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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

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

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.

Sjeng Vaasstraat 3
6031 HE Nederweert
0495 - 624607
info@adriaensbouwkunst.nl
www.adriaensbouwkunst.nl

Alleskunner, ambachts-
man en organisator. 
Bewandelaar van vele 
paden. Zakenman en 
deugniet. Spreekbuis, 
met klare taal. Hij deelt 
zijn ervaringen graag 
met anderen. Pratend, 
met een sigaret en een 
borrel, en vanaf novem-
ber ook in een boek. Jan 
Simons: iemand met 
een goed verhaal, “om 
voor eens en voor altijd 
af te rekenen met het 
imago van ‘di-j vanne 
Bekker’!”

Jan Simons is de belicha-
ming van een creatieve 
en ondernemende geest. 
Het ene project is nog 
niet af, of het andere staat 
alweer in de steigers. Hij 
is van alle markten thuis 
en verdient daarmee 
zijn brood. Soms belegd 
met hagelslag, soms 
met kaviaar. In zijn jonge 
jaren zei zijn vader eens 
tegen hem: “Je hebt al 
meer meegemaakt dan ik.” Dat 
was een krasse uitspraak van 
iemand die bekend stond om zijn 
smokkel- en stroperspraktijken.  
Vader had een groot gezin. Het 
was geen vetpot en ieder dub-
beltje moest worden omgedraaid. 
Wellicht kreeg Jan van vader het 
handeldrijven mee. Het heeft hem 
op veel plaatsen gebracht en een 
groot netwerk opgeleverd. 

Zijn levensverhaal begint in Bud-
schop. Via Nederweert, Someren-
Eind en Nederweert-Eind komt hij 
uiteindelijk in Ospel terecht, waar 
hij zegt “goed te zitten”. 

Boek over de handel en wandel van Jan Simons

“Ik heb mijn leven geleid 
zoals ik dat wilde!”

Met zijn 62 jaren heeft hij echter 
nog geen zin om zijn drive aan de 
wilgen te hangen. “Dan word ik 
gek! Ik zit vol energie en die moet 
er uit”, is het antwoord van Jan. 

Wat de drijfveer is voor zijn boek? 
“De onrechtvaardigheid die ik heb 
ervaren in mijn leven. Als iemand 
van Simons, Vanne Bekker, bij 
iets betrokken was, dan deugde 
het al niet, dachten ze. Ik wil laten 
zien dat ‘di-j van Simons’ wel 
deugen!”
Jan heeft een sterke drang om 
te tonen dat hij er het beste van 
maakt, op zijn manier. De autori-
teiten waren daar echter niet altijd 
van overtuigd. Ook hier speelde 
het imago hem – naar verluid - 
parten. Zonder haperen noemt 
hij een reeks valse beschuldigin-
gen en verwijten aan zijn adres. 
Slechts weinigen weten overigens 
dat hij lange tijd voorzitter was 
van een voetbalclub in Someren-
Eind, dat hij er raadslid was, dat 
hij jaarlijks kerstpakketten ver-
spreidt aan noodlijdende gezin-
nen, en ga zo maar door. 

“Als je stopt met je 
maatschappelijke 
taken dan zien ze 
je opeens niet meer 
staan, terwijl je altijd 
je stinkende best 
hebt gedaan. Dat 
doet pijn.”

Hoewel hij muzi-
kant wilde worden, 
gaf vader hem de 
opdracht geld te 
verdienen, voor later. 
Hij werd zelfstandig 
ondernemer. Op zijn 
CV: een bouwbedrijf, 
carnavalswinkel, mu-
ziekstudio, antiek-
handel, vastgoed-
makelaar, importeur 
en handelaar. Een 
zaken man met een 
goede babbel. 
Hij zou zelfs aan de 
paus een tweeper-
soonsbed kunnen 
verkopen. Tegen-
woordig is hij evene-
mentenorganisator 
en muziekproducent. 

In zijn verhaal, opgetekend door 
Jan Strick, wordt onder andere 
de handel en wandel met be-
kende Nederweerter families 
aangehaald. De families Bruij-
naers, Ketelaers, Mackus, Van de 
Brand, De Waal en Giesendorf 
zijn slechts enkele van de namen 
die een rol hebben gespeeld in 
zijn bewogen leven. 
Het boek beschrijft op humoristi-
sche wijze het leven van Jan, van-
af 1950 tot nu. Een leven waarin 
hij eigenlijk telkens op zoek is 
naar erkenning en waardering. 

Jan: “Ik heb niet alles goed 
gedaan, sommige dingen hadden 
beter gekund. Maar ik heb mijn 
leven geleid zoals ik dat wilde. 
Sommigen vragen mij ‘Hoe komt 
het dat je zoveel hebt gedaan, 
maar er vaak niet mee doorgaat?’ 
Dat is simpel: O.L. Heer maakt 
van niks alles en ik maak van alles 
niks.” Enkele reacties van lezers: 
“Gezellig om te lezen”, “Geweldig! 
Dat je dat durft te schrijven.”

Voorintekenbon
Zijn boek “Ik verkoop zelfs de 
paus een tweepersoonsbed…”, 
met illustraties van P. van Meijl en 
vele historische foto’s, is vanaf 5 
november 2012 verkrijgbaar bij 
boekhandel Bruna in Nederweert 
voor € 24,95. 
Voorintekenaars betalen slechts 
€ 19,95. Intekenen kan via de bon 
elders in dit blad. De openbare 
boekpresentatie is op zondag 
4 november 2012 bij café Bi-j 
Le-nie in Nederweert-Eind, om 
15.00 uur. 

 F. Bruekers

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Jan Simons 
Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 

durfal, driftkikker en doorzetter…

Swingen, dansen, muziek en 
plezier voor de jeugd van 12-16 
jaar. Wie kent het nog ? Het 
jeugddansen in de Pinnenhof 
in Nederweert. Binnenkort kan 
de jeugd van Nederweert weer 
dansen en swingen met leef-
tijdsgenootjes.

Swing paleis
Café – Zaal Bi-j Le-nie in Neder-
weert-Eind wordt een keer per 
maand op zondagavond omgeto-
verd tot een heus swingpaleis voor 
de jeugd. Licht, geluid, videoclips 
en dansblokken moeten zorgen 
voor spektakel.

Start 16 september

SWING-OUT voor de jeugd
Vertrouwde locatie
Een groep van enthousiaste vrijwil-
ligers heeft de handen in elkaar 
geslagen. 

Zij zorgen voor een goede mix van 
gezelligheid  voor de jeugd en ver-
trouwen voor de ouders dat hun 
kroost op een goede en veilige 
plek wordt opgevangen. En dus 

zijn er regels. Alle jeugd van 12-16 
jaar is vanaf 18.00 uur welkom.
Maar: wel met een legitimatiebe-
wijs. Dus: jonger dan 12 of ouder 
dan 16: helaas dan mag je niet bin-
nen. Beneden de 16 geen alcohol 
en de muziek duurt tot 22.00 uur.

