker”. Wel de eerste van vele die nog zullen volgen de komende jaren: steeds een 
beetje uitgebreider en steeds op de derde zondag van augustus. 

Afgelopen zondag 19 augustus zijn de molenaars van de Korenbloem er aardig druk mee 
geweest in en rond de molen. De exposities van dorpsgenoten Piet en Thieu in de molen 
met hun schilderijen en handgemaakte karren uit de oude tijd en Koos Bijlmakers op het 
grasveld met machines uit vervlogen jaren, trokken veel belangstelling. Jammer van de 
enorme hitte. Desondanks toch veel interesse van jong en oud bij alle onderdelen en bij 

het bezichtigen van de molen. Dat laatste heeft zelfs nog een nieuw lid opgeleverd! Deze 
was zo geïmponeerd door de techniek  van de molen dat hij de cursus molenaar gaat 
volgen bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars!! 

Het aantal bezoekers was “naar verwachting” met deze tropische temperaturen. Heel fijn 
van de mensen die toch de moeite genomen hadden en de hitte durfden te trotseren. Zij 
hebben ook nog kunnen genieten van een vers gebakken broodje, gesponsord door Bak-
kerij Peter Kessels met een bakske koffie aangeboden door de molenaarsvrouw. Alleen.. 
bij de allereerste bezoekers was die nog niet klaar. Zij hebben het nog tegoed bij een 
volgende open dag! Dus An van Nico, Bart van Bertus en nog enkelen; het aanbod staat!

Zanggroep “Met Bezei-j” onder leiding van Jos van de Wouw, zorgde voor de muzikale 
omlijsting. Wat een geweldige groep en wat hebben de bezoekers genoten van hun zelf-
gemaakte ludieke teksten in het plat over alledaagse zaken. Door het zeer enthousiaste 
publiek trad er een wisselwerking op met de groep en “gingen ze as unne trein”!!! Zeker 
voor herhaling vatbaar.

Al met al; een geslaagde Ospelse Molendag 2012! Dank aan allen die hieraan hebben 
meegewerkt in welk opzicht dan ook!
 De molenaars van de Korenbloem

 “Koopwoning voor iedere 
levensfase” van starters- tot 
levensloopbestendige woning. 
In Nederweert, Nederweert-Eind 
en Leveroy kunt u nu profi teren 
van de startersregeling die op 
deze woningen van toepassing is.
Laat u op woensdag 19 september 
a.s. om 19.00 uur bij Rabobank 
Weerterland en Cranendonck, 
kantoor Nedeweert informeren over 
de woning die met u meegroeit! 

U kunt zich inschrijven voor deze 
info avond via de website:

www.lifetimewonen.nl

Info avond
 19 september a.s.

Hoebenakker Nederweert

Tiskeswej Nederweert-Eind

Leiverse Velden Leveroy

www.renedwars.nl

samen groots!

www.jacobsgijsen.nl

www.meulenweert.nl

Gezond Verstand
OPENDAG BIJ PRAKTIJK IN BALANS OP ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

VAN 13.00 – 16.00 UUR

Graag bieden wij u op de Opendag wisselende informatie aan welke met uw geestelijke 
en lichamelijke gezondheid te maken heeft. Dit is mogelijk op allerlei manieren, graag 
noem ik deze nogmaals voor u op… 

onder het genot van een sapje of een smoothie vind u informatie over onze:
Ervaar avonden: Biodanza – Trager – Feldenkrais
met datums van de geplande lessen en behandelmomenten

Workshops: 
* Goed voor je lijf      
* Zien = Weten Ziekteleer in het gezicht (in combinatie met Dr. Schüssler mineralen) 
* Bewust Onafhankelijk 
* Chinese Gelaatkunde 
* Nooit geweten dat je dit ook kan eten..

Heeft u klachten waarvan men zegt, hier zal u mee moeten leren leven?
Laat u eens vrijblijvend informeren naar andere mogelijkheden.

Spirituele avonden bij In Balans: wat mag ik me daar bij voorstellen?

De Gezond Verstand Lezingen 
De GVA dit is een landelijk initiatief u vindt meer informatie op www.gezondverstand-
avonden.nl 
September* Gezond opgroeien ZONDER vaccins, hoe en waarom dat ook kan.
Oktober* De Natuurlijke weg naar gezondheid.
November* Ziekte van Lyme en veel desinformatie.
December activiteit* Proeverij in de kerststal.

Extra: Opendag 20% korting op onze gezondheid sieraden

Wie is niet geïnteresseerd in de antwoorden op de volgende vragen:  Wat is veroude-
ren? Waarom heeft een vrouw cellulitis? Waarom verliest een man zijn haar? Wat is de 
essentie en de oorzaak van de moderne beschavingsziekten? Wat is gezondheid? Wat 
is ziekte? Hoe zorg ik ervoor dat mijn lichaam gezond en mooi blijft? Hoe kan ik mij 
ontslakken? Hoe kan ik tijdens mijn zwangerschap veel klachten vermijden? Hoe kan ik 
lege opslagplaatsen van mineralen in de huid, haren, haarbodem, tanden, nagels, been-
dergestel en bloedvaten weer opnieuw vullen? 

Wij helpen u graag een stukje op weg…
kom gezellig eens even langs op 8 september.

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Open dag 
8 september

13.00 - 16.00 uur
Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert 
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu 

Telefonisch reserveren.

Telefonisch reserveren.

Zolang de voorraad strekt. A
CT
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AVEVE NederweertAA
Voorheen SAVV WIN - Boerenbondrr
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 7TT 4503177

maandag t/m vrijdag 9 u - 18 u//
zaterdag 9 u - 17 u rr

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

N266

N275

Woensdag 19 september 

DEMOAVOND CUPCAKES
Vooraf inschrijven aan de kassa

15% KORTING
op ons gehele
assortiment 
vogelvoer

OPTREDEN BENDER IN TONEELBOERDERIJ BOEKET

‘Voor het te laat is’
De Haarlemse muziekgroep BENDER treedt zaterdag 8 september a.s. op in 
theater boerderij Boeket in Nederweert. BENDER is een Haarlemse muziekgroep 
van liedjesmaker en zanger Bert Vissers, gitarist Tom Bak en contrabassist Jos 
Caspers. Eigenzinnige muzikanten die na verschillende muzikale omwegen doen 
wat ze ‘t allerliefste doen: mooie, eigen Nederlandstalige liedjes maken en spelen! 
Vaak met z’n drieën, soms met één of meer gastmuzikanten.  

De liedjes van BENDER gaan over dingen waar we ons graag aan voorbij ‘haasten’, maar 
die, hoe hard je ook rent, eigenlijk niet te ontlopen zijn. Liedjes die raken en ontroeren, 
zoals ‘Morgenlicht’, een liedje geschreven uit bewondering voor iedereen die zich niet 
door angst laat inperken: 

“daar, daar waar ik nog steeds aarzel, overdenk wat ik verliezen kan, hol jij,   
zonder ook maar om te kijken, argeloos met open armen, het morgenlicht tegemoet”.

Nieuwe weg
De bijna poëtische en melancholieke teksten van Bert Vissers (niet verwarren met de 
beroemde cabaretier) spelen een bepalende rol in de muziek van BENDER. De karakteris-
tieke, soms rauwe zang van Vissers, de chansonachtige melodielijnen en sobere arrange-
menten geven BENDER een eigentijds muzikaal gezicht. Voor de luisteraar is goed te ho-
ren dat arrangeur/gitarist Tom Bak en contrabassist Jos Caspers zich jarenlang hebben 
gewijd aan verschillende muziekstijlen, variërend van flamenco, latin, pop tot gipsy-jazz. 

De drie veertigers lijken 
met BENDER een nieuwe 
weg te zijn ingeslagen, 
waarbij de hang naar muzi-
kale eenvoud en soberheid 
de boventoon voert. Een 
weg die leidt tot groeiende 
populariteit. 

Vrijdag 25 mei jl. presen-
teerde BENDER haar de-
buutalbum ‘Voor het te laat 
is’. Een cd met serieuze 
Nederlandstalige luister-
muziek in de traditie van 
o.a. Herman van Veen, 
Frans Halsema, Jacques 
Brel, Bram Vermeulen en 
Boudewijn de Groot. Bert 
Vissers zelf presenteerde 
onlangs zijn eerste kinder-
boek ‘Jantje en het heli-
koptertje’. 
www.bendermuziek.nl 

De voorstelling begint om 20.30 uur. De deuren van toneelboerderij Boeket zijn open 
vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt tien euro. Reserveren is gewenst en kan via: 
j.levels3@kpnplanet.nl  tel. 0495 63 19 99

Jubileumfestiviteiten Klein mèr Neugter
Bloaskepèl Klein mèr Neugter uit Nederweert viert dit jaar zijn 65-jarig jubileum!
In 1947 werd Klein mèr Neugter door Harrie Janssen, bijgenaamd ‘De Pin’, opgericht. 

Door de jaren heen heeft Klein mer Neugter als hofkapel de festiviteiten van vastel-
aovundj vereiniging De Pinmaekers opgeluisterd, en speelt buiten het vastelaovundj sei-
zoen bij diverse festiviteiten ook nog een aardig nootje stemmingsvolle muziek.

Sinds 1990 onderhoud ze een hechte vriendschapsband met Musikkapelle Reimlingen 
uit Beieren, welke het gehele jubileumweekend ook weer te gast zullen zijn in Neder-
weert, en een aantal sfeervolle optredens zullen verzorgen.

Thans is Klein mèr Neugter springlevend met 20 veelal jeugdige muzikanten, en maakt nog 
steeds met net zoveel plezier muziek, als 65 jaar geleden de eerste muzikanten dat deden. 

In samenwerking met eetcafe de Kleine Winst, en Cafe-Zaal de Schans worden er 
tijdens het jubileumweekend op 7, 8 en 9 september diverse leuke festiviteiten geor-
ganiseerd.

Op vrijdagavond 7 september wordt om 20:00u met een feestelijke BBQ bij Café De 
Schans de aftrap gegeven. 
Er worden optredens verzorgd door zowel de jubilerende blaoskepel, als de be-
zoekende Musikkapelle Reimlingen.
Iedereen die Klein mer Neugter een warm hart toedraagt, is hier van harte welkom. De 
BBQ wordt door de jubilarissen aangeboden, en er wordt slechts een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.

Zaterdagavond 8 september krijgt een wat andere invulling; de Nederweerter muziek-
bands ‘Back Down South’ en ‘Sound Bite’ zullen op de hoek Brugstraat / Kerkstraat 
(ook wel het horecaplein genoemd) een weergaloos optreden verzorgen. 
De avond wordt feestelijk afgesloten door de Dee-Jays, welke de stemming op het ein-
de van de avond nog een extra impuls zullen geven.
Aanvang is 20:00u, en de concerten zijn geheel gratis!! Om ons te steunen mag je na-
tuurlijk altijd een door ons aldaar verkochte hamburger of worst komen eten…

Zondag 9 september starten we om 10:30u met een ‘Fruhshoppen Brunch’; we-
derom op het Horecaplein, welk tegen die tijd met tot een openlucht Bayernzelt is omge-
toverd met de bekende lange tafels en bijbehorende banken. 
Brunch met ons mee, voor slechts 7,50 Euro! Kaartjes in de voorverkoop verkrijgbaar 
bij de eetcafé de Kleine Winst en bij Cafe-Zaal De Schans. Zolang de brunch niet uitver-
kocht is kun je ook op zondagmorgen nog aanschuiven. 
De gehele dag (van 10:30u – 19:00u) zal muzikaal omlijst worden door diverse blaas-
kapellen, waaronder de ons bezoekende Musikkapelle Reimlingen, blaaskapel Die 
Zwei Dörfer, Ooze Hoempa en de van ondermeer de Weerter Herrenzitsung bekende 
Breethaler!

Het feestweekend wordt om 20:00u afgesloten door de weer speciaal voor dit doel her-
opgerichte legendarische Nederweerter band Watts in a Name.
Watts in a Name was in het verleden op elke Kermis, braderie, schuur- en tentfeest in 
de verre omgeving terug te vinden, en het feit dat ze letterlijk overal hebben opgetreden 
behalve bij eetcafé De Kleine Winst, maakt het optreden nog eens extra bijzonder – we 
hebben dus een primeur!

Kortom: een voor iedereen leuk en toegankelijk programma! 
We zouden het erg fijn vinden als we je dit weekend vaak mogen begroeten! 

www.kleinmerneugter.nl
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De eerste 
3 maanden

+ gratis
monteur

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

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

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

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

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

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

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

Dansschool Hellendoorn 
start weer in Nederweert!!!

DANSLES in NEDERWEERT, in zaal 
CENTRAAL, op donderdag 6 september 
starten de open lessen in zaal centraal!!! 
Stijldansen, streetdance, salsa of rock 
and roll kunt u daar proberen. Bent u 
verhinderd, u kunt de hele maand nog 
inschrijven. Lessen op alle dagen v.d. 
week ook in eigen danscentrum te So-
meren Boerenkamplaan 43.

Danslessen voor jong (v.a. 6 jaar) en oud, 
onze oudste leerling is 86, Keuze uit Stijldan-
sen, salsa (al 20 jaar de specialist), rock and 
roll, NIEUW is swing solution; dansen op een 
vierkante meter vb. kroegswing en disco- 
fox, dansen op de hedendaagse muziek. 
Kidswing, Streetdance, clipdance, en break-
dance spreekt de jeugd meer aan.