De entree bedraagt € 2,50. 
Ons doel is om hiervoor muziek 
en gastoptredens te regelen die 
aansprekend zijn voor de jeugd.
Wij starten op zondag 16 septem-
ber om 18.00 uur.
Informatie over Swing Out kun je 
binnenkort vinden op 
www.cafezaalbijlenie.nl

Spauwen en Spauwen 
dé tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Michel van Grunsven: 

“Al 30 jaar ga ik de hele wereld rond. 
Ook woonde ik in Amsterdam en 
Nijmegen, maar ik vertik het om ergens 
anders naar de tandarts te gaan.
Als het goed is, is het goed. Ik kom graag 
bij de familiepraktijk Spauwen.” 

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

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

Leo Wilms I www.wilongo.nl
E info@wilongo.nl
T 06 575 410 77
F 0495 84 21 87

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Ook op

zondag!

Stationsstraat 28a, Maarheeze Tel.: 0495-593055

De vakfotograaf 

maakt er iets unieks van.
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AVEVE Nederweert
Voorheen SAWIN - Boerenbond
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 745031 

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

N266

N275

Paardenvoeders 25 kg

50% KORTING  
op de 2e zak*

Ontdek ons ruim assortiment!

Woensdag 19 september 

DEMOAVOND 
CUPCAKES

Vooraf inschrijven aan de kassa

*op identieke verpakkingen. Zolang de voorraad strekt. 

G
*

t!

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

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

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid 

perfect tot uiting.’

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 ".

Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert



Weekblad voor Nederweert

NEEWIEËRT 
ZONDAG 16 SEPTEMBER  

Onze prijzen en elders 
sorbo raam wasset 5 delig  € 4.99  elders € 14,95 

fleuril briljante kleur  € 2.99  elders € 5.99 

listerine 500 ml div smaak  € 3.99  elders € 5.99 

vanissh 1 kilo  € 6.99  elders € 12.49

20% korting 
op al het gereedschap van kinzo op al het gereedschap van kinzo op al het gereedschap van kinzo 

de hele maand september de hele maand september de hele maand september de hele maand september 
zolang de voorraad strektzolang de voorraad strektzolang de voorraad strektzolang de voorraad strekt

50% korting
(VIA RESERVERING VOORAF)
ZONDAG 14 OKTOBER 2012

✂✂

✂✂

Al 40 jaar het vertrouwde adres voor:

Informeer bij ons ook voor uw banden!

A.s. zondag open!

Accessoires
voor badkamer,
toilet en living:
 bad- en toiletmatten
 wasmanden
 badjassen
 woondecoratie
 Bath- & living accessoires
 trendy glaswerk

Kerkstraat 78, Nederweert     www.wellnessathome.nl

✂

Kunst-

demonstraties 

tijdens NOW

kom kijken!

Françoise  Creemers
K e r k s t r a a t  3 4 B
6031 CH  Nederweert
Te l .  0 4 9 5 - 6 2 2 0 1 3
www.het roos je .n l
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ON WIELS
KOOPZONDAG IN NEDERWEERT 

5E EDITIE NEEWIEERT ON WIELS

Hit the road in Nederweert 
Op zondag 16 september is het centrum van Nederweert gevuld met Wiels. Wiels in alle soorten en 
maten, vanuit alle windstreken. Bezoekers kunnen hun ogen uitkijken. En mocht u zelf nog iets nodig 
hebben? Dat komt dan goed uit, want de Nederweerter winkeliers houden hun winkel deze dag voor 
u open! 

Voertuigen
Al voor het 5e jaar op rij komen voertuigeigenaren naar Nederweert, om daar  hun bijzondere voertui-

gen door het publiek te laten bewonderen. Ook deze keer is het aanbod zeer divers. Zo zijn er tuning, oldtimers, Amerikanen, bikes, tractoren 
en trikes vanuit binnen- en buitenland te zien (én te horen). En natuurlijk zijn ook onze eigen leden van Downside tuning graag bereid om hun 
paradepaardjes te showen.

Demonstraties en activiteiten
Het hele centrum van Nederweert, van het Raadhuisplein tot aan Budschop,  bruist van activiteit op deze koopzondag. Zo wordt het Raadhuis-
plein omgetoverd tot een raceplein en verzorgt de brandweer ijzerverslindende demonstraties op het Lambertushof. De Reddingsbrigade laat 
bovendien zien wat je moet doen als je auto te kanaal raakt. Deze spectaculaire workshop verzorgen ze op het terrein van de Waterscouting in 
Budschop. In Budschop is het park overigens ook niet ongeschonden gebleven. Hier zullen oude legervoertuigen staan, die laten zien hoe in 
die tijd de communicatie in zijn werk ging. 
Over het hele parcours staan diverse stands. Voor de inwendige mens is zelfs een complete foodstrip ingericht. Hier kun je een keuze maken uit 
een groot en divers aanbod aan lekkernijen. En wil je op de foto met een stel echte pitspoezen? Ook dat is mogelijk!

Live-entertainmentLive-entertainment
Op het Horecaplein laat de Nederweerter band Missy Moon & 
the Magnificent 7 stevige live-muziek horen. En de muzikanten 
van Hillbilly Hayride vullen de straten van Nederweert met hun 
eigen Hillbilly/Bluegrass-sound. Budschop zal deze keer ook 
niet bepaald stil blijven. Bij Café-Zaal De Schans nemen name-
lijk de bands PepperJack en Skyline het podium. 

Voor de kinderenVoor de kinderen
En natuurlijk is er ook dit jaar weer volop vermaak voor de kin-
deren! Onder leiding van Lot Gommers kunnen zij zich helemaal 
uitleven met kwast en verf op enkele auto’s. En uiteraard kunnen 
ze zichzelf ook laten beschilderen bij de schminkstand! 

Kom ook, entree is gratis!Kom ook, entree is gratis!
Kortom, niet alleen een dag voor de auto/motorliefhebbers, 
maar ook zeker een dag voor het hele gezin. Het evenement 
Neewieert on Wiels begint om 11.00 uur. De winkels zijn open 
om 13.00 uur. Alle activiteiten zijn te bezoeken tot 17.00 uur. En-
tree is gratis!

Nederweert, daar kun je ook op koopzondag 16 september mooi niet omheen!Nederweert, daar kun je ook op koopzondag 16 september mooi niet omheen!Nederweert, daar kun je ook op koopzondag 16 september mooi niet omheen!

visie in kantoorinrichtingen
Pannenweg 324  |  6031 RK Nederweert
T: 0495 - 84 24 74  |  M: 06 - 52 61 01 69
info@cito-totaalservice.nl  |  www.cito-totaalservice.nl

www.schade-service.nl
Fahrenheitstraat 21a, 6003 DC  Weert 

AUTOSCHADEHERSTEL

ABS LIMBURG

Bij Pleunis Mode krijgt iedere klant een Bij Pleunis Mode krijgt iedere klant een Bij Pleunis Mode krijgt iedere klant een 
kortingsbon van Bloemstyling ´t Roosjekortingsbon van Bloemstyling ´t Roosjekortingsbon van Bloemstyling ´t Roosje

Het najaar is begonnen, dus is ook de nieuwe collectie bij Pleunis Mode binnen.
Uw bezoek aan onze winkel willen wij graag extra belonen.
Tot en met de koopzondag van 16 september heeft Pleunis Mode een leuke attentie 
voor u.
Elke klant ontvangt een kortingsbon van Bloemstyling ´t Roosje.
Met deze bon krijgt u bij het bloemstyling´t Roosje een korting van 10% op uw bloe-
men, planten of snuisterijen. Kom en laat onze verkoopteam u adviseren! En geniet bij 
´t Roosje van de nieuwste groene vingers trends.

Uw mobiliteit is 
onze Specialiteit.
Met ruim 40 jaar ervaring 

op het gebied van 

auto’s bent u bij ons 

aan het juiste adres voor 

onderhoud, reparatie en 

aankoop van uw nieuwe 

of gebruikte auto.

Autobedrijf van Nieuwenhoven|Green2Go
Eind 12 B, Nederweert-Eind | T. 0495-631462

www.autonieuwenhoven.nl
www.green2go.nl
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Gemeente contact

Toen er in 1990 binnen het 
CDA enkele ‘vacatures’ 
waren, werd Mart Jacobs 
gevraagd om zich voor de 
gemeenteraad kandidaat te 
stellen. Na enige aarzeling 
zei hij ja en werd hij met 
voorkeurstemmen geko-
zen. Vanaf de eerste dag 
deed hij het politieke werk 
met heel veel plezier. Het 
was handig dat hij al ken-
nis en ervaring had opge-
daan tijdens zijn werk bij 
de overheid in verschillen-
de gemeenten in Zuid-Oost 
Brabant en in het bestuur 
van de Woningvereniging 
Nederweert. Het reilen en zeilen in gemeen-
teland was hem daardoor niet vreemd. “En 
het maakte het politieke ambt extra aantrek-
kelijk”, aldus Mart Jacobs.

Informeel 
“Het raadswerk en nog meer de functie 
van wethouder heeft me veel voldoening 
gegeven” gaat hij verder. “Je kunt iets voor 
mensen, voor de inwoners betekenen, en 
dat geeft het werk een extra dimensie.” 
Wethouder ben je 24 uur per dag en dat 7 
dagen in de week. Het is geen functie die 
je tussen negen en vijf kunt uitoefenen. 
“Het privéleven wordt daarmee tijdelijk 
secundair; dat is inherent aan het wethouder-
schap”, aldus Jacobs. “Maar het thuisfront 
wist hier altijd goed mee om te gaan.” 

De vele en goede contacten met het maat-
schappelijk veld en de inwoners ervaart hij 
als prettig. Goede herinneringen bewaart hij 
ook aan de momenten waarop met (oud-)
fractiegenoten na de raadsvergadering in het 
dorpscafé onder het genot van een drankje 
de vergadering werd geëvalueerd. “Deze 
informele contacten waren zeer waardevol 

en versterkten de onderlinge band. Helaas 
is daar in deze jachtige tijd nauwelijks nog 
ruimte voor.”

eIsen
Volgens Mart Jacobs stelt het wethouder-
schap speciale eisen aan een mens. “Je moet 
vakkennis hebben, zonder je te verliezen 
in inhoudelijke details en beschikken over 
communicatieve en sociale vaardigheden. 
Ook het gevoel voor politieke verhoudingen, 
spreek- en debatvaardigheid en een groot 
incasseringsvermogen horen erbij. En je 
vooral niet opwinden over kleine dingen en 
ontspannen proberen te zijn, liefst met wat 
humor." Een goede relatie met het ambtelijk 
apparaat is volgens Jacobs ook belangrijk. 
Tenslotte zijn bescheidenheid en terug-
houdendheid voorwaarden om het ambt 
met succes te kunnen vervullen. "Maak het 
eigenbelang en dat van de achterban onder-
geschikt aan het gezamenlijke belang van de 
gemeente.”

Hoogtepunten
Als hij denkt aan hoogtepunten tijdens zijn 
ambt, zijn dat er meerdere. “Verschillende 

Bijna 22 jaar was Mart Jacobs actief in de Nederweerter politiek, waarvan 
14 jaar als gemeenteraadslid en bijna 8 jaar als wethouder en locoburge-
meester. Per 1 augustus 2012 is hij afgetreden. De oud-wethouder zag veel 
veranderen en hij weet dat er nog veel staat te gebeuren. Een interview.

grote projecten, die al heel lang op het ver-
langlijstje staan, komen eindelijk tot uitvoe-
ring. Denk aan de randweg, de verbreding 
van Brug 15, de revitalisatie van het cen-
trumgebied en de aanleg van glasvezel. In 
alle kernen is bouwgrond voorradig, zodat 
kandidaten die ter plaatse geboren en geto-
gen zijn zich daar ook daadwerkelijk kunnen 
vestigen. Het afgelopen jaar zijn er verspreid 
over de kernen ruim vijftig starterswoningen 
gebouwd, verkocht en bewoond.” 

stImuleren
Om de woningbouw te bevorderen, is een 
aantal stimulerende maatregelen genomen 
(o.a. startersleningen). Dit heeft er mede 
voor gezorgd dat ondanks de malaise op de 
bouw- en woningmarkt in Nederweert nog 
verscheidene nieuwbouwprojecten in de 
steigers staan. Trots is hij ook op de prachti-
ge complexen van zorgwoningen, die samen 
met de plaatselijke Woningvereniging en de 
stichting Land van Horne zijn gerealiseerd, 
in aanbouw zijn of nog in aanbouw worden 
genomen (Nederweert-Eind). “Daarmee is 
in de toekomst de huisvesting van onze seni-
oren verzekerd.” 