Van beginners tot en met topklasse. Diverse 
niveaus. ook gezelligheidsclubs. Wedstrijd 
training?? Gezien de vele behaalde eerste 
en tweede plaatsen van onze dansers, een 
leuke sport (aparte clubtrainingen)

Dansen en dansles is een van de goedkoop-
ste en gezelligste manier van uitgaan. Ieder-
een kan het leren, smoesjes als geen ritme 
gevoel of twee linkse benen verwijzen we 
naar de prullenbak, die worden vaak door 
de mannen gebruikt als excuus vanwege de 
drempelvrees, het leuke is dat juist die man-
nen zich dan inschrijven voor de vervolgcursus en enthousiast zijn geworden.

Dansen wanneer het U uitkomt;
Wij verzorgen danslessen op alle dagen van de week, waardoor U geen dansles hoeft te 
missen. Bij voorbeeld bij onregelmatige diensten. U zit niet vast aan een bepaalde dag.
(gratis inhaal lessen).
Elke zaterdag zijn er gezellige dansavonden, waar alle dansen aan bod komen, voor paren 
en alleengaanden (ook niet leden) Vraag ons dansavonden boekje aan.!
GEEN PARTNER ?
ALLEENGAANDEN, Dansschool Hellendoorn heeft inmiddels een reputatie op het gebied 
van alleengaanden dansclubs!

WORKSHOPS:
Buurt verenigingen, Bedrijven, Scholen, Vrijgezellenfeesten of andere groepen die een leu-
ke workshop willen zoals Salsa, Rock and Roll, Stijldansen, zumba, etc. kunnen op locatie 
of in onze dansschool terecht. Ook privé les of een trouwcursus behoort tot de mogelijkhe-
den.. Op aanvraag organiseren wij ook een lokale dancing with the stars…

Wij hopen U te mogen begroeten bij de gezelligste dansschool van Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestijden) kunt U bellen naar W.Hellendoorn, 06-55140501
Of kijkt u op www.dansschoolhellendoorn.nl voor het complete programma.

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: matkoppen@hotmail.com 

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

KLEDINGBEURS 
OBS DE KLIMOP

Op zondag 23 september 
a.s. organiseert OBS De 
Klimop weer een voor-
jaars- en zomerkleding-
beurs. Deze beurs wordt 
gehouden in het gebouw 
van de school, Dr. v.d. 
Wouwstraat 39 te Neder-
weert van 10.00-12.00 uur. 

Kom ook eens kijken in onze “winkel”; 
de entree is gratis en alle kleding hangt 
op maat gesorteerd aan kledingrekken.

Alle kinderkleding van maat 74 t/m 176 kan 
hier te koop worden aangeboden. Tevens  
kunt U ook in goede staat verkerend 
speelgoed, autostoeltjes, stadsbuggy’s 
e.d. via ons verkopen.

Wilt U iets verkopen, mail dan (o.v.v. naam, 
adres en telefoonnummer) voor een num-
mer en verdere informatie naar: kleding-
beurs@klimopnederweert.nl

Kleding en/of speelgoed e.d. voorzien van 
maat, prijs en nummer kan worden inge-
leverd op OBS De Klimop, Dr. v.d. Wouw-
straat 39 te Nederweert op zaterdag 22 
september van 10.30-11.30 uur. Op zon-
dag 23 september van 19.00-20.00 uur 
kunt U de opbrengst en de niet verkochte 
spullen weer ophalen.

Wij hopen dat met Uw hulp de beurs weer 
een succes wordt!
Tot ziens,
 De organisatie van de kledingbeurs

Trimsalon Snoetje

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

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

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

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

Vakantiefoto Wedstrijd 
bij DAP Lintjeshof.

Gaan jullie wandelen in de bergen, zwemmen in zee of plezier 
maken op de camping? Of blijven jullie deze zomer gewoon in 
eigen  land? Wat je ook doet, maak een te gekke foto van je huis-
dier  tijdens de vakantie en maak kans op leuke en gezonde prijs. 
(zie website www.lintjeshof.com )

Stuur je foto vóór 30 september naar infogezelschapsdieren@lintjeshof.com, met ver-
melding van je naam, adres en telefoonnummer,  en natuurlijk de naam van je huisdier. 
Je mag wel maar 1 foto insturen per gezin, dus kies zorgvuldig! Uit alle inzendingen 
selecteren we de leukste vakantiefoto in de categorie hond, kat en konijn  of knaagdier.
Op 4 oktober Werelddierendag maken we de winnaars bekend! 

Succes!
 Team Lintjeshof
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Gemeente contact

Burgemeester Evers speldde hem het bijbeho-
rende draaginsigne op. Hij typeerde Mart van 
de Mortel als een rasbestuurder. Een wethou-
der voor alle Nederweertenaren. “Mart is trots 
op Nederweert. Trots op de mensen en op wat 
inwoners en verenigingen bereiken samen. 
Hij is betrokken, sociaalvaardig, vriendelijk, 
maar ook kritisch en doorvragend. Iemand die 
de taal spreekt van verenigingsbestuurders. 
Iemand die altijd aandacht had voor degenen 
die het minder goed hadden en zei: We moe-
ten ons inspannen voor mensen in moeilijke 
situaties". De burgemeester eindigde met de 
woorden: “Nederweert is Mart veel dank ver-
schuldigd”. 

Politiek
Mart van de Mortel, 65 jaar, was ruim acht 
jaar (12 april 1994 t/m 2 mei 2002) lid van 
de gemeenteraad voor de PvdA. 

Van 2 mei 2002 tot 1 augustus 2012 (dus 
ruim 10 jaar) bekleedde hij de functie van 
wethouder met in zijn portefeuille lokaal 
sociaal beleid, verenigingsleven, gemeen-
schapshuizen, bibliotheek, sportaccom-
modaties, onderwijs en educatie, ouderen 
en gehandicapten, vrijwilligers en mantel-
zorgers, jeugd en jongeren, inkomen, reïn-
tegratie, zorg en projecten (waaronder Wet 
maatschappelijke ondersteuning, dooront-
wikkeling jongerenwerk, onderwijsvisie en 
zorg en leefbaarheid in de kernen). 

MaatschaPPelijk
Oud-wethouder Van de Mortel was in het 
verleden ook actief binnen de vakbeweging 
als kaderlid en bij een aantal werkgevers als 
lid van de ondernemingsraad of medezeg-
genschap. In zijn vrije tijd was hij betrok-
ken bij Carnavalsvereniging De Bengels 
(11 jaar secretaris) en Handbalvereniging 
Merefeldia (10 jaar voorzitter) waarvan hij 
ook erelid is. 

Ook in het onderwijs bekleedde hij de nodi-
ge functies. Hij zat in de medezeggenschap 
(Mavo), ouderraad (MBO) en was voorzit-

Inwoners, familie, vrienden, vertegenwoordigers van verenigingen en 
instellingen, gemeenteraadsleden, personeelsleden, bestuurders en tal-
loze anderen kwamen afgelopen vrijdag, 31 augustus, Mart van de Mortel 
en zijn echtgenote Miep de hand schudden tijdens de afscheidsreceptie. 
Het was een mooie avond waarin de oud-wethouder ook nog eens ver-
rast werd met een hoge onderscheiding: de erepenning van Nederweert.

ter van openbare basisschool De Klimop en 
bestuurslid van het samenwerkingsverband 
WSNS (Weer Samen Naar School) Weert en 
omstreken. 

Bijzonder Betrokken
Als raadslid en vooral als wethouder was hij 
zeer betrokken bij de gemeenschap en bij 
de mensen die hier deel van uitmaken. Hij 
onderhield goede relaties met o.a. instellin-
gen en verenigingen en wist deze in stand te 
houden, ondanks de forse bezuinigingsnood-
zaak op dit gebied. Wethouder Van de Mortel 
voelde zich in het bijzonder betrokken bij 
degenen die extra zorg en aandacht nodig 
hebben.

hoge Mate van 
verdienstelijkheid 
Het college van burgemeester en wethouders 
kent hem de erepenning van de gemeente 

Tijdens zijn afscheidsreceptie als wethouder

erepenning van nederweert 
voor Mart van de Mortel

toe vanwege de maatschappelijk betrok-
ken wijze waarop hij zijn wethouderschap 
vorm heeft gegeven in het belang van 
Nederweert en haar inwoners én zijn inzet 
voor diverse verenigingen en instellin-
gen. Hierdoor heeft hij zich in hoge mate 
verdienstelijk gemaakt voor de gemeente 
Nederweert gedurende een lange reeks van 
jaren.

erePenning
Het college van burgemeester en wethou-
ders kan op grond van de Verordening 
tot instelling van een erepenning van de 
gemeente Nederweert (raadsbesluit van 
1 september 1972) in zeer bijzondere 
gevallen, als blijk van grote waardering en 
erkentelijkheid, de erepenning toekennen 
aan een persoon die zich voor de gemeente 
Nederweert in hoge mate verdienstelijk 
heeft gemaakt of aan iemand die op enig 
gebied grote en algemeen erkende ver-
diensten heeft verworven en is geboren 
in Nederweert, of er woont. Dragers van 
de erepenning worden ook aangeduid als 
‘ereburger’.

De hoge gemeentelijke onderscheiding is 
voor de 25e keer uitgereikt. De laatste keer 
dat de erepenning werd toegekend, was in 
2010.

toesPraken
Tijdens de afscheidsreceptie waren er ook 
toespraken van plaatsvervangend raads-
voorzitter Henk Cuijpers, gemeentesecreta-
ris Diana Noppers, PvdA-fractievoorzitter 
Theo van Ekerschot en dochter Marlies.

Mart van de Mortel nam na alle lovende 
woorden ook plaats achter het spreekge-
stoelte en was erg onder de indruk. “Het 
zijn allemaal hartverwarmende woorden. 
Het ontvangen van de erepenning is geen 
verdienste van mij alleen, want alleen kun 
je niets. Het is een verdienste van jullie alle-
maal. Ik zal met gepaste trots het insigne 
dragen". Mart neemt met een goed gevoel 
afscheid. “Ik kijk met veel voldoening terug 
op mijn politieke loopbaan. Het zelf contact 
hebben met de mensen voelde heel goed 
en er is veel bereikt samen. Het gaat u allen 
goed!” 

Prachtig afscheid
Mart en Miep van de Mortel kunnen terug-
kijken op een prachtig afscheid. Bestuur 
en medewerk(sters) van de gemeente 
Nederweert feliciteren Mart van harte met 
zijn onderscheiding en wensen hem en 
Miep heel veel geluk voor de toekomst. 

Op onze website staat een impressie van 
de afscheidsreceptie. Hier kunt u ook 
het interview met Mart van de Mortel 
lezen dat enkele weken geleden in het 
Gemeente Contact heeft gestaan.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

Het gemeentehuis is open van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdag-
middag van 16.30 tot 19.00 uur. Daarnaast kunt 
u op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
terecht op afspraak. Telefonisch zijn we op 
maandag t/m woensdag bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur en op 
vrijdag tot 12.30 uur. De gemeentegarage is elke 
dag bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur. 

Aan de teksten in het Gemeente Contact kunt u geen 
rechten ontlenen, behalve aan de officiële bekend-
makingen.

tegenPrestaties
Op dit moment zijn er in Nederweert bijna 
80 tegenprestaties afgesloten in het bui-
tengebied. Het gaat om de aanplant van 
groen ter compensatie van de uitbreiding 
of verandering van een functie van een 
bedrijf of een gebouw. Het merendeel van 
de tegenprestaties heeft te maken met de 
uitbreiding of nieuwbouw van agrarische 
bedrijven. Maar er zijn ook overeenkom-
sten gesloten met particulieren in het bui-
tengebied. In 2012 waren er 51 afgespro-
ken tegenprestaties controleerbaar.

volledig
Het blijkt dat 41% van de overeenkomsten 
volledig zijn uitgevoerd zoals is afge-
sproken. Dit zijn de voorbeelden zoals de 
gemeente ook had bedoeld bij het invoeren 
van de systematiek van tegenprestaties. 
Het realiseren van de tegenprestatie bete-
kent niet dat de controle is afgelopen. Ook 
het in stand houden ervan is een van de 
doelstellingen. Hierop wordt uiteraard ook 
gecontroleerd. 

gedeeltelijk of niet
Op dit moment heeft 49% de tegenpres-
tatie gedeeltelijk uitgevoerd. Een enkele 
keer komt dit door andere werkzaamheden 
op het perceel waardoor aanplant nog niet 
mogelijk is. Grotendeels zouden deze 
plannen echter al moeten voldoen aan de 
overeenkomst. In 10% van de gevallen is 
helemaal geen tegenprestatie uitgevoerd. 
Deze mensen zijn de afspraken dan ook 
totaal niet nagekomen.

aanPak 
Alle controleerbare deelnemers zijn geïn-
formeerd over de uitkomst van de controle. 
Degenen die niet voldoen (deels of hele-
maal niet), krijgen nog één keer de kans om 
aan de eisen te voldoen. In de praktijk bete-
kent dit grotendeels dat voor het aanbren-
gen van beplanting nog één plantseizoen 
mag worden meegerekend. 