ZorgvuldIg
Jacobs refereert ook aan een goed rioolbe-
heer. “We kunnen de belasting daarvoor 
voor het tweede jaar op rij naar beneden 
bijstellen. Mede door het goede scheidings-
gedrag van onze inwoners kan ook de afval-
stoffenheffing worden verlaagd." Volgens 
de oud-wethouder heeft Nederweert door 
zorgvuldig om te gaan met de gemeente-
financiën, ook ten tijde van de economische 
recessie, een sluitende begroting met een 
mild belastingklimaat.

trots
 “We mogen terecht trots zijn op onze mooie 
gemeente met zijn bruisende gemeenschap-
pen en rijk verenigingsleven.” Dat de leef-
baarheid op het platteland onder druk staat, 
heeft de gemeente volgens Jacobs in een 
vroeg stadium onderkend. Voor alle kernen 
zijn er dorpsontwikkelingsvisies opgesteld 
en daar zijn talrijke projecten uit voortgeko-

Wethouder Mart Jacobs neemt afscheid

“er is veel veranderd en er 
zijn nog veel uitdagingen”

men. “Graag heb ik aan de totstandkoming 
daarvan bijgedragen.”

regels
Op de vraag of hij dingen anders zou doen, 
denkt hij even na. “We zijn er mét de pro-
vinciale en Rijksoverheid onvoldoende in 
geslaagd om de rijstebrij aan regelgeving 
-waar we als gemeente zelf soms verstrikt 
in raken- te reduceren. Ondanks ons voor-
nemen tot deregulering blijven de admini-
stratieve lasten toenemen. Daar ligt nog een 
behoorlijke opgave. Wel is de A(lgemene) 
P(laatselijke) V(erordening) drastisch opge-
schoond en is de vergunningplicht voor 
verschillende activiteiten geschrapt. Ook het 
welstandstoezicht op bouwwerkzaamheden 
is grotendeels afgeschaft.”

BurgerBetrokkenHeId
Volgens Jacobs is het lokale bestuur meer 
participatief geworden. “Allerlei vormen 
van burgerbetrokkenheid en interactieve 
beleidsvorming hebben een grote vlucht 
genomen. Prima om onze burgers bij de 
plannenmakerij in een vroeg stadium te 
betrekken, doch dit maakt besturen niet 
alleen niet eenvoudiger, maar doet ook 
afbreuk aan de nodige slagvaardigheid. 
Er moeten tenslotte een keer beslissingen 
genomen worden.” Wat Jacobs betreft een 
punt van aandacht.

HarmonIe
Mart Jacobs volgt ook de discussie over 
de intensieve veehouderij met belangstel-
ling. “Nederweert is van oorsprong een 
agrarische gemeenschap. Bijna een kwart 
van de beroepsbevolking vindt (direct of 
indirect) emplooi in de agrarische sector. 
Economisch/qua werkgelegenheid van 
grote betekenis voor Nederweert. Wil de 
sector overlevingskansen hebben, dan moet 
deze zich kunnen ontwikkelen. Op een 
duurzame wijze en in goede harmonie met 
de belangen van natuur, landschap, toerisme 
en recreatie. Door aanwending van de meest 
geavanceerde technieken kan ook eventuele 
overlast voor in het buitengebied woon-
achtige burgers tot een minimum worden 
beperkt." Jacobs roept agrarische onderne-
mers op om bij bedrijfsplannen de omge-
ving in een vroeg stadium te betrekken.
 
kopgroep
Mart Jacobs wil iedereen bedanken voor het 
feit dat hij gedurende een zo lange periode 
heeft mogen bijdragen aan het welzijn van 
de nog tot in lengte van jaren zelfstan-
dige gemeente Nederweert. “De perfecte 
gemeente bestaat niet, het kan namelijk 
altijd beter, maar de gemeente Nederweert 
functioneert wel in de kopgroep, hou dat 
vast!”

Op vrijdag 21 september tussen 19.30 
en 21.00 uur vindt de afscheidsreceptie 
plaats in de raadzaal van het gemeente
huis. U kunt dan persoonlijk afscheid 
komen nemen van Mart Jacobs en zijn 
echtgenote. 

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.

Het algemene doel van het project Hulp 
bij Dementie is een samenhangend en 
afgestemd geheel van zorg en diensten aan 
dementerende cliënten en mantelzorgers 
aan te bieden. 

kwalIteIt van leven
Hierdoor wordt het voor de persoon met 
dementie (indien gewenst) mogelijk om zo 
lang mogelijk thuis te blijven wonen met 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. 
Ook ondersteuning bij activiteiten en soci-
ale contacten wordt hierin meegenomen. 
Begeleiding en ondersteuning zijn nadruk-
kelijk ook gericht op de partner, familie en 
andere betrokkenen. Het project kan tevens 
bijdragen aan het wegnemen van het taboe 
op dementie.

trajectBegeleIder
Er worden trajectbegeleiders ingezet die 
afspraken maken tussen de dementerende 
cliënt en zijn hulpverlener(s); zodanig dat 
iedereen zich daar ook aan houdt. Voor de 
hulpbehoevenden is dit uitermate prettig, 
omdat zij daardoor één aanspreekpunt heb-
ben. De trajectbegeleiders functioneren als 
‘de spin in het web’: Zij coördineren en 
regisseren de totale zorg voor en rondom 
de cliënt.
 
dementIevrIjwIllIgers
Om de mantelzorger beter te kunnen 
ondersteunen en te ontlasten, heeft de 
gemeente Nederweert besloten aan dit pro-
ject mee te werken. Ze gaat daarom mid-
delen beschikbaar stellen voor opleiding en 

begeleiding van ‘dementievrijwilligers’. 
Hierdoor heeft de trajectbegeleider straks 
de mogelijkheid om gespecialiseerde vrij-
willigers in te zetten waar dat nodig is. 

Hij of zij kan zorgtaken van de man-
telzorger tijdelijk overnemen (aanwe-
zigheidshulp) en kan adviseren over de 
dingen van alle dag. De mantelzorger 
wordt hierdoor ontlast en ondersteund. 
Bovendien heeft de trajectbegeleider er 
een extra persoon bij die signalen kan 
oppakken als er bijvoorbeeld extra zorg 
nodig is. De dementerende kan hierdoor 
mogelijk langer in zijn eigen omgeving 
blijven wonen.

verantwoordelIjkHeId 
gemeenten
De gemeente Nederweert ondersteunt het 
project Hulp bij Dementie zoals gezegd 
van harte. In het kader van de Wmo zijn 
we mede verantwoordelijk voor de zorg 
voor mensen met dementie en hun man-
telzorgers. De omvang van de familie die 
mantelzorg kan verlenen, neemt naarmate 
iemand ouder wordt af. De kosten voor 
zorg zullen hierdoor op de lange termijn 
alleen maar toenemen. Door het inzetten 
van gespecialiseerde vrijwilligers kunnen 
deze kosten enigszins in toom gehouden 
worden en dat bespaart de samenleving 
uiteindelijk veel geld. 

doet u mee?
In Nederweert gaat De Zorggroep de wer-
ving, opleiding en begeleiding van deze 
vrijwilligers coördineren. Hebt u interesse 
om als dementievrijwilliger aan de slag te 
gaan? Dan kunt u contact opnemen met 
Josefien Hoeben of Hetty Callens van Groene 
Kruis Vrijwilligerszorg via telefoonnummer 
06-44349810 of 06-44351243. Ook kunt u 
een e-mail sturen naar thuishulpcentrale@
dezorggroep.nl.

InformatIe
Ook de medewerk(st)ers van het Steunpunt 
Mantelzorg kunnen u meer vertellen over 
het project. Iedere maandag is er een 
inloopspreekuur van 14.00 tot 17.00 uur 
in het Groene Kruisgebouw Nederweert, 
Kapelaniestraat 3. Het telefoonnummer is 
(0495) 633504. Op www.hulpbijdementie.nl 
vindt u ook meer informatie.

In Nederweert en omgeving neemt het aantal dementerenden de komende 
jaren flink toe. In 2030 zal het aantal mensen met de diagnose dementie in 
Midden-Limburg zijn verdubbeld. Tien ketenzorgpartners in deze regio heb-
ben daarom de handen bijeen geslagen en het project Hulp bij Dementie 
opgezet. De gemeente Nederweert is zeer enthousiast over dit initiatief. 
Ze gaat het project dan ook ondersteunen door het beschikbaar stellen van 
middelen voor opleiding en begeleiding van ‘dementievrijwilligers’.

Gemeente enthousiast over nieuw project

vrijwilligers gevraagd 
voor hulp bij dementie

Gerrit Timmerman wordt de 
nieuwe centrummanager voor 
Nederweert.

Op maandag 3 september is hij door 
het bestuur van de Stichting Centrum 
Management Nederweert voorgedragen 
als kandidaat voor deze functie.

dIrecteur
Gerrit Timmerman (55) woont in Neder-
weert-Eind en is bekend als directeur van 
het bedrijf Logistic Services.

versterken
De Stichting Centrum Management 
Nederweert werd in 2010 opgericht met 
als doel het versterken van het centrum 
in al zijn aspecten. De stichting ging aan 
de slag zonder een centrummanager. 
Na twee jaar is de tijd gekomen om een 
ambassadeur aan te stellen die helpt bij 
het verwezenlijken van de doelen van 
de stichting. Het centrummanagement 
verwacht dat Timmerman de bekendheid 
van de stichting gaat vergroten.

BInden
Gerrit Timmerman staat bekend als een 
persoon die partijen weet te stimule-
ren, te binden en te enthousiasmeren. 
Het bestuur van de Stichting Centrum 
Management is blij dat hij de functie wil 
aanvaarden. De komende weken vinden 
er gesprekken plaats tussen het bestuur 
en Timmerman over de exacte invulling 
van de functie. 

Mart Jacobs verricht samen met een bouwvakker de officiële bouwstart 
van koopappartementen in Ospel in 2010. Tijdens zijn wethouderschap 
was hij bij veel bouwprojecten betrokken.  (Foto: gemeente Nederweert)

gerrIt 
tImmerman

Gisteren, woensdag 12 september, 
vonden de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats. Voor alle uitslagen en het laatste 
nieuws kunt u terecht op onze speciale  
verkiezingspagina op www.neder-
weert. nl. Klikt u dan op de button rechts 
op de homepagina. 

uItslag 
verkIeZIngen



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

Goede huisvesting van scholen is belang-
rijk voor de kwaliteit van het onderwijs. 

OOrzaken
De leeftijd van diverse schoolgebouwen 
in onze gemeente loopt op. Een aantal 
gebouwen, of delen daarvan, is de komen-
de jaren op basis van de levensduur en/of 
functionaliteit daardoor aan vernieuwing 
toe. Bovendien neemt door de ontgroe-
ning het aantal leerlingen op termijn af, 
waardoor de leegstand in scholen groter 
zal worden. 

Huisvestingsplan
Om de gevolgen van de verouderde 
huisvesting en de toenemende leegstand 
in beeld te brengen, is een Integraal 

De gemeente Nederweert heeft 
de driejaarlijkse controle van de 
bevolkingsadministratie (GBA-
audit) in juni 2012 weer met goed 
gevolg doorlopen. 

Op basis van artikel 120a van de Wet 
GBA wordt bij elke gemeente elke drie 
jaar de bevolkingsadministratie gecon-
troleerd. 

Deze regel is er om de gemeentelijke 
uitvoeringskosten zo laag mogelijk te 
houden. 

Opgespaard
Dit betekent dat noodzakelijke kosten 
wel worden vergoed, maar dat deze 
moeten worden opgespaard tot een 
bedrag van minimaal € 45,- of bewaard 
tot het einde van het kalenderjaar. Het 
is de bedoeling dat eventuele kleinere 
bedragen zoveel mogelijk in één verza-
melaanvraag worden ingediend. 

Huisvestingsplan primair onderwijs 2013-
2016 (IHP) opgesteld. Het plan bestaat uit 
een actueel overzicht van alle basisscholen  
en geeft inzicht in de huidige situatie en 
die voor de langere termijn. Er wordt 
rekening gehouden met leerling- en bevol-
kingsontwikkeling en onderwijskundige en 
maatschappelijke veranderingen. 

HuisvestingsprOgramma 
Met het huisvestingsprogramma 2013 
geven we concreet uitvoering aan het IHP 
voor het komende jaar. De belangrijkste 
projecten zijn de grootschalige verbou-
wingen, met deels nieuwbouw, van basis-
school De Tweesprong in Nederweert-
Eind en basisschool Budschop. We hante-
ren daarbij het uitgangspunt dat leegstand 

audit
Dit gebeurt door een onafhankelijke  
auditinstelling die door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK) is goedgekeurd. 
Bij de gemeente Nederweert heeft 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. 
de audit uitgevoerd. 

in één keer geslaagd
Zowel voor het inhoudelijke als het 
proces- en privacydeel van de audit is 
de gemeente in één keer geslaagd. Dit 
houdt in dat de gemeentelijke basis-
administratie (GBA) voldoet aan de 
kwaliteitseisen van het Ministerie van 
BZK. Deze eisen hebben betrekking 
op juistheid, consistentie, continuïteit, 
herstelbaarheid, beveiligingsniveau en 
waarborgen voor privacy.

De resultaten van de GBA-audit 
zijn openbaar. Ze liggen gedurende 
vier weken ter inzage bij de centrale 
klanten balie.

bijzOnder en 
nOOdzakelijk 
Inwoners met een laag inkomen en 
vermogen in de gemeente Nederweert 
kunnen in bepaalde gevallen in aanmer-
king komen voor bijzondere bijstand. 
Het moet dan gaan om kosten die in het 
individuele geval bijzonder én noodza-
kelijk zijn. 

Voor meer informatie over bijzondere 
bijstand neemt u contact op met het 
team Sociale Zaken. 

De gemeente Nederweert wil basisscholen De Tweesprong in Neder weert -
Eind en Budschop in de kern Budschop volgend jaar klaarmaken voor de 
toekomst. Daarvoor zijn een verbouwing en deels nieuwbouw nodig. Het 
aanpassen van de twee schoolgebouwen maakt deel uit van het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs, dat in november ter 
vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Op dinsdag 25 sep-
tember is er een themaraad over dit onderwerp.

Voor het vergoeden van kosten in het kader van de bijzondere bijstand 
hanteert Sociale Zaken een administratieve drempel.