Als ze dan nog niet voldoen aan de afge-
sproken tegenprestaties, zal in de meeste 
gevallen een boete worden opgelegd. 

Deze boete is opgenomen in de overeen-
komst tussen de aanvrager en de gemeente 
en zal daadwerkelijk worden opgeëist als 
niet aan de afspraken wordt voldaan. De 
volgende controleronde vindt begin 2013 
plaats.

BoM+
In de Nota kwaliteitsbijdrages is opgenomen 
welke kwaliteitsbijdrage geleverd moet 
worden bij nieuwe bebouwing in het bui-
tengebied. Voor agrarische bedrijven geldt 
de zogenaamde ‘Bouwblok op Maat-plus’ 
(BOM+) regeling. Op grond van deze rege-
ling wordt bij uitbreiding van agrarische 
bedrijven maatwerk geleverd bij het bepalen 
van een kwaliteitsbijdrage. In de praktijk is 
er behoefte om deze regeling te objectiveren, 
zodat vooraf makkelijker te bepalen is welke 
omvang de kwaliteitsbijdrage moet hebben. 
Hiervoor heeft de raad de Nota kwaliteits-
bijdrages in 2012 gewijzigd. Er is een reken-
methode opgenomen om de hoogte van een 
deel van de kwaliteitsbijdrage te bepalen. 

BasisPakketten
De BOM+ regeling gaat uit van een basis-
pakket dat voor elk bedrijf geldt (landschap-
pelijke inpassing van het totale bedrijf en 
afkoppeling van hemelwater). Daarnaast 
moeten soms op maat afspraken worden 
gemaakt volgens een basispakket Extra 
en een basispakket Plus. Deze pakketten 

moeten worden toegepast in agrarische 
gebieden met waarden en bij vergroting 
van een bouwblok boven 1,5 hectare. 
Tegenprestaties in deze pakketten zijn bij-
voorbeeld aanplant van een boomgaard, 
poelen, een wandelpad over boerenland en 
een extra aanplant bij een bos. 

inforMatie
Wilt u meer weten over de BOM+regeling? 
Kijkt u dan op onze website onder 
Plannen en projecten>Ruimtelijke 
plannen>Structuurvisies. Ook kunt u 
terecht bij mevrouw J. Dirkx van het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling.

Zoals aangekondigd controleert de gemeente Nederweert strenger op de 
tegenprestaties die zijn afgesproken in het buitengebied. Tegenprestaties 
moeten geleverd worden bij het vergroten, veranderen of aanpassen van 
een functie van een bedrijf of gebouw in het buitengebied. De afspraken 
zijn vooraf samen gemaakt. De controleronde van 2012 laat zien dat niet 
alle deelnemers de afspraken volledig nakomen. De gemeente gaat dan 
ook harder optreden in het najaar.

Resultaten controles in het buitengebied

tegenprestaties in uitvoering, 
maar nog niet allemaal…

Het robotvoetbalteam Tech United 
werd onlangs wereld kampioen. 
Benieuwd hoe er gespeeld wordt? 
Kom dan naar de demonstratie op 
zaterdag 8 september.

In Mexico City won het robotteam van 
de Technische Universiteit in Eindhoven 
de titel na een zinderende finale tegen 
Iran. Het werd 4-1. 

teaM
Tot het team behoren twee Neder-
weertenaren: Yanick Douven (student) 
en Alfons Bruekers (begeleider). De 
door de studenten gemaakte robots voet-
ballen helemaal zelfstandig en worden 
dus niet op afstand bediend. 

turtle
De voetbalrobot heet Turtle dat staat 
voor Tech United RoboCup Team 
Limited Edition. In 2005 werd de eerste 
voetbalrobot ontwikkeld; inmiddels is 
de vijfde versie gemaakt. Op de website 
www.techunited.nl/turtle-robot kunt u 
zien hoe de robot eruit ziet en welke 
onderdelen belangrijk zijn voor het func-
tioneren. Het is echter nog veel leuker 
om de robots zelf van dichtbij te bekij-
ken en te zien voetballen. 

onderzoek ProMoten
Begeleider Alfons Bruekers (directeur 
bedrijfsvoering aan de Technische 
Universiteit) licht toe dat de robotvoet-
balcompetitie is opgezet om het robotica 
onderzoek te verbeteren en te promoten. 
Dat is ook van groot belang voor het 
oplossen van problemen in het dagelijks 
leven van veel mensen. 

Naast Turtle heeft de TU al de robot op 
twee benen, die eveneens kan voetbal-
len. Ook is er de zorgrobot Amigo die 
ouderen in staat stelt om langer zelfstan-
dig te blijven wonen.

huldiging 
Het gemeentebestuur wil de wereldkam-
pioenen en speciaal de Neder weerte-
naren in het team graag huldigen. Dat 
gaat gebeuren op zaterdag 8 september 
om 16.00 uur in Sportcentrum De 
Bengele. 

deMonstratie
Ook wordt dan een demonstratie robot-
voetbal gegeven: spectaculair om te 
zien en uniek voor Nederweert! De TU 
belicht verder het thema Onderwijs en 
techniek en geeft uitleg over de beteke-
nis van robots bij het oplossen van pro-
blemen in het dagelijkse leven. De 
demonstratie is dus ook heel interessant 
voor jeugdigen en jongeren die overwe-
gen om een technische opleiding te gaan 
volgen of daar al mee bezig zijn.

U bent van harte uitgenodigd op deze 
boeiende middag. De toegang is gratis. 

deMonstratie 
roBotvoetBal

Mart van de Mortel ontvangt de erepenning van Nederweert. Burgemeester Evers speldt hem het bijbe-
horende draaginsigne op.  (Foto: gemeente Nederweert)



OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE
CONTACT

DRUK
Het was druk bij aanvang van de verga-
dering. Veel familie en vrienden waren 
op de benoeming 
en installatie van de 
nieuwe wethouders en 
raadsleden afgekomen. 

WETHOUDERS
Na een aantal proce-
dures die bij de benoe-
ming horen, waaronder 
het controleren van 
de geloofsbrieven, 
konden de nieuwe 
wethouders worden 
gefeliciteerd. Mevrouw 
Maria Frenken-Ras 

(PvdA) neemt de plaats in van Mart van 
de Mortel. Ze is 52 jaar en woonachtig in 
Ospel. De heer Hubert Mackus is 34 jaar 

Tijdens de raadsvergadering van 29 augustus zijn Maria Frenken-Ras 
(PvdA) en Hubert Mackus (CDA) door de raad benoemd tot wethouder. Zij 
volgen respectievelijk de heren Mart van de Mortel en Mart Jacobs op die 
vorige maand afscheid namen. Ook werden de nieuwe raadsleden Renate 
van Lierop-Kupers en Maan Vaas benoemd. En met het afleggen van de 
belofte is Wouter Ernes de nieuwe griffier van de gemeenteraad geworden. 

Een bijzondere raadsvergadering

Nieuwe wethouders, nieuwe 
raadsleden en nieuwe griffier 

en woont in Nederweert-Eind. Beiden 
worden benoemd tot wethouder voor 0,75 
fte. De coalitie (CDA, PvdA en VVD) in 
Nederweert hecht er aan de huidige porte-
feuilleverdeling te handhaven. 

Dit zou betekenen dat mevrouw Frenken 
o.a. de portefeuille krijgt met de beleids-
velden onderwijs en educatie, sociale 
zaken en sport en cultuur. De heer Mackus 

Op woensdag 12 september is 
er een informatieavond in De 
Dorpsherberg in Ospel over het 
project Hart voor Nederweert. 

Bij Hart voor Nederweert worden vrijwil-
ligers die zich hebben aangemeld via sms 
opgeroepen om bij een melding van een 
hartstilstand het slachtoffer te gaan reani-
meren en/of een AED in te zetten. 

VRIJWILLIGERS
Op dit moment telt Hart voor Nederweert 
158 vrijwilligers waarvan er ruim 30 in 
Ospel wonen. We hopen dat nog meer 
inwoners in deze en andere kernen zich 
hiervoor willen aanmelden. 

INFORMATIEAVOND
De informatieavond vindt plaats in 
samenwerking met de Dorpsraad Ospel 
en Ambulancezorg Limburg-Noord. De 
bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt 
circa twee uur. Als u zich tijdens deze 
avond aanmeldt als deelnemer, heeft u een 
identiteitsbewijs nodig. Vergeet dus niet 
om dit mee te nemen. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www. nederweert.nl of neemt u contact 
op met de heer G. Odekerken van het 
team Maatschappelijke Ontwikkeling, 
g.odekerken@nederweert.nl. 

OMGEVING

AANVRAGEN OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN (REGULIER)

Beatrixstraat 47a, uitbreiden verenigings-
lokaal (OV 20120150) (27-08-2012)
Eisenhowerstraat 23, oprichten garage met 
carport en erfafscheiding (OV 20120152) 
(27-08-2012)
Geenestraat 93, vestigen pedicurepraktijk in 
garage (OV 20120149) (23-08-2012)
Loverstraat 41, wijzigen voorgevel 
(OV 20120147) (23-08-2012)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie (ontvangstdatum tussen 
haakjes).

VOORGENOMEN INTREKKING 
OMGEVINGSVERGUNNING 
(UITGEBREID )

Plattepeeldijk 37, pluimveehouderij, gedeelte-
lijk intrekken omgevingsvergunning d.d. 
8 oktober 1991 (IU 20120120) (IU 20120121)

VOORGENOMEN OMGEVINGS-
VERGUNNING (UITGEBREID)

Kreijel 14, rundveehouderij, revisievergun-
ning (U1 20110235) (eerste fase) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 7 september t/m 18 
oktober 2012, bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het indienen van schriftelijke ziens-
wijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij 
burgemeester en wethouders, mondeling kan 
dat op afspraak bij het team Vergunning -
verlening. Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een mede werk(st)er van boven-
staand team.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf 7 september 2012 
bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het 
instellen van beroep is vanaf de dag na terinza-
gelegging t/m 19 oktober 2012 mogelijk voor 
belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht 
van Rechtbank Roermond. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Roer mond. 
Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website. Bellen mag ook met een mede -
werk (st)er van het team Vergunning verlening

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN VAN RECHTSWEGE 
(REGULIER )

Nieuwstraat 14, huisvesten seizoensarbeiders 
(OV 20120040) (30-08-2012)
Zuidhoeveweg 3, oprichten woonunits voor 
huisvesting arbeiders (OV 20120034) 

 (30-08-2012)

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN (REGULIER)

Kampersweg 10b, aanleggen erfverharding 
(OV 20120139) (30-08-2012) 
Sarsven en de Banen, aanleggen onverharde 
en halfverharde wandelpaden, aanleggen 
vogelkijkwand, vogelkijkhut en banken en 
aanleggen stalen cultuurhistorische profielen 
(OV 20120131) (30-08-2012) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haakjes), 
op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het 
indienen van bezwaarschriften is tijdens de inza-
geperiode mogelijk voor belanghebbenden bij 
burgemeester en wethouders. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. 
Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op onze 
website voor meer informatie. Bellen mag ook 
met een medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

VERLEENDE OMGEVINGS-

VERGUNNINGEN (UITGEBREID)
Bochtstraat 8, varkenshouderij, revisievergun-
ning. Geen zienswijzen ingekomen op 
ontwerp besluit. Besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van ontwerpbesluit (UV 20120007) 
Grasdijk 2b, varkenshouderij, revisievergun-
ning. Geen zienswijzen ingekomen op 
ontwerp besluit. Besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van ontwerpbesluit (UV 20120029)
Klaarstraatzijweg 12, varkenshouderij, revisie-
vergunning. Geen zienswijzen ingekomen op 
ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van ontwerpbesluit (UV 20110056)

AANPASSEN MAATWERK-
VOORSCHRIFT

Staat 42, verzoek aanpassen maatwerkvoor-
schrift voor lozing van afvalwater 
(ME 2012002) (30-07-2012)

KENNISGEVINGEN
Pannenweg 222, metaalbewerkingsbedrijf, 
wijzigen inrichting (oprichten opslagloods) 
waarop Activiteitenbesluit van toepassing is 
(MM 2012028)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie.

HART VOOR 
NEDERWEERT

  8 september Harmonie Melodie der Peel
  8 september Harmonie St. Joseph 
11 september BV De Kerneel 
12 september BV De Houwakker
13 september BV Strateris

OUD PAPIER

Op vrijdag 21 september a.s. neemt het gemeentebestuur van Nederweert afscheid van 

Wethouder Mart Jacobs

De heer Jacobs was bijna 22 jaar actief in de politiek, waarvan 14 jaar als gemeenteraadslid 
en ruim zeven als jaar wethouder en loco-burgemeester van deze gemeente. Per 1 augustus 
2012 is hij afgetreden.

Ter gelegenheid van dit afscheid biedt het gemeentebestuur de heer Jacobs en zijn  
echtgenote een receptie aan op vrijdag 21 september 2012 van 19.30 tot 21.00 uur  
in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Nederweert.

Graag nodigen wij u uit deze receptie bij te wonen en persoonlijk afscheid  
te komen nemen.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

De secretaris, De burgemeester,
Mw. D.J.E. Noppers H.F.M. EversU
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WWB 2012
De gemeenteraad heeft op 20 december 2011 
vijf verordeningen op grond van de Wet werk en 
bijstand (WWB) opnieuw gewijzigd vastge-
steld. Dit is nodig, omdat de WWB wordt aan-
gepast. Ook is een nieuwe verordening 
Bevorderen maatschappelijke participatie vast-
gesteld. De verordeningen zijn in werking getre-
den op 1 januari 2012.

Inmiddels is het wetsvoorstel Afschaffing huis-
houdinkomenstoets op 21 juni jl. door de Tweede 
Kamer aangenomen en op 10 juli jl. door de 
Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Hierdoor 
moeten het beleid en de verordeningen, waarin 
bepalingen staan over de begrippen ‘huishoudin-
komen’, ‘gezin’ en ‘gehuwden’, wederom aan de 
nieuwe wetgeving zonder huishoudinkomens-
toets worden aangepast. Daarbij gaat het om de 
Toeslagenverordening, Afstemmingsverordening, 
Verordening langdurigheidstoeslag en de Veror-
dening bevorderen maatschappelijke participatie. 

De gemeenteraad heeft op 29 augustus 2012 
deze verordeningen opnieuw gewijzigd vast-
gesteld. De verordeningen treden in werking 
op 29 augustus 2012 en werken terug tot 1 
januari 2012. 

U kunt de verordeningen inzien bij de centra-
le klantenbalie, tijdens openingsuren en ver-
der op afspraak. Ze zijn ook digitaal raad-
pleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer 
informatie over de wijzigingen kunt u ook 
contact opnemen met de heer H. van der Haar 
van het team Sociale Zaken. 

PRIVACYVERORDENING
De gemeenteraad heeft op 29 augustus 2012 
de Privacyverordening gemeente Nederweert 
2012 vastgesteld. De verordening is geba-
seerd op de wettelijke bepalingen die de Wet 
bescherming persoonsgegevens voorschrijft 
en draagt bij aan een juiste verwerking van 
persoonsgegevens. De verordening treedt in 
werking op de dag na publicatie. 

U kunt de stukken inzien bij de centrale klan-
tenbalie, tijdens openingstijden en verder op 
afspraak. Raadpleeg deze verordening op 
onze website www.nederweert.nl voor meer 
informatie. Bellen of mailen mag ook met 
mevrouw P. Mommers van het team AJBZ, 
e-mail: p.mommers@nederweert.nl.

VERORDENINGEN

gaat de portefeuille beheren met daarin o.a. 
ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, 
openbare ruimte en verkeer en vervoer. Het 
college beslist over de definitieve verdeling. 
De gemeenteraad wordt vervolgens geïnfor-
meerd over de exacte portefeuilleverdeling, 
eventuele (toekomstige) wijzigingen hierin 
en de aanwijzing van het locoburgemeester-
schap.

RAADSLEDEN
De nieuwe wethouders maakten voor hun 
benoeming deel uit van de gemeenteraad. 
De twee vrijgekomen plaatsen worden 
ingenomen  door mevrouw Renate van 
Lierop-Kupers (CDA) uit Nederweert-
Eind en de heer Maan Vaas (PvdA) uit 
Nederweert. Ook zij werden in de raads-
vergadering officieel geïnstalleerd.

GRIFFIER
Aan het einde van de vergadering legde 
Wouter Ernes de belofte af, waarmee hij 
de nieuwe griffier is van de gemeente 
Nederweert. Hij volgt Esther Schrier op. 
De griffier ondersteunt en adviseert de 
gemeenteraad bij zijn werkzaamheden. Hij 
is verantwoordelijk voor een correcte aan-
levering van voorstellen en het verloop van 
de raadsvergaderingen. Daarnaast adviseert 
de griffier raadsleden over de wijze waarop 
zijn gebruik kunnen maken van de rechten 
die zij als raadslid hebben. Bijvoorbeeld het 
recht om vragen te stellen en het recht om 
zelf voorstellen in te dienen. In tegenstelling 
tot berichten in de media blijft Esther Schrier 
voor de gemeente Nederweert werkzaam. 

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert wensen Maria 
Frenken, Hubert Mackus, Renate van 
Lierop, Maan Vaas en Wouter Ernes heel 
veel succes voor de toekomst!

Maria Frenken-Ras wordt gefeliciteerd met haar benoeming door burgemeester Evers. Hubert Mackus neemt voor het 
eerst als wethouder deel aan de raadsvergadering. (Foto’s: gemeente Nederweert)

Zoals u weet is de gemeente bezig met 
het verbeteren van de dienstverlening. Dat 
gebeurt in grote, maar ook in kleine stap-
pen. Een voorbeeld van zo’n kleine stap is 
het plaatsen van een ‘bel mij terug-knop’ 
op onze website. Via deze knop kunnen 
bezoekers hun gegevens achterlaten waarna 
ze binnen twee werkdagen worden gebeld. 
Service op maat, want zo weten we precies 
welke vragen u hebt en kunnen we u dus 
ook meestal meteen een antwoord geven!

BEL ME TERUG-
KNOP 

Vanwege de jaarlijkse personeelsdag zijn 
het gemeentehuis en de gemeentegarage 
op vrijdag 14 september de hele dag geslo-
ten. Ook telefonisch zijn wij niet bereik-
baar. Voor calamiteiten kunt u de wacht-
dienst van de gemeentegarage bellen van 
07.00 uur tot 22.00 uur via het algemene 
telefoonnummer (0495) 677111. 

Op woensdag 12 september zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Door te stemmen, 
bepaalt u samen met de andere kiezers 
welke partijen hierin zitting zullen nemen. 
U oefent daarmee invloed uit op de beslui-
tvorming van de Tweede Kamer voor de 
komende vier jaar. Hier worden veel zaken 
beslist die u direct aangaan. Laat uw stem 
dan ook niet verloren gaan! Op www.neder-
weert.nl onder de banner Verkiezingen vindt 
u alle informatie. U kunt ook bellen met de 
heer H. Driessen van het team Burgerzaken. 

SLUITING 
GEMEENTEHUIS

VERKIEZINGEN 
TWEEDE KAMER
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Lijbrandt,
glasvezel,
klaar.
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Kom vóór 16  
september naar uw 
Lijbrandt adviseur

Ontvang een 
cadeaubon  
t.w.v. € 40,-

Experteam
Burgemeester Vullersstraat 6
6031 CD Nederweert

Jan Truyen Beeld & Geluid
Klaarstraat 9
6035 AA Ospel

‘Voor het beste 
glasvezeladvies  

nu supersnel naar uw 
Lijbrandt adviseur!’

www.lijbrandt.nl        088 5552540 

Lîle Artistique

Op zondag 16 september 2012 is het weer zover.
Dan wordt voor de 5e maal de kunst- en cultuurmarkt Lîle Artistique gehouden op het 
“eiland in de maas” Stevensweert. In de dorpskern van deze oude vestigingsstad bent 
u vanaf 11:00 uur van harte welkom om dit gratis toegankelijke evenement  te bezoeken. 
Lîle Artistique staat voor Kunst en Cultuur in de breedste zin van het woord, waaronder 
schilderen, keramiek,muziek, beeldhouwen, sieraden en  demonstraties.  Tijdens de vie-
ring van dit eerste lustrum, zullen ca. 80 kunstenaars hun kunstwerken tentoonstellen 
en voor de verkoop aanbieden. Voor de kinderen is er een kinjerkroam waar zij onder 
begeleiding, zelf de mogelijkheid hebben om een kunstwerkje te maken.
Lîle Artistique is meteen een mooie gelegenheid om de oude vestigingsstad Stevens-
weert te bezoeken. Al struinend over de kunst- en cultuurmarkt maakt men kennis met 
de oude dorpskern van dit bijzondere vestigingsstadje.  Na of tijdens uw bezoek, is er 
bij de plaatselijke horeca,  voldoende gelegenheid om onder het genot van een hapje 
en een drankje de sfeer van deze gezellige markt en dit bijzondere stadje nogmaals op 
u te laten inwerken.

Voor meer informatie over Lîle Artistique en de deelnemende kunstenaars verwijzen we 
u graag naar de website: www.123website.nl/lileartistiquestevensweert. Of wordt vrien-
den van Lîle Artistique op hun FaceBook pagina. “Like” deze pagina om op de hoogte 
te blijven via FaceBook.

Triduüm Banneux 2012
Banneux, ook wel ‘Klein Lourdes’ genoemd, is 
de grootste bedevaartplaats in België. Ook dit 
jaar organiseert Caritas Banneux Bisdom Roer-
mond twee vijfdaagse busbedevaarten en bie-
den wij u een compleet Nederlands bedevaart-
programma aan. Een enthousiast gemotiveerd 
team van vrijwilligers bestaande uit priesters, 
een arts, verpleegkundigen, brancardiers en 
helpenden zorgt ervoor dat u alle hulp krijgt die 
u nodig hebt.

Wanneer:
12 oktober t/m 16 oktober 2012

Inclusief:
 vervoer per luxe touring vanaf diverse plaatsen 
in Limburg naar Banneux

-
tricht

in Hospitatiliteit Banneux Notre Dame

Prijs: € 270,- per persoon

Informatie en aanmelden bij:
Maria Vossen, tel. 0495-624612 / 06-50 47 01 03 
Jeannie Hoeben, tel. 0495-625238 / 06-30706986

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl
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lanceert nieuw private label 
Gordijnstoffen tegen groothandelsprijzen

 Uit voorraad leverbaar

 Keuze uit meer dan 100 items

 Vraag info in onze winkel

 Maak gebruik van onze meet- en maakdienst 

Nederweert:  Leende: Oirschot:
Brugstraat 3 Langstraat 3, hal 9 Rijkeluisstraat 43b
0495-622796  040-2062822 0499-842337

www.schmitz-engelen.nl

SCHMITZ - ENGELEN b.v.

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN

Wij leveren en installeren vakkundig 
systemen van groot tot klein.

Bel voor informatie of 
een vrijblijvende offerte 06-54256242

of ga naar www.remozon.nl

l ll kk d

Waarom nu zonnepanelen?!
- Landelijke subsidie
- Btw verhoging komt eraan
- Steeds stijgende energiekosten

ZONNEPANELEN 
ELEKTRO-INSTALLATIES

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING      ANTI AGING      ONTHAREN

 (ook voor reumatische en diabetische voet )

 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

behandelen van o.a.
  - pigmentvlekken
  - couperose
  - spider neavi

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

VORKMEER NEDERWEERT 
In de gemeente Nederweert is Vorkmeer dé wel-
zijnsorganisatie. Vorkmeer wil een bijdrage leve-
ren aan het welzijn van mensen. De organisatie 
heeft diensten op het gebied van vrijwilligers-
werk, welzijn ouderen, jongeren en leefbaarheid. 

VRIJWILLIGER WORDEN? VRIJWILLIGER GEZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en verenigingen bij het zoeken naar vrijwilligers. We gebrui-
ken hiervoor onder andere de digitale vacaturebank, deze vindt u op de website www.
vpnederweert.nl. Op de website kunnen organisaties / verenigingen zich aanmelden en 
een vacature aanmaken. Ook vrijwilligers schrijven zich in op de website en kunnen de 
geplaatste vacatures bekijken. De vacaturebank biedt de mogelijkheid om zowel vacatu-
res voor onbepaalde tijd als korte klussen te plaatsen en te zoeken. Daarnaast brengen 
we wekelijks een vacature extra onder de aandacht. Wilt u vrijwilligerswerk doen, zoekt 
u vrijwilligers voor uw organisatie of heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan 
gerust contact met ons op. 

VACATURE VAN DE WEEK: vrijwilligers Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor mensen van 18 jaar en ouder die een lichamelijke beperking 
hebben en hierdoor eenzaam zijn of eenzaam dreigen te worden. De Zonnebloem afde-
ling Nederweert is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers om mensen 

te drinken, een wandeling te maken of een markt te bezoeken. Verder zoekt de Zonne-
bloem vrijwilligers voor de verzorging van gasten bij activiteiten en voor de begeleiding 
van rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Kunt u iets voor de Zonnebloem 
betekenen? Neem dan contact met ons op. 

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersvacatures of wilt u zelf vrijwilliger worden? Meldt u dan 
aan via onze digitale vacaturebank op onze website www.vpnederweert.nl.

MAATJESPROJECT VORKMEER
Wanneer u zich alleen voelt en graag eens met iemand een praatje maakt, een activiteit 
onderneemt of eens een wandelingetje wilt maken, dan kan een maatje helpen. Een ma-
tje is voor gezelschap, samen leuke dingen ondernemen, even meedenken, een kleine 
taak voor u doen of iets regelen. Een maatje kan een extra steuntje in de rug zijn. 
Bent u op zoek naar dat maatje? Vorkmeer helpt u daar graag bij.

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u verdere inlichtingen? Neem dan contact met ons op, Vork-
meer Nederweert, Kapelaniestraat 4, 6031 BX Nederweert, tel. 0495-688249, 
mail info@vpnederweert.nl of kijk op www.vpnederweert.nl.  

In- en verkoop alle merken occasions 
Tevens leveren wij diverse merken nieuwe auto’s tegen gunstige prijzen.

Onderhoud en reparatie
APK-keuring
Schadeherstel 
Airco service

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL
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Meer info:
  Meijsen Beheer BV
  Tel 0495 697312
  meijsen@planet.nl

GRANDIOZE BOEKENMARKT 
TE OSPEL

Als u uw boekenkast wilt aanvullen, of zo 
maar een boek wilt aanschaffen om te 
lezen, dan mag u de GRANDIOZE BOE-
KENMARKT op zondag 9 SEPTEMBER 
a.s. niet missen. De markt wordt gehou-
den in zaal Het Peeljuweel te Ospel van 
10.00 tot 16.00 uur.