Themaraad op 25 september over integraal huisvestingsplan voor onderwijs

verbouwing van basisscholen 
budschop en nederweert-eind

administratieve drempel 
bij bijzondere bijstand

zo veel mogelijk wordt voorkomen of 
beperkt. Het onderwijs willen we per 
kern goed bereikbaar houden door het 
huidige gebouwenaanbod zo optimaal 
mogelijk in te zetten. Scholen hebben 
immers een belangrijke functie op het 
gebied van leefbaarheid en als ontmoe-
tingsplaats.

Een door het schoolbestuur gewenste 
verbouwing van basisschool De Schrank 
in Ospel wordt doorgeschoven naar 2014. 
Wel zullen we volgend jaar een voorbe-
reidingskrediet aan de raad vragen voor 
de uitvoering van de planvoorbereiding.

tHemaraad 
Tijdens een themaraad op dinsdag 25 
september wil de gemeente iedereen 
informeren over het integraal huisves-
tingsplan. In het IHP wordt de keuze 
gemaakt voor een scholenomvang waar-
binnen kwalitatief goed onderwijs gege-
ven kan worden. We gaan ook in op de 
keuzes op het gebied van voorschoolse 
opvang in de kleine kernen, omdat de 

Het Sarsven in Nederweert-Eind 
is met elf andere Limburgse 
natuurgebieden geselecteerd voor 
een fotowedstrijd van stichting 
Het Limburgs Landschap. 

De stichting roept iedereen op ‘de ziel 
van het gebied’ in beeld te vangen. 

expOsitie
Stuur uw foto in (deelname is alleen digi-
taal mogelijk) en ding mee naar een plekje 
op de foto-expositie van Het Limburgs 
Landschap later dit jaar. En naar de prij-
zen, natuurlijk. Die variëren van een foto-
cheque van € 500,- tot verjaardagskalen-
ders, gemaakt met uw eigen fotomateriaal. 

infOrmatie
Inzenden kan tot uiterlijk 21 oktober. 
Uiteindelijk kiest het publiek (na een 
voorselectie door de vakjury) de win-
nende foto’s. Alle verdere informatie 
zoals voorwaarden voor deelname, 
technische  aanwijzingen en jure-
ring, vindt u op de speciale website 
www. fotowedstrijdlimburgslandschap.nl. 

Omgeving

aanvragen Omgevings-
vergunning (regulier)
n	Burg. Greijmansstraat 59, oprichten woning 

met garage (OV 20120158) (04-09-2012)

n	Kampersweg 2a, uitbreiden bedrijfsruimte 
(OV 20120032) (31-08-2012)

n	Kruisstraat ongenummerd, uitbreiden twee 
pluimveestallen (OV 20120155)  (29-08-2012)

n	Kruisstraat 122, uitbreiden stal 
(OV 20120154) (29-08-2012)

n	Schansstraat 25, uitbreiden woning 
(OV 20110006) (05-09-2012)

n	Suffolkstraat 7, oprichten erfafscheiding 
(OV 20120156) (30-08-2012)

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

fOtOwedstrijd 
sarsven

17 september BV De Houtmolen 
20 september CV De Bengels

Oud papier

afwegingsmOdel HandHaving 
kinderOpvang
Burgemeester en wethouders hebben op 4 sep-
tember 2012 besloten om het Afwegingsmodel 
Handhaving Kinderopvang van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG) toe te passen 
bij overtredingen door instellingen voor kinder-
opvang. Gemeenten zijn volgens de Wet 
Kinderopvang verantwoordelijk voor de hand-

having van de regels en kwaliteitseisen. Door 
het toepassen van dit model wordt de naleving 
van de kwaliteitsregels voor kinderopvang 
gewaarborgd en ontstaat er een transparant en 
samenhangend handhavingsbeleid. De 
gemeente kan handhavingsacties uitvoeren als 
een houder van een kindercentrum of een 
gastouderbureau niet voldoet aan een of meer 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en 
kwaliteit peuterspeelzalen en de daarop geba-
seerde algemene maatregelen van bestuur. Het 
besluit treedt 14 dagen na publicatie in wer-
king. U kunt de stukken inzien bij de centrale 
klantenbalie, tijdens openingsuren en verder 
op afspraak. Het afwegingsmodel is ook digi-
taal raadpleegbaar via www.nederweert.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer G. Odekerken van het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling.

afname van het aantal leerlingen ook daar 
gevolgen voor heeft. U wordt meegeno-
men in de afwegingen die gemaakt zijn of 
aan de hand van de discussie nog gemaakt 
kunnen worden. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

HOe nu verder?
Het plan wordt na de themaraad op 
dinsdag 13 november voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Aan de raadsleden wordt 
dan ook gevraagd de financiële midde-
len vrij te maken om De Tweesprong en 
Budschop volgend jaar te kunnen verbou-
wen. Als dit gebeurt, kan het college van 
burgemeester en wethouders daarna het 
huisvestingsprogramma voor 2013 defini-
tief vaststellen. De voorgestelde plannen 
kunnen dan ook uitgevoerd gaan worden.

Voor meer informatie over onderwijs-
huisvesting kunt u contact opnemen 
met de heer R. Bongaerts van het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 

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 maandag 17 september vergadert 
het raadspresidium om 19.30 uur in de 
fractiekamer van het gemeentehuis. Drie 
weken voordat de gemeenteraad verga-
dert, komen de voorzitter van de raad, 
de fractievoorzitters en de griffier bij 
elkaar. Het raadspresidium bereidt o.a. de 
conceptagenda van de raadsvergadering 
en de themaraad voor. Ze neemt daar-
voor de voorstellen door die het college 
heeft ingediend en eventueel de door een 
fractie ingediende voorstellen. De frac-
tiekamer is bereikbaar via de ingang van 
de parkeerplaats aan de Burgemeester 
Hobusstraat (bij de huisartsenpraktijk). U 
bent van harte welkom. Meer weten? Belt 
u dan met de raadsgriffie of stuur een 
e-mail naar griffier@nederweert.nl.

sluiting 
gemeenteHuis

besluiten

In de gemeente Nederweert worden de 
duobakken vervangen of van een chip 
voorzien. 

drie sOOrten
Iedereen die een duobak heeft van ‘het 
eerste uur’, krijgt een nieuwe container 
voorzien van een chip. Er zijn drie soorten 
afvalbakken. Een grote (240 liter), een klei-
ne (40 liter) en een mediumbak (180 liter). 

240 liter
Alle huishoudens hebben een brief ont-
vangen met daarin de voorwaarden en de 
datum waarop hun duobak gewisseld zou 
worden. Voor huishoudens met een 240 
literbak verandert er niets aan die datum. 