De organisatie is een heel jaar in de weer 
geweest om 20.000 boeken gesorteerd te 
krijgen in de categorieën: romans, hobby, 
religie,geschiedenis, reizen, pockets en 
naslag. Verder is er een groot assortiment 
aan kinderboeken, spellen en puzzels. 
Voor de echte verzamelaars is er we-
derom een groot aantal speciale boeken 
aanwezig. Naast de boeken vindt u er een 
unieke verzameling LP’s alsmede CD’s .

De prijzen variëren van een halve tot 2 
euro. De speciale boeken zijn apart ge-
prijsd. De entree bedraagt één euro en 
voor kinderen onder twaalf jaar, mits on-
der begeleiding, is de toegang gratis.

De opbrengst van de markt is dit jaar be-
stemd voor De 4 afdelingen van de Zon-
nebloem uit Nederweert en wie weet is 
uw vereniging of de vereniging waarvan 
uw kind(eren) lid is het volgend jaar aan 
de beurt.

Voor de markt van 2013 zoeken wij weer 
boeken en geluiddragers. U kunt deze in-
leveren bij onderstaande adressen:
Annie van Roy, Dorpstraat 20, 6091 NK 
Leveroy . telf. 651687
Wilma Sieben, Bernhardstraat 9, 6031 AW 
Nederweert-Budschop. telf. 633248
Truus Kirkels, Gutjesweg 1, 6031 ET 
Neder weert-Budschop. telf. 633618
Jac. Wering, Nieuwe Baan 18, 6035 RD 
Ospeldijk. telf. 641598
Tjeu Tinnemans, Geer 14, 6031 GC 
Neder weert. telf. 633421
Frans Stultiens, Jasmijnstraat 17, 6031 TC 
Nederweert. telf. 632730 of 06-53333887
Fam. Loijen-Hermans, Kruisstraat 35, 
6034 RH Nederweert-Eind. telf. 631243

Ook kunt u deze inleveren bij de bekende 
verzamelplaatsen van oud papier van 
Harmonie Melodie der Peel te  Ospel, 
op elke 2e zaterdag van de maand, of bij 
de bestuursleden van de Stichting Boe-
kenmarkt Ospel: Dirk. van IJzendoorn- 
626200, Ton van Heugten- 625502 of 
Herman  Frenken- 632909.
Grotere partijen worden door ons, in over-
leg, opgehaald.
Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met Herman Frenken, telefoon 
632909 of via hfrenken@planet.nl 

Yoga
Brengt je lichaam in evenwicht 

Het oefent je spieren en gewrichten,
Stimuleert je inwendige organen

Verbetert je spijsvertering 
Ontspanning door diepere adem

Doe je mee?
Ma en Di- avond in Nederweert.

Evatine Gryn
Yogadocente
0475-568574

Scholeksters in Nederweert
Nederweert is binnen de provincie Limburg een belangrijk 
broedgebied voor weidevogels. Grutto, Wulp en Kievit zijn soor-
ten waarvan bekend is dat ze al lang in onze gemeente voor-

komen. Een tamelijke nieuwkomer is de Scholekster die in de wandelgangen ook wel 
‘Bonte Piet’ wordt genoemd. Deze bijnaam heeft de soort te danken aan het opvallend 
zwart-witte verenkleed en de knalrode snavel en poten. Verwisseling met een ander 
soort is daardoor vrijwel uitgesloten. Scholeksters kwamen eerst alleen in de kustge-
bieden voor maar hebben in de jaren 
zestig de sprong naar het binnenland 
gewaagd. De komst van de Schol-
ekster viel samen met de verande-
ringen die in het agrarisch gebied 
plaatsvonden, met name de omzet-
ting van grasland in akkerland. In de 
kuststreek broeden Scholeksters in 
gras, maar in het binnenland wordt 
meestal in akkerland gebroed. 
In het vroege voorjaar keren de vo-
gels terug uit de overwinteringsge-
bieden die langs de kust liggen. In 
Nederweert  verzamelen de vogels 
zich op het ‘Eilandje’ waar op een 
luidruchtige wijze de paarvorming 
plaatsvindt. Soms zijn wel 30 tot 50 exemplaren aanwezig. Vanaf het ‘Eilandje’ trekken 
de vogels naar de broedgebieden in de regio. In Nederweert heeft de soort een voorkeur 
voor pas ingezaaide maïsakkers en aardappel- en bietenpercelen. De soort is niet schuw 
en broedt soms zelfs op platte daken van bedrijven of scholen. 
Begin jaren negentig broedden meer dan 40 paren in Nederweert. In de jaren daarna 
nam het aantal voortdurend af en in 2011 waren slechts 15 paren aanwezig!! Schol-
eksters hebben te maken met voedselgebrek in de overwintersgebieden, afname van 
geschikt grasland (in productiegrasland is het gras te hoog) en predatie. Om de soort 
voor Nederweert te behouden worden Scholeksters een handje geholpen door nesten te 
beschermen; weidevogelbeschermers markeren de nesten en agrariërs zorgen er voor 
dat de nesten tijdens landbouwwerkzaamheden niet verloren gaan.
Wilt u meer weten over de Scholekster en over de activiteiten van Vogelwerkgroep Ne-
derweert, kijk dan eens op onze website www.vogelwerkgroepnederweert.nl

VANDALISME!!!
Op de laatste dag van de KVW week in 
Ospel is onze KVWvlag, die aan het hek-
werk van de basisschool hing, door van 
vandalen  in brand gestoken.
We zitten met een behoorlijke kostenpost 
die niet door de verzekering vergoedt wordt.
Weet u wie deze vlag in brand heeft ge-
stoken, of heb jij er nu spijt van dat je dat 
gedaan hebt, laat het dan even weten  via 
www.kvwnederweert.nl  wij willen de kos-
ten graag verhalen op de dader(s).

B.v.d. voor  uw reactie .

 Bestuur KVW Nederweert

September, kennismakingslessen 
DANS bij Rick

Rick biedt de gehele maand september kennismakingslessen voor jonge dansliefheb-
bers  in de dop. Op basisschool De Kerneel geeft Rick op maandag om 15.30 uur voor 
kleuters vanaf 4 jaar Kleuterdans en Dansmix aan. Wil je je kind laten kennismaken met 
dans maar weet je kind nog niet of dit iets voor hem of haar is,  dan is nu de mogelijkheid 
om dat te onderzoeken door ze het zelf te laten ervaren!  Kijk voor het lesrooster op www.
ricknet.nl en meld je kind aan voor één gratis kennismakingsles via tel. 0495 – 533954.  

Is je kind na de kennismakingsles enthousiast geraakt en wil het datgene waarvan het 
geproefd heeft voortzetten, dan kun je je via de website www.ricknet.nl inschrijven. De 
kennismakingsles verplicht je niets. Bij voldoende inschrijvingen start een cursus. 

Beleef de Peel in het spoor van 
de boswachter 

Avondwandeling vanaf Buitencentrum De Pelen     

Ga op zaterdag 8 septem-
ber mee in het spoor van de 
boswachter op zoek naar bij-
zondere ontmoetingen in De 
Groote Peel. Wat je tegenkomt 
en op welke route de bos-
wachter gaat struinen, dat is 
een verrassing! De wandeling 
is ongeveer zeven kilometer 
en start om 18.30 uur bij bui-
tencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
Deelname kost € 12,50 voor 
volwassenen en € 7,50 per 
kind, inclusief broodjes met worstjes bakken bij de vuurkorf (bij aanvang) en peel-
neutje of sapje tijdens de wandeling. Max. 20 deelnemers. Aanmelden bij het bui-
tencentrum: 0495 – 641 497. 

In de avonduren verandert er van alles in de natuur. Dieren die overdag actief zijn maken 
zich op voor de nacht. Veel vogels zingen nog een laatste avondserenade en komen dan 
tot rust. Een aantal dieren, zoals reeën, vossen en andere kleine zoogdieren voelen zich 
onbespied en sluipen voorzichtig uit bosjes en holen tevoorschijn om op zoek te gaan 
naar voedsel. Als het helemaal donker is worden de dieren van de nacht actief. 

Tijdens de avondwandeling op zaterdag 8 september wandel je in het spoor van de 
boswachter van De Groote Peel! Hij kent zijn gebied als geen ander en loopt een verras-
sende route waar de kans op ontmoetingen met dieren het grootste is. Natuurlijk zal hij 
tijdens de wandeling ook vertellen over het beheer en de cultuurhistorie van de Peel. Een 
verrassende avond vol natuurbeleving die start met samen gezellig broodjes en worstjes 
bakken boven de vuurkorf. Tijdens de wandeling wordt er op een mooi plekje een kleine 
pauze ingelast en een drankje genuttigd. 

Buitencentrum De Pelen 
Het buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot het 
Nationaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het buitencentrum elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, een compleet activiteitenover-
zicht en een routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl of www.np-degrootepeel.nl 

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk

OPEN EETTAFEL BUDSCHOP
Volgende week donderdag open eettafel 
aanvang 12.00 uur. Vaste bezoekers af-
melden voor woensdagmiddag 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

LAST VAN 
OVERGANGSKLACHTEN?

Op woensdag 19 september a.s. orga-
niseert de poli Gynaecologie van het 
SJG Weert een informatiebijeenkomst 
rond het thema ‘de overgang’ (meno-
pauze). 

Gynaecologe Waltje Jager geeft uitleg 
over de hormonale veranderingen tij-
dens de overgang en de eventuele klach-
ten. Veel vrouwen hebben te maken met 
klachten zoals opvliegers, ontregelde 
menstruatie, slecht slapen en stemmings-
wisselingen. Gelukkig zijn er verschillende 
mogelijkheden om hier iets aan te doen. 
Naast praktische tips wordt ook de be-
handeling met hormonen en andere mid-
delen aan de hand van voorbeeldsituaties 
uitgelegd. De poli Gynaecologie heeft op 
vrijdagmiddag een speciaal menopauze-
spreekuur. Tijdens de bijeenkomst wordt 
dit kort toegelicht.

Iedereen die belangstelling heeft en meer 
wil weten over de overgang is van harte 
welkom. Tijdens en na afloop van de bij-
eenkomst is ruim tijd gereserveerd voor 
het stellen van vragen. 

Locatie: Auditorium van het SJG Weert, 
Vogelsbleek 5 te Weert 
Aanvang: 19:00 uur 
Aanmelden: via het aanmeldingsformu-
lier op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij afdeling Patiën-
tenvoorlichting: (0495) – 57 22 05.
Toegang is gratis. 

KLEDING EN 
SPEELGOEDBEURS

Op zondag  23 september organiseert 
Basis school De Bongerd  aan De Bengele 
2 in Nederweert een tweede hands kin-
derkleding en speelgoedbeurs van 10.00 
uur tot 12.00 uur.

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

Niet ingenomen worden zomerkleding, 
knuffels, ondergoed, sokken en wandel-
wagens.

De spullen kunt u brengen zaterdag 
22 september tussen 10.30 uur en 

11.30 uur bij Basisschool de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor vermis-
sing, beschadiging of diefstal. Wat niet ge-
prijsd of genummerd is kan niet verkocht 
worden. Het is mogelijk de kleding te do-
neren aan een goed doel (actie polen).

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

Voor meer informatie, een persoonlijk 
nummer of wilt u meehelpen met de beurs 
bel dan met  0495-624930 
of stuur een mailtje naar 
kledingbeurs_bs_de_bongerd@hotmail.
com

We hopen dat de beurs weer een succes 
gaat worden!!!!!!!

Wegens vakantie gesloten 
van 31 aug. tot en met 22 sept.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Maandag en dinsdag altijd gesloten

MANTELZORGSALON 
MAANDAG 10 SEPTEMBER

Voor Mantelzorgers is het eigenlijk altijd 
werktijd! Daarom deze uitnodiging “Bij-
buurten met lotgenoten”

Onder het genot van een kop koffie wordt 
er gesproken over omgaan met bekende 
en nieuwe problemen in de zorg voor hun 
naasten. Tevens zullen we samen een film 
over mantelzorg bekijken.

Denkt u dat u mantelzorger bent, maar 
weet u dat niet zeker? Dan is deze middag 
ook zeker een aanrader om bij te wonen.
Deze middag begint om 13.30 uur en 
duurt tot ongeveer 15.30 uur. (zaal open 
om 13.00 uur)
Adres: Kapelaniestraat 3 Nederweert. 
Aanmelden kan op telefoonnr. 0475-
458473 of 0495-539182, dit in verband met 
vakantie Arlette.

Graag tot dan.

Heldensedijk 32 Meijel • Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl
* 6 dagen per week geopend
* Donderdag koopavond tot 20.00 uur
* Zaterdag geopend tot 16.30 uur

Leuke jacks voor
dames & heren

Trendy mode
voor dames

D.E.P.T.
10 Feet
Geisha

Anna Scott
Fornarina

Stoere mannen mode
PME - Cast Iron - JC Rags

G-Star - Twinlife

De nieuwe herfstcollectie is 
nu binnen!

Veel kleur! Veel mode!

HET NIEUWE HERFSTSEIZOEN IS GEOPEND

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
4,95    4,35

Grand
Seigneur 2006

torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0

S

Bobo kindercentrum 
Nederweert:

(Locaties: Speelhuys 2E en 4 Nederweert in basisschool de 
Kerneel en Beatrixstraat 31 in basisschool op Budschop)

Dagopvang 0-2,5 en 2-4 jaar 
inclusief VVE peuterprogramma
Vanaf 13 augustus start nieuwe 
Flexgroep, aantrekkelijke prijs!

Doorstroom buitenschoolse-
opvang 4-12 jaar mogelijk

Meer info: www.bobokindercentra.nl
Of bel naar servicepunt: 077-3589797

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
 Wasmachines  Drogers
 Vaatwassers  Ovens
 Stofzuigers  Strijkijzers
  etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

Kinderopvang Het Roosje
zoekt gastkindjes 

Tarief: € 4,50 p.u.

TAXUSACTIE 2012
Evenals voorgaande jaren is er dit jaar 
weer een taxusactie in de periode 15  juni 
t/m 14 september 2012.

Heeft u een taxushaag dan kunt u het 
snoeisel inleveren of laten ophalen. 

In de naalden van de Taxus baccata zit 
een stof die gebruikt wordt voor de pro-
ductie van een kankerremmend middel, 
met name bij prostaat, eierstok- baar-
moeder- en borstkanker.

Het snoeisel mag niet vervuild zijn met an-
dere bladeren, graag met snoeien een zeil 
of laken eronder leggen, dit is ook mak-
kelijk met het opvangen.

Voor elke behandeling is ongeveer 3m3

snoeisel nodig, daarom is een grote vraag 
naar en behoefte aan dit snoeisel.

Binnen uw regio wordt het inzamelen ver-
zorgd door:
Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33
6005 NA  WEERT
tel. 0495-542731
06-20656377
e-mail: k.nijs@kpnplanet.nl

DOE VANAF 15 JUNI EEN TELEFOONTJE 
NAAR :
GROENSERVICE KEES NIJS 

SAMEN STOPPEN WE KANKER !! 



KerKdiensten

Zwanger!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

 Badia El Haddad
 Ospelseweg 4, 6031 AK  Nederweert
 T. 0495 - 63 39 20
 M. 06 - 236 392 80
 www.badia.nl
 e-mail: info@badia.nl

Praktijk voor Verloskunde Nederweert e.o.
(0spel(dijk) - Eind - Leveroy - Heythuysen en Baexem)

Flexibele afspraaktijden
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur. 
PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek 
met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 
625887; e-mail adres kantoor: administra-
tie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 6 tot en met 15 september 2012 

DONDERDAG 6 SEPTEMBER
18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 7 SEPTEMBER
Eerste vrijdag van de maand,
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – ter ere van 
Onze Lieve Vrouw van het Hart.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Feest van Maria Geboorte - vooravond 
van de 23ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. A. Engels) – jaardienst Bep 
Laenen-van de Voort tevens voor verjaar-
dag, ouders Stultjens-van Tongerlo (van-
wege verjaardag), Maria Heijmans, ouders 
Heijmans-Beerens, ouders gielen-van ge-
mert, ouders Van grimbergen-Tegelaers. 

ZONDAG 9 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. 
L. roost) – familie jonckers.
H.Doopsel gijs Verheijen, Hooghuijs 6

MAANDAG 10 SEPTEMBER 
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 11 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Gregorius de Grote, 
paus en kerkleraar
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

WOENSDAG 12 SEPTEMBER
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
Gedachtenis H.-Johannes Chrysostomus
18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER  
Onze Lieve Vrouw van Smarten - voor-
avond van de 24ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector  mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Maria Coumans-van Nieuwenhoven, jaar-
dienst roos janssen, jaardienst ouders 
Pepels-Mertens, jaardienst Lambert Lin-
sen, ouders Sjef Frenken en Marie Frenken-
jacobs, familie Stienen-Coppen. 

Overleden
Op 30 augustus was de uitvaart voor john 
Hermanns, hij overleed in de leeftijd van 65 
jaar en woonde Kerkstraat 85. Dat hij moge 
ruste in vrede.

Toren beklimmen
Op 16 september, koopzondag, kan de 
kerktoren weer beklommen worden. Open 
van 13.00 tot 16.00 uur, entree € 2,00 voor 
volwassenen, en € 1,00 voor kinderen tot 
12 jaar (onder begeleiding van een volwas-
sene).

Misdienaars
Zaterdag 8 september 18.00 uur: Britt 
Stienen .
Zondag 9 september 09.30 uur: Borbin en 
Benke roost.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR

Kerkbijdrage rabobank rek. nr.1355.09.246 
en iNg-bank gironr. 2943427

Zondag 9 september 
10.00 uur H. Mis – zeswekendienst Dora 
Schouten-Doensen.

Huwelijk
Koen Slenders en Moniek Saes hebben op 
vrijdag 31 augustus elkaar het sacrament 
van het huwelijk toegediend.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Zaterdag 8 september 18.30 uur.
Muziek: samenzang

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

Tel. 0495-651316
internet: parochie.leveroy.net

Week van  8 sept. 2012 – 15 sept. 2012
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

1ste en 3e zondag van de maand 
na hoogmis tot 11.30 uur. 

u kunt hier dan terecht voor o.a. het opge-
ven van misintenties en andere parochie-
zaken. Op feestdagen is het parochiebu-

reau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 9 sept. 9.30 uur:
Als jrd. voor Elisabeth Schreurs, ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Harrie 
en Sjra Schreurs,  Als hgm. voor Neelke 
Vissers-Schreurs, Als zwd. voor Lucie 
Coenen-geraats (Canticum Novum)

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

TE 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 

rabo 14.03.00.511 - giro 103.36.64
gezinsbijdrage rabo 14.03.01.879

KErKDiENSTEN 8 - 15 september. 

Zaterdag 8 september, Feest van Maria 
geboorte, 19.00 (Samenzang) Toon Her-
mans en Anna Hermans-Wijen, Lies Vaes-
Slaats, jrd Truuke reemers-Horijon, jrd 
ouders Houtappels-gijsen en zoon Theu, 
ghm joke van Wijk-Oosterlaken, voor 
leden  en overleden leden van Beugelclub 
’t Kloeëster.

Zondag 9 september, 23e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) jrd Theu 
Broens, leden en overleden leden van de 
drumband en schutterij St. Odilia, Ospel-
dijk, leden en overleden leden van de 
Zonne bloem, zwd jan Sieben. 

Dinsdag 11 september, H. gregorius de 
grote, paus en kerkleraar, 19.00 voor de 
zieken.

Donderdag 13 september, 19.00 voor ei-
gen intenties.

Zaterdag 15 september, gezinsmis bij 
begin nieuwe schooljaar, 19.00 (Kinder-
koor De rikrakkers) ghm Sjef Hermans en 
An Hermans-de Wit, uit dankbaarheid bij 
80e verjaardag (Herman van roy).

ACOLIETEN: za. 8 sept. 19.00: Harry 
geerlings, Kathy geerlings; zo. 9 sept. 
10.00: richard Wilmsen, Thomas Wilm-
sen, Cas Schonkeren; za. 15 sept. 19.00: 
Dennis van rooijen, Victor Köster, Sander 
van Lierop. 

OVERLEDEN: Op 23 augustus jl. overleed 
Drina van Hugten-van Deursen, 77 jaar, 
Sperwerstraat 22. Moge zij rusten in vrede. 

MIVA-COLLECTE: De collecte voor de 
MiVA (Missie Verkeersmiddelen Actie) 
heeft het mooie bedrage van € 134,95 
opgebracht. Zuster Theresa, werkzaam 
in de missie, schreef: “Onze ambulance 
is nu ruim 10 jaar oud en is dringend aan 
vervanging toe. De wegen zijn zo slecht 
dat de auto’s veel te lijden hebben. De 
ambulance is noodzakelijk om noodgeval-
len naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te 
brengen waar een arts aanwezig is. Toch 
vaak meer dan 50 kilometer rijden over een 
onverharde weg”. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

volgens afspraak tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

8 t/m 15 september  2012

ZATERDAG 8 september: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor Truus van de Pasch 
en voor Herman van de Pasch.

ZATERDAG 15 september: 19.15 uur H, 
Mis, koor de Leeuwerik, jaardienst voor 
ouders Linders-Konings.

LEZERS: zaterdag 8 september Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 15 september 
Annie  jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 8 september 
Tom van Horik, zaterdag 15 september 
Ayla Beerens en Luc Weekers.

”Neem de tijd om te lachen, het is muziek 
van de ziel”  

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor r. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453

Banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het 
opgeven van intenties en het uitschrijven 
van doopbewijzen kunt u contact opne-
men met Mia gubbels, Budschop 6, telf.  
632821. 
u kunt ook per e-mail de intenties op-
geven op het adres: gubbels@kpn-
planet.nl en het bedrag van € 20,00 
overmaken op rek.13.55.06.824 van de 
St.rochusparochie Budschop of op giro 
1836498. Een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij Mia gubbels, 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  09 september 2012 
H.Mis om 11.00 uur.
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Hein Nieskens

OASEMORGEN
Maandag 10 september 2012 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bid-
den.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph , St Josephstraat 8 van 
verpleeg artikelen, zoals rollators, 
hoog/laag bedden, krukken.

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

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
11.00 tot 17.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

        ZWANGER, 
            neem dan contact 

       op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Brugstraat 6, Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK

MIDDEN-LIMBURG
Tel. 088 – 656 06 00

Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

in crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 

(077) 35 48 888

Rouwcentrum van den Boom Ospel
Tel. 0495 - 62 53 56

Rouwcentrum van den Boom Meijel
Tel. 077 - 466 41 41

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.

Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.

Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

AFDELING NEDERWEERT
Op maandag 13 augustus is de zonne-
bloem afdeling Nederweert met 47 men-
sen naar het tweejaarlijks rozenfestival 
geweest in Lottum. Wij zijn om 09.30 uur 
met de liftbus van de firma Kupers van 
uit Nederweert vertrokken via een toe-
ristische route naar Arcen.  De chauffeur 
vertelde tijdens deze  mooie route over 
de bezienswaardig heden wat  de doel-
groepgasten zeer op prijs stelde.

Om 11.30 uur arriveerde wij met de groep 
in Arcen waar een heerlijke lunch geser-
veerd werd in restaurant Alt Arcen. Na de 
lunch vertrokken wij naar het rozendorp 
Lottum om te genieten van de duizenden 
bloemen. Onze doelgroepgasten hebben 
dan ook met volle teugen genoten van dit 
bloemen spektakel in het zonnige Lottum.

Om dit voor onze gasten financieel mo-
gelijk te  maken willen wij alle mensen be-
danken die ook dit jaar weer zonnebloem 
loten hebben gekocht.

Namens alle doelgroepgasten hartelijk 
dank.

Ouderenvereniging Budschop (Lid KBO)

Kienen september
Er wordt gekiend op de vrijdagen 7 en 21 september

voor geldprijzen en jackpot.

in de vergaderzaal van de Kerkvoorziening Budschop.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.

iedereen is welkom.

Het bestuur.

	  

BUURTVERENIGING 
SINT LUCIA 

AVOND-
WANDELTOCHT

Op dinsdag 11 september a.s. 
is de jaarlijkse avond wandel-

tocht voor de leden van buurtvereniging Sint 
Lucia, wij vertrekken om 19.00 uur. Dit jaar is 
er gekozen voor een wandelroute die groten-
deels door de bossen van Altweerterheide 
loopt. Bij de start kunt u een keuze maken 
tussen een korte route van 4,5 km of een 
langere route van 7,5 km. De route van 4,5 
km volgt een klein gedeelte van de Bolle jan 
wandelroute en loopt over verharde, maar 
grotendeels onverharde wegen. De route is 
met normale schoenen te bewandelen en 
met enige inspanning ook met een kinder-
wagen. De route van 7,5 km volgt groten-
deels de Bolle jan route. Naast verharde en 
onverharde wegen zijn er ook enkele stukken 
die minder goed te bewandelen zijn. Stevige 
wandelschoenen zijn dan ook aan te raden.

Het vertrek- en eindpunt is op de parkeer-
plaats van “Café-Zaal Schuttershoeve” 
aan de Herenvennenweg/grote Steeg in 
Altweerterheide. Bij het vertrek ontvangt u 
een plattegrond en een beschrijving. Na het 
wandelen komen we bijeen in Café-Zaal “De 
Paol” Bocholterweg 136, ook in Alt-weerter-
heide, waar we onze dorst nog even kunnen 
lessen. Van het bestuur ontvangt u dan twee 
consumpties. Verder zijn er aan deze tocht 
geen kosten verbonden.

Voor het bestuur is het prettig om te weten 
hoeveel leden aan de wandeltocht deelne-
men. Daarom verzoeken wij u om dit vóór 
woensdag 5 september a.s. door te geven. 

Brugstraat 17
0495-634646

www.bakkerijvandemortel.nl

bakkerijvandemortel@chello.nl

@bakkeryvdmortel

Hele maand September

6 ROZIJNBOLLENl

SKI SLOF
KRUIMELVLAAI

ELKE WOENSDAG

2 LUXE BRODEN

€ 1,95
€ 6,95
€ 7,75

€ 4,50

Te koop: Vrijstaand woonhuis 
met inpandige garage, in Leveroy op Schreursveld 16 

Benedenverd.: Toilet , berging 
keuken, woonkamer, tuinkamer, 
hal, voorraad kelder,

Bovenverd.: 3 slaapkamers, waar-
van 1 met inloopkast, badkamer,
kleinere opbergkamer naar zolder.