40 en 180 liter
De nieuwe 40 en 180 literbakken zijn 

Dit is nodig om op zaterdag 22 september de 
rotonde voor driekwart open te laten gaan.

nOOdzakelijk
De aanleg is nodig, omdat de huidige roton-
de aan de Eindhovenseweg zijn top heeft 
bereikt. Het verkeer loopt, zeker in de spits, 
steeds meer vast. Met een turborotonde 
wordt de doorstroming voor de lange ter-
mijn verbeterd. Door de aanleg van een tun-
nel voor voetgangers en fietsers, waaronder 
veel schoolgaande jeugd, verbetert ook de 
veiligheid voor het langzame verkeer.

werkzaamHeden
Fase 2 van de werkzaamheden gaat nu van 
start. Zo wordt het tweede deel van de fiet-
serstunnel aangelegd en de Eindhovenseweg 
wordt aangepast. Ook wordt de huidige  
riolering langs de Ringbaan verlegd. 

door de leverancier echter niet tijdig gele-
verd. Dat betekent dat bij de huishoudens 
met een dergelijke bak geen wisseling 
plaatsvindt of heeft plaatsgevonden op de 
afgesproken dag. Dit roept veel vragen 
op. 

wss
Het omwisselen en chippen van de duo-
bakken wordt uitgevoerd door het bedrijf 
WSS. Wilt u weten wanneer uw bak 
wel gewisseld wordt of twijfelt u welke 
container u in uw bezit heeft? Neem 
dan contact op met WSS via tel. 0800-
4050604. 

Alle huishoudens met een 40 of 180 
literbak ontvangen spoedig een brief 
met daarin een nieuwe datum waarop 
de bak gewisseld wordt. 

De Eindhovenseweg (zijde centrum), 
tussen de nieuwe turborotonde en de 
ingang Centrum-Noord (Schoutlaan-
Hushoverweg), wordt afgesloten wegens 
de werkzaamheden. 

infOrmatie
Naar verwachting kan de turborotonde 
eind december volledig in gebruik wor-
den genomen. Voor meer informatie 
kunt u terecht op onze website of op 
www. weert.nl/turborotonde.

Met het wisselen van de 40 en 180 literbakken is iets mis gegaan bij een 
aantal huishoudens.

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 september is de turborotonde in Weert 
volledig afgesloten. 

wisselen duobakken turborotonde

raadspresidium

gba-audit: 
geslaagd

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 
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Voorintekenbon boek van Jan Simons 
Begin november 2012 verschijnt het boek.

“Ik verkoop zelfs de paus een 
tweepersoons  bed... ”. 
De inhoud van het boek geeft een prachtig overzicht uit het 
turbulente  leven van Nederweertenaar Jan Simons. Het boek 
is opgetekend en bewerkt door Jan Strik aan de hand van 
talrijke  verhalen uit het leven van en verteld door Jan Simons . 
De illustraties  zijn verzorgd door Patrick van Meijl. Tevens bevat 
het boek veel nooit eerder vertoonde foto’s uit de geschiedenis 
van Nederweert.
Het boek zal 4 november feestelijk worden gepresenteerd 
met een hapje en een drankje bij café-zaal Bi-j Le-nie, Kruis-
straat 53, Nederweert-Eind. Jan Simons zal na de presentatie 
voor belangstellenden  het boek signeren.

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om het boek bij 
voorintekening te bestellen.

Bij voorintekening is de prijs € 19,95.
Na 4 november is de prijs € 24,95,

De inschrijftermijn loopt van 13 september t/m 21 oktober 2012.

Ja ik teken in op :…… exempla(a)r(en) van het boek 

“Ik verkoop zelfs de paus een tweepersoons bed...’.
Ik maak gebruik van de voorintekenkorting en betaal een prijs van € 19,95 per boek.

 Ik haal mijn bestelling af op het afhaaladres (wordt via de pers bekend gemaakt)
 Ik betaal € 3,00 extra per bestelling en krijg mijn bestelling toegezonden.

Betaalmogelijkheden:      
 Contant bij inlevering van voorintekenbon
 Via overmaking op banknr. 49.64.99.017

Naam: ...........................................................................................................................................................

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

Postcode en plaatsnaam: ............................................................................................................................

E-mailadres ..................................................................................................................................................

Plaats en datum ...........................................................................................................................................

Handtekening ...............................................................................................................................................

Intekening geschiedt na ontvangst betaling.

Inleveradressen: 
Jan Simons, Gruttostraat 8, 6035 GE  Ospel
Drukkerij van Deursen bv, Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 53, 6034 RJ  Nederweert-Eind
Of via jan@djilevents.nl
Voor meer info kunt u bellen met Jan Simons, 06-53950171

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Jan Simons 
Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 

durfal, driftkikker en doorzetter…

Ook voor diverse
belegde broodjes!
Kijk op de website voor de bestellijst.

ACTIE INDUCTIE KOOKPLATEN ATAG
Bijv. HI6271T 60 cm

van € 1359,- 

voor € 815,- (afhaalprijs)

(actie geldig tot 22-9-12)

Voor de actieprijs van andere modellen
 graag contact opnemen met ons.

Voor al uw maat interieurs 

Ook voor 
vervanging 

en inbouwen 
van apparatuur.

ACTIE INDUCTIEKOOEE

v

Met bijkeuken, bijgebouw (berging en praktijkruimte) en carport, 
bouwjaar 2005, perceel 314 m2, mooi gelegen aan een hofje met 

ruim voldoende parkeergelegenheid nabij het centrum van Ospel.

Sterk in prijs verlaagd! Inzetprijs: € 250.000,- k.k.

Nieuwsgierig? Kom kijken tijdens de NVM Open Huizendag 
op zaterdag 29 september 2012 van 11.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie of een afspraak, kijk op 
http://www.meesterschakenhof12.tk of bel 0495 842591.

Moderne en royaal uitgebouwde hoekwoning (462 m3) 

aan de Meester Schakenhof 12 te Ospel

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

CDA speerpunt overgenomen 
VERPLICHTE WELSTANDS-

TOETS AFGESCHAFT

Burgers ervaren de welstand vaak als 
ergerlijk. In de gemeenteraad van 29 au-
gustus jl. is besloten dat onze gemeente 
grotendeels welstandsvrij wordt.

“Mag mijn buurman nu volledig zijn 
eigen  gang gaan?”
Monumenten en aangewezen gebieden, 
zoals hoofdwegen van een kern, vallen 
nog onder de welstandstoets. Daarnaast 
zijn o.a. de bestemming, bouwhoogte en 
rooilijnen vastgelegd in het bestemmings-
plan. Bovendien moet voor een nieuw op 
te richten woning altijd een omgevings-
vergunning worden aangevraagd, hier-
mee wordt geborgd dat een woning vol-
doet aan de huidige kwaliteitseisen. Met 
het vervallen van de welstandstoets is 
bouwen dus niet vogelvrij verklaard. 

“Wat levert afschaffen dan op?”
U kunt als burger makkelijker dan voor-
heen uw droomwoning realiseren zonder 
uw plannen keer op keer te moeten aan-
passen. Hiermee besparen zowel u als de 
gemeente kosten. Afgelopen periode is 
door de gemeente geëxperimenteerd met 
welstandsvrije gebieden. Betrokken bur-
gers en de gemeente hebben dit als zeer 
positief ervaren.