Zolderverd.: slaapkamer op zol-
der, ruime opberg zolder

Tuin: tuinhuisje, en ruime berging  

Oprit: plaats voor drie auto’s

mob. 06-11497515€ 320.000,= k.k. 

BEZOEK

De haan van de st.Lambertustoren heeft 
bezoek.

GA MEE NAAR BUITEN!
De wind door je haar, de frisse lucht, de 
grond onder je voeten en het gevoel van 
vrijheid: maak het mee tijdens de 6-weekse 
cursus Start to run. in 6 weken bouw je op 
van 1 naar 20 minuten hardlopen en je leert 
ook alle beginnerstrucs.

Enthousiaste trainers en gezellige loop-
maatjes wachten je elke zaterdag op voor 
een energieke training in het bos. je condi-
tie verbetert en dat voel je: je wordt steeds 
fitter! Elke kilometer verbrandt je ook nog 
een flinke hoeveelheid calorieën.

Wie heeft er nog een excuus om op de bank 
te blijven zitten? ga mee naar buiten! De trai-
ningen in Weert beginnen zaterdag 8 sep-
tember om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats 
bij het Natuur- en Milieu centrum in de ijze-
ren Man. Deelname kost € 40,--. Daarvoor 
krijg je o.a. zes trainingen, het Start to run 
Magazine, een T-shirt en vier maanden lid-
maatschap van de Atletiek unie. Schrijf je nu 
in voor Start to run via: www.starttorun.nl. 

Ik zie je zaterdag 8 september!
inlichtingen bij irma van gils: 
irmavangils@loopfirma.nl,
tel. 06-23042276.

De Lichtenberg Experience
Na bijna een jaar van overleg en vele werkzaamheden is het zover. Het openlucht 
theater  “De Lichtenberg” wordt zondag 9 september, tijdens de Open Monumen-
tendag, weer gebruikt waarvoor het bedoeld was.  Het theater is schoon en veilig 
gemaakt en ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het Weerter Mannenkoor heeft samen met een 10 tal andere koren en muziek verenigin-
gen een inloopconcert georganiseerd waarbij vanaf 12.00 uur het theater opengesteld 
wordt voor het publiek. Om 12.30 uur wordt het theater officieel geopend en nieuw leven 
ingeblazen door de burgemeester van Weert en tevens beschermheer van het Weerter 
Mannenkoor: Dhr. jos Heijmans.  

Het concert start om 13.00 uur tot ca. 18.00 uur. Het geboden programma is zeer gevari-
eerd, afwisselend klassiek en modern, en daarom genieten voor jong en oud.

Met de andere gebruikers van het Lichtenberg complex, zoals de tennis en petanque-
club en de Kunstkring Weert zijn goede afspraken gemaakt. Om het geheel in goede 
banen te leiden (alleen al  350 meewerkende zangers en muzikanten), zijn in overleg met 
de gemeente  een aantal maatregelen getroffen om er een mooie zondag middag van te 
maken. Parkeren van de auto is mogelijk op het parkeer terrein van het voormalige BC 
gelegen aan Nelissenhofweg, van daaruit is het openluchttheater gemakkelijk te berei-
ken. Parkeren van auto’s aan de ijzerenmanweg is verboden. Hier zijn wel een beperkt 
aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor gehandicapten.

Een fietsenstalling is aanwezig voor de ingang van het complex aan de ijzerenmanweg.  
Het Weerter Mannenkoor zorgt verder voor een drankje en een hapje. En voor toiletge-
legenheid is gezorgd. Bij de tennisclub is eveneens de bar en een toilet voor invaliden 
beschikbaar. Als bezoeker moet u natuurlijk wel denken aan een aantal zaken zoals een 
kussentje om op te zitten, een poncho voor als het mocht regenen, een petje voor als 
de zon schijnt en gebruik kleding die past bij een betonnen theater. Het gebruik van alle 
voorzieningen zoals parkeren is natuurlijk voor eigen risico.  Voor mensen die hulp be-
hoeven staan leerlingen van het Kwadrant klaar en is EHBO aanwezig. Kortom alles is er 
aan gedaan om er een mooie zondagmiddag van te maken.

Voor het volledige programma van 9 september 2012 kunt u terecht bij de website van 
het Weerter Mannenkoor: www.weertermannenkoor.nl

THEMA-AVOND 
BORSTKANKERVERENIGING

TERUGKEER NAAR HET WERK 
NA (BORST)KANKER

EEN ONDERSCHATTE KLUS
Deze avond wordt verzorgd door de Stich-
ting Do Some good, door Hugo Lem-
mens. (Borst)kankerpatiënten kunnen 
problemen op het werk ondervinden als 
zij blijven werken tijdens hun behandeling 
of als zij weer beginnen met werken na de 
behandelingen. Er zijn veel verschillende 
factoren die van invloed kunnen zijn op de 
terugkeer in het werkproces. Een deel van 
deze factoren hangt samen met de ziekte 
en de behandeling; andere zijn gerela-
teerd aan het werk en de werkomgeving. 
Om de kans op een succesvolle terugkeer 
naar het werk zo groot mogelijk te maken 
is het belangrijk dat door de werkgever en 
de werknemer voldoende aandacht wordt 
besteed aan re-integratie. En als terug-
keer niet mogelijk blijkt te zijn: wat dan? 
Stichting Do Some good is gespeciali-
seerd in kanker en werk en richt zich o.a. 
op mensen wiens werkend leven ingrij-
pend is veranderd door een ziekte. Niet 
alleen de werknemer, maar ook de werk-
gever kan door hen worden ondersteund.
is bovenstaande problematiek voor u her-
kenbaar? Kom dan onze thema-avond. u 
en uw partner zijn van harte welkom.
Datum: donderdag 18 september 2012
Locatie: Auditorium Sjg Weert, Vogels-
bleek 5 
Tijd: 19:00 - 21:00 uur 
Kosten: geen 
Aanmelden: Voor 10 september bij Elly 
Penders via e-mail: elly.marcel@planet.nl

Voor meer informatie:
· Elly Penders telefoon 0495 – 62 29 05 

e-mail: elly.marcel@planet.nl
· Henny Brandwijk, telefoon 0495 – 54 83 

09 e-mail wgb.brandwijk@gmail.com

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Inschrijven

Gefeliciteerd! Ruim voor de uiterste inschrijfdatum van 16 september heeft ruim 30% van de huishoudens van Nederweert gekozen voor glasvezel. 
Dankzij de vele aanmeldingen in Nederweert, heeft Reggefiber besloten om iedere woning binnen het aansluitgebied te voorzien van een geheel 
kosteloze glasvezelaansluiting.

GEFELICITEERD!
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RAATJESBEKER 2012 VOOR
SCHUTTERIJ SINT ANTONIUS

Schutterij Sint Antonius Nederweert heeft 
bij het laatste Bondsschuttersfeest van 
dit seizoen bij Sint Odilia in Ospeldijk de 
Raatjes beker gewonnen. Dit is de beker 
voor de best presterende schutterij van 
de Bond Eendracht Maakt Macht in zowel 
de optocht én schietwedstrijden samen. 
Uitzonderlijk is dat de schutterij zowel bij 
de optocht als bij de schietwedstrijden als 
kampioen 2012 werd uitgeroepen. Alle le-
den gefeliciteerd met deze zeer verdiende 
overwinning!

Overige uitslagen bondsschutters-
feest Ospel
Beste defile 183 pnt 1e prijs met lof
Mooiste geheel 180 pnt 1e prijs met lof
Beste houding 152 pnt 2e prijs
Beste commandant 175 pnt 1e prijs
Beste vaandeldrager 168 pnt 1e prijs
Beste bordjesdrager 171 pnt 1e prijs

Schieten
1e zestal 35 pnt 
2e zestal 36 pnt 5e prijs
3e zestal 36 pnt 1e prijs
4e zestal  35 pnt 5e prijs
3 tal 15 pnt

60 JARIG JUBILEUM
SCHUTTERIJ SINT ANTONIUS

Zoals de meesten wel weten viert Schut-
terij Sint Antonius dit jaar haar 60-jarig 
jubileum. Onze schutterij is namelijk op 
31 augustus 1952 opgericht. Om deze 
mijlpaal te vieren zal er op zaterdag 8 
september a.s. een receptie worden ge-
houden in Café zaal Le Winne, Boeket 6 
Nederweert. Na deze receptie worden de 
jubilarissen gehuldigd die reeds 60 jaar lid 
zijn van onze vereniging door de Voorzit-
ter van de Bond E.M.M. en is er daarna 
natuurlijk ook de gelegenheid voor de 
aanwezigen om onze jubilarissen te feli-
citeren. De receptie is van 19.00 – 20.00 
uur. Na de receptie en de huldiging is er 
nog een gezellige feestavond. Onder het 
genot van een hapje en een drankje en 
gezellige muziek kunnen we dan verder 
van deze avond genieten. Wij hopen dat 
u allen aanwezig kunt zijn op deze avond, 
want wij zijn er van overtuigd dat het een 
geweldig feest zal gaan worden!!!

Programma
8 sept  60 jaar jubileum schutterij St An-

tonius bij Le-Winne (Aanvang 19 
uur)

15 sept Koning der koningen te Budel 
(Aanvang 11 uur)

16 sept LDS te Ell optocht nummer 16 
(Aanvang 12 uur)

22 sept Kavelen LDS te Ell (Aanvang 11 
uur)

23 sept 75 jaar OLS Federatie te Ellikom 
(Aanvang 12.30 uur)

DUIKTEAM NEDERWEERT 
DRUK MET GEVEN VAN 

OPLEIDINGEN !!
Afgelopen zaterdag werd er weer ge-
start met verschillende opleidingen zoals 
Rescue, Open Water en Advanced. Deze 
opleidingen worden gegeven in de snelle 
variant zodat deze cursisten met de herfst-
vakantie  hun duikbrevet hebben en direct 
kunnen gaan duiken in Nederland of een 
andere mooie bestemming zoals Egypte 
De training voor de volwassenen bestond 
uit buddycheck en een stukje materialen-
kennis. De Skindivers (snorkelaars) had-
den een aantal leuke spelletjes op het pro-
gramma staan. Al met al was het weer een 
geslaagde avond voor alle groepen!!

Duikteam Nederweert geeft iedere zater-
dag zwembadtrainingen in het zwembad 
van Nederweert van 16.30 tot 20.30 uur . 
Informatie over het maken van een proef-
duik of vervolgopleiding, kijk op onze 
vernieuwde website www.duikteamne-
derweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl 

Voor het wedstrijdoverzicht en uitslagen 
zie onze verenigingssite www.veredot.nl 
De competitie begint met een thuiswed-
strijd van onze 3 teams op zondag 16 sep-
tember. Aanvang van de wedstrijden om 
12.15. De spelers dienen om 12.00 speel-
klaar te zijn. Wij wensen onze leden een 
sportief seizoen toe.
Lijkt het je leuk om eens te proberen of 
badmintonnen jou een leuke sport lijkt!
Kom eens kijken tijdens een training op 
maandagavond en ga eens proberen.
Om 18.00 uur beginnen de jeugdspelers 
en om 20.00 onze recreanten.
Kijk voor meer informatie over onze ver-
eniging op www. veredot. nl.

Zie ook www.veredot.nl
Dit badmintonweekend werd mede 

mogelijk gemaakt door:
Moonen & Wagemans 
KuikenBroeders BV

Zaterdag 25 augustus presenteerde Eind-
seboys haar nieuwe kleding en sponsor 
Raema Caravans en Raema Aanhangers 
Hapert.

De spelers van Eindseboys 1 en 2 presen-
teerde hun nieuwe outfit. Doordat er een 

nieuwe hoofdsponsor voor 6 jaar aan de club verbonden is was het tenue ook aan ver-
nieuwing toe.

Door diverse mensen binnen de club werd dit nieuwe tenue ontwikkeld en het resultaat 
mag er zijn.
Het aloude Groen en Wit werd niet losgelaten maar in een ander design gegoten.

Met dank aan de nieuwe Hoofdsponsor Raema Caravans en Raema Aanhanger Hapert 
een prachtig tenue.

De Sponsorcommissie.

PROGRAMMA SV LEVEROY 
Zaterdag 8 september 
SHH C4 - Leveroy C  13.45 
RKVB/Leveroy D2 - Kessel D2  11.30 
BEVO E2 - Leveroy E1  9.30 
Brevendia E3 - Leveroy E2  9.30 
Haelen F2 - Leveroy F1  10.00 

Zondag 9 september 
ONDO 1 - Leveroy 1  14.30 
Leveroy 2 - VV GKC 2  11.00 
Leveroy 3 - Veritas 3  10.00 
RKSVV 3 - Leveroy 4  10.00 
Leveroy Vr. - RKSVN Vr.  13.00 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

ZAALCOMPETITIE 2012-2013
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
Sporthal Nederweert
C1 Ospel 1 – Maasgouw 3          13.50u.
B1 Ospel 1 – Eurotech Bevo 4 14.35u.

ZONDAG 9 SEPTEMBER
Sporthal Nederweert
A1 Ospel 1 – Maasgouw 1     12.45u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

PAARDENSPORTVERENIGING 
NEDERWEERT 

RV DE PEELROSSEN
Venlo 26 augustus
Miranda Laenen met Teun, 2e prijs in de 
klasse ZZ-Licht

WEDSTRIJDSCHEMA 
H.V. MEREFELDIA

Programma 8 September 2012 
Horst, de Berkel
DC1 Wittenhorst C1 – Merefeldia C1 10.00u
DB2 Wittenhorst B1 – Merefeldia B2 10.50u
Venlo, Craneveld
DB1 Handbal Venlo B1 – Merefeldia B1 17.15u

Programma 9 September 2012
Horst, de Berkel
DS1 Wittenhorst 1 – Merefeldia 1 11.10u
HS1 Wittenhorst 1 – Merefeldia 1 13.40u
Horn, van Hornehal
DA1 Leudal A2 – Merefeldia A1 13.55u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door 

Hoveniersbedrijf Dennis Hermans

www.hvmerefeldia.nl

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 5 september
Brevendia C1 – Merefeldia C1  17:15/18:30
Merefeldia C2 – Vlodrop C1  18:30

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 8 september
RKMSV A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
Merefeldia A2 – Haelen A2  15:00
Merefeldia B1 – Helden B1  15:00
FC Cranendonck B2 – Merefeldia B2 13:45/15:00
Slekker Boys MB1 – Merefeldia MB1 11:15/12:30
Merefeldia C1 – VV Schaesberg C1 13:30
Haelen C3G – Merefeldia C2 13:45/15:00
FC Hoensbroek D1 – Merefeldia D1G 10:15/12:00
Merefeldia D2 – Grashoek D1G  12:15
Merefeldia D3 is vrij
Helden D4 – Merefeldia D4G  11:15/12:30
Merefeldia D5M – Linne D2G  12:15
Laar E1 – Merefeldia E1G  09:00/10:00
Merefeldia E2 – Panningen E2  11:00
MMC Weert E4 – Merefeldia E3  09:15/10:00
Merefeldia E4 – Helden E5  11:00
RKSVN E4G – Merefeldia E5  10:00/11:00
Merefeldia E6G – Laar E6G  10:00
Helden F1 – Merefeldia F1  10:00/11:00
Merefeldia F2 – RKVB F1G  10:00
Helden F3 – Merefeldia F3G  10:00/11:00
Merefeldia F4 – Panningen F4  09:00
Panningen F5 – Merefeldia F5  09:30/10:30
Merefeldia F6G – VV GKC F2G  09:00
SHH F9 – Merefeldia F7  07:30/08:30

Programma Veteranen
Zaterdag 8 september
Nunhem – Merefeldia  16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 9 september
Belfeldia 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30
Panningen 2 – Merefeldia 2  09:30/11:00
SHH 5 – Merefeldia 3  08:45/10:00
Merefeldia 4 – DESM 3  11:00
Merefeldia 5 – Egchel 3  10:00
Merefeldia 6 – DESM 4  10:00
FC Cranendonck 6 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Merefeldia VR1 – Someren VR2  12:00

FIETSTOCHT: De activiteitencommissie 
heeft ook dit jaar weer een mooie fiets-
tocht uitgezet.Op zondag 9 sept. kunnen 
leden, vrienden en supporters deelnemen 
aan tocht. Er is rekening gehouden met de 
afstand voor de jeugd en senioren.
LET OP: De start van de tocht is niet 
zoals op Uw uitnodiging stond bij het 
clubgebouw maar bij café Minten. 
Aanvang 13.00 uur.

BONDSFEEST OSPEL – DIJK:
Op zondag 19 aug. werd het bondsfeest 
wegens enorme hitte afgelast. Een week 
later werd de vereniging met regen ver-
rast. Bestuur en leden van  “St. Odilia” 
hebben er veel werk aangedaan. Dat het 
feest op 26 aug. toch door kon gaan.
Bedankt voor het goed georganiseerde 
laatste bondsfeest van 2012.

UITSLAGEN:
Beste bordjesdrager 1e prijs
Beste Vaandeldrager 1e prijs
Beste commandant 1e prijs
Beste defilé 1e prijs
Mooiste geheel 1e prijs
Beste houding 2e prijs
Tamb. maItre 2e prijs
Marswedstrijden 1e prijs

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAP-
PEN E.M.M.
Paul Janssen werd 4e in de B-klasse
Paul, van harte gefeliciteerd!!

ABRAHAMMEN:
Onze Leike, de buksseman,
Zag op 30 augustus Abraham.
U zult het niet geloven maar toch is het 
waar,
Ook zijn tweelingbroer werd de sigaar.
Vanaf deze dag zijn de jongens 50 jaar.

Onze hartelijke felicitaties gaan naar Hu-
bert Mackus.
Hubert werd op 29 aug. j.l. beëdigd tot 
wethouder van de gemeente Nederweert.
We wensen hem heel veel succes. 

AGENDA  SEPTEMBER-OKTOBER:
08 sept. Géén proefschieten
09 sept. Fietstocht
15 sept. Koning der Koningen Budel 

11.00 uur
15 sept. Géén proefschieten
16 sept. Tinus Stienenbeker/beste schut-

ter aanvang 13.30 uur
22 sept. Proefschieten
23 sept. O.v.b. uitwisseling Nuenen.
25 sept. Bijeenkomst activiteitencom-

missie 19.30 clubgebouw
29 sept. Proefschieten
06 okt. Proefschieten
07 okt. Clubkampioen en afsluiting sei-

zoen aanv. 13.30 uur
24 okt. Bestuursvergadering aanv. 20.15 

uur Clubgebouw

Met schuttersgroet,
Het bestuur

SCHIETSPORTCENTRUM “KRAAN”

Programma Za. 8 sept .Junioren 
Veritas A1 - Eindse Boys A1 14.45 uur 
Eindse Boys B1 - SHH B2 14.00 uur 
Slekker Boys C1 - Eindse Boys C1 14.00 uur 
FC Cranendonck D1 - Eindse Boys D1 11.30 uur 
Eindse Boys D2G - Laar D4 12.15 uur 
Eindse Boys D3G - Bieslo D2 11.00 uur 
Eindse Boys E1G - SV Budel E3 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - VV Kessel E2 09.15 uur 
DESM E3 - Eindse Boys E3 09.00 uur 
SV Budel F2 - Eindse Boys F1 09.00 uur 
Eindse Boys F2G - SV Budel F4 10.30 uur 
Laar F6 - Eindse Boys F3M 10.15 uur 
Eindse Boys F4 - SVC 2000 F5 10.30 uur

Programma Za. 8 sept. Veteranen
RKMSV - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 9 sept. Senioren 
Eindse Boys 1 - Rood Wit’67 1 14.30 uur 
MMC Weert 5 - Eindse Boys 2 10.00 uur 
Rood Wit’67 4 - Eindse Boys 3 10.00 uur 
RKSVO 7 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma 9 sept. Dames 
Eindse Boys VR1 - Hegelsom VR1 12.00 uur
Eindse Boys VR2 - Veritas VR1 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – 
Rood Wit Nyrstar 1:
Al. Bedrijf Michiels Ospel B.V. te Ospel
Spelertje van de week: Jens van de 
Schoor
Supporters welkom bij de wedstrijden
Aanvang kaarten op donderdag 136 sept. 
aanvang 20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

Aankomend weekend vieren wij ons jaar-
lijkse feestweekend met al onze leden. 
Het weekend zit vol met verschillende 
leuke activiteiten. Het weekend zal afge-
sloten worden met het koningsschieten 
voor het jaar 2013. 

Agenda: 
8 september:  Feestweekend
9 september:  Feestweekend & ko-

ningsschieten
10 september:  Ledenvergadering activi-

teiten najaar 
23 september:  Sluiting schietseizoen

www.sintodiliaospeldijk.nl

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Programma
11 september
Huldiging Anke Vaes, Marlies Hekers en 
Rick de Wit in verband met behaalde po-
diumplaats. Aanvang 19.00 uur

14 september
Vriendschappelijke wedstrijd met Ame-
rica bij Wilhelmina. Aanvang 20.00 uur

18 september
Knock-out wedstrijd,dus NIET 25 septem-
ber. Aanvang 20.15 uur

21 september 
1e Bondswedstrijden bij Wilhelmina. Or-
ganisatie: De Grensjagers Budel, Aan-
vang 20.00 uur  2 zestallen

22 september 
Aanvang 13.30 uur 4 aspiranten
Aanvang 16.30 uur  2 ½ zestal
Aanvang 20.00 uur  1 zestal

23 september
Aanvang 10.00 uur  1 zestal

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens bestuur, 
H.B.S. Wilhelmina

HARMONIE ST. JOSEPH
Repetitie jeugdharmonie en orkest:
De repetitie van de jeugdharmonie van don-
derdag 6 september wordt gegeven door 
Boy Hendrix. De repetitie van het harmonie-
orkest wordt die avond gegeven door gast-
dirigent Johan Smeulders uit Nuenen.

Start AMV-lessen:
De AMV-les (oftewel de blokfluitles) gaat 
weer van start. De lessen worden dit 
schooljaar gegeven door Sandra Leurs in 
het zaaltje van de kerk van Budschop. De 
lessen starten op donderdag 6 septem-
ber om 18.45 uur.

Jubileum Klein mèr Neugter:
Blaaskapel Klein mèr Neugter bestaat 65 
jaar en viert dat in het weekend van 7, 8 en 9 
september. Ook de muziekvrienden van de 
Musikkapelle Reimlingen komen dit feest 
meevieren. Wij feliciteren de leden van Klein 
mèr Neugter met dit jubileum en wensen ze 
een geweldig feest! Kijk voor meer informa-
tie over het programma op onze website.

Spullen voor onze Vlooienmarkt?
Heeft u nog goed bruikbare spulletjes die 
u toch niet meer gebruikt? Wij zijn er blij 
mee!. I.v.m. de afvoer- en stortkosten van 
onverkoopbaar of stuk goed, nemen we 
echter geen meubelen, computers en/of 
tv’s mee. Indien u het een of ander wil af-
staan, dan kunt u contact opnemen met 
Jan Verhijden (tel. 632587) of Theo Pleu-
nis (tel. 631237).

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand za-
melen wij oud papier in op het St. Anto-
niusplein in Nederweert en het Rochus-
plein op Budschop. De opbrengst is 
voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 8 sep-
tember tussen 9.00 tot 12.00 uur naar de 
inzamelpunten. Onze dank daarvoor!

St. Antoniusplein: Roy Kuijpers en Silvia 
Bours
Rochusplein: Roy van Diepen, Thané 
Koppen, Maud Broens en Aukje Dings 
Volgende maand (13 oktober) zijn aan de 
beurt: Paul Hoeben, Elze Janssen, Leon 
Coolen, Moniek Verhijden, Carolien Ber-
kers en Roos Nijssen.

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
Harmonie St. Joseph is ook te vinden 
op Twitter, Facebook en YouTube.

VLOOIEN- EN 
HOBBYMARKT
9 sept. van 10 tot 16 uur

Manege de Kraal Budschop
Voor info en kraamhuur:

0495-641212

Weekaanbieding

Brood en Banketbakkerij Tommie
St. Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422
Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344

Limburgse vlaaien ...............................................€ 7,95
Kersenvlaai met slagroom ....................€ 10,50
Kampioentjes ................... 4 halen;  3 betalen
Vital ...................................................................€ 1,90
Kaasbroodje ..........................................................€ 1,-

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

SCHIESSER AANBIEDING
2 herenslips
wit, 100% katoen € 13,50
2 herensinglets
100% katoen € 13,50
dameshemdje met kant
wit, 100% katoen € 9,95

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Opruiming!
merkzonnebrillen tot 40% korting

Maak kans op een gratis historische 
rondleiding door Nederweert

Het huis van de twaalf ambachten en de dertien ongelukken. Het romantische paadje. 
Waarom geiten en bokken niet op het kerkhof komen. De legendarische waterput van 
Willibrordus. Magische runentekens op de kerktoren. De geheime schuilkerk. Het eerste 
illegale bouwproject. 
Deze en nog veel meer feiten en weetjes vormen de ingrediënten van een historische 
ontdekkingstocht door de Nederweert dorpskern.

Op zondag 23 september a.s. vindt wederom de cultuurhistorische rondleiding plaats 
door het centrum van Nederweert. Inmiddels hebben al 282 mensen deelgenomen aan 
deze historische rondleiding. Meldt u zich nu aan want de 300e inschrijver mag gratis 
deelnemen aan deze prachtige tocht. 

In een wandeling van 1,5 uur neemt gids Alfons Bruekers de deelnemers mee terug in 
de tijd. Aan de hand van bijzondere verhalen en achtergronden schetst de historicus een 
verrassend beeld van de geschiedenis van het Peeldorp. Een must voor iedereen die 
meer wil weten over Nederweert.

Deelname aan de historische wandeling kost € 10,00 per deelnemer. Ontvangst met kof-
fie en vlaai om 10.30 uur bij Guulke eten en drinken, Geenestraat 2A. 
Start rondleiding om 11.00 uur.

Opgeven kan bij Guulke 0495-634221 of info@guulke.nl. 

Nederweert - De kerkstraat