Het CDA is altijd een voorstander geweest 
van welstandsvrij bouwen, we zijn dan 
ook zeer blij met het besluit van de raad!

 Charlot Koppen
 CDA-fractie

Aangepaste openingstijden Reggefiber 
glasvezelwinkel Nederweert.

Vanaf 17 september op maandag en dinsdag gesloten. 

Reggefiber is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezel-
netwerk in Nederweert. Reggefiber vindt het van groot belang dat iedereen met 
vragen over glasvezel, de abonnementen of over de aanleg van glasvezel terecht 
kan in de glasvezelwinkel aan de Brugstraat 31 – 33. De glasvezelwinkel blijft dan 
ook gedurende de voorbereidingen en aanleg van het glasvezelnetwerk gewoon 
geopend. De openingstijden zijn per 17 september echter wel gewijzigd. 

Informatie en persoonlijk advies.
Inwoners uit Nederweert kunnen in de glasvezelwinkel aan de Brugstraat 31 – 33 terecht 
voor informatie en persoonlijk advies. De medewerkers van Reggefiber staan klaar om 
alle vragen te beantwoorden over glasvezel, de voorbereidingen en de aanleg van het 
glasvezelnetwerk en bieden een onafhankelijk advies met betrekking tot de keuze tussen 
de verschillende abonnementen van de serviceproviders. De glasvezelwinkel is geopend 
op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Informatie is ook online te vinden op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Leer je veters strikken met het 
strikplankje  van Bollen Modeschoenen!
€ 2,- per stuk
Je veters zelf kunnen strikken. Een 
van de vele mijlpalen in het jonge 
leven van uw kind. Ga de uitdaging 
aan! Leer uw kind veters strikken in 
10 eenvoudige stappen. 

Bij Bollen Modeschoenen kunt u nu het 
strikplankje kopen voor slechts € 2,- 
per stuk. (met strik instructies). Als uw 
kind thuis goed geoefend heeft en je 
kind kan strikken op het strikplankje 
kom dan terug naar de winkel om te 
laten zien dat hij/zij  kan strikken  Uw 
kind krijgt dan een STRIKDIPLOMA!!!

Bollen Modeschoenen
Kersktraat 45b
6031 CE  NEDERWEERT
Tel: 0495-626717

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

HET IS WEER ZOVER

Kaarten bij LE-winne
Vanaf heden weer elke maandagavond 

vrijblijvend en gratis kaarten voor dames en heren 
van 20.00 uur tot 23.00 uur waar gezelligheid 

en het samenzijn het belangrijkste is.

U kaart het spel wat u zelf leuk vind, 
bijv.  Jokeren, Am. Jokeren, Hogen, Kruisjassen, 

Rikken, Boeren-bridge, Kanasta enz.

Iedereen is van harte welkom bij 

Le Winne Boeket 6
Inlichtingen: 0495-634295

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 
 voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10 
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669
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ZATERDAG 15 SEPTEMBER

BELASTING
VOORDEEL

19%
HUBO DUIJTS

Kerkstraat 16 6031 CH NEDERWEERT 

Tel. 0495-626309

Zie aktievoorwaarden op www.hubo.nl

Bedankt sponsoren van 
kindervakantie werk en Avondwandel-

vierdaagse Nederweert 2012.  
En tevens onze hartelijke dank aan allen die ons hielpen in het jaar 2012!

Na ruim 40 jaar KVW in Nederweert weten de kinderen dat het er ruig aan toe kan gaan 
en dus gingen we voor het seizoen 2012 vol goede moed  aan de slag. Nu we het KVW 
2012 achter de rug hebben, mogen we wel zeggen dat we het hebben klaargespeeld om 
spraakmakende activiteiten op het programma te zetten. 

Ook het  thema “Alles Verkeerd(t)” gaf aanleiding om Ospel te laten zien dat er best iets 
verkeerd mag gaan. Tijdens de verschillende activiteiten werden dingen omgedraaid of 
juist andersom gespeeld, zo werden in het WOZOCO de toneelstukjes van achter naar 
voren gespeeld. Op maandagavond gingen de kinderen met motoren en oldtimers op pad 
voor een onvergetelijke toertocht met pauze plaats bij IJsboedererij Gommers. Verder 
hebben de kinderen kunnen genieten van onder andere springkussens, een huifkarren-
tocht, vossenjacht, lawaaioptocht, Streetdance en hebben ze hun krachten kunnen tonen 
tijdens het (vracht)auto trekken. Bewoners van Ospel bedankt voor jullie medewerking. 
Gezien het prachtige weer tijdens  avondwandelvierdaagse hebben we een record aan-
tal wandelaars gehad. 

We kunnen dit als bestuur echt niet alleen en willen daarom hierbij alle werkgroeps-
leden, ruim 100 vrijwilligers die ons in deze week hebben geholpen en al onze sponsoren 
bedanken. BEDANKT DAT WE DOOR EEN GOEDE SAMENWERKING HET KVW IN 
NEDER WEERT MOGEN BLIJVEN BELEVEN!

Onze inschrijfadressen 
Johan Winters, Kapsalon Ans, en De Toverbal bedankt voor jullie tijd en inzet!

Onze rustplaatsen 
Camping de Riet, Relder Parts, Theehuis de Turfsteaker, FC Boeket

Start-Finish plaatsen
Gemeentewerf, Openluchtmuseum Eynderhoof, Gemeenschapshuis Haaze-hoof, Ge-
meentehuis Nederweert

En bedankt voor de plezierige samenwerken en/of sponsoring:
Aan Stad Thoês, Alda’s Handwerk boetiek, Firma Boonen (mobiele toiletten), 
Cateringservice Bee j Bertje, Bonten Attraktieverhuur,  Dhr. v.d. Boom, Brandweer 
Nederweert, Budget Bikes, Candy Byt, Carool, Restaria Chez Pierre, Colada, Coop 
Supermarkt, Decomusic, De Dorpsherberg, Douven Verhuur, van Enckevort groothandel 
Venlo, Foto Neder weert, de Goede doelen winkel Eigen Houtje, Slagerij John Hermanns, 
van Heugten en Slaats VOF, IJssalon Florence, InBtween VOF Podotherapeute Inka, 
Isidorus HT&D BV, Drogisterij Jansen, Jan en Jos op de Steirische Harmonica,  Kessels 
Mannenmode, Henk Kirkels, Dhr. G. Knapen, Bakkerij Korsten, Limburgs Landschap, 
Marian’s Bloemen, MC Donalds, Meeuws Decoraties, Molenstichting Nederweert, 
Bakkerij van de Mortel, Nederweert Amuseert Ospel-Actueel, Palmen Sport, Peter Pan 
Catering, PGZ Zorgverlening B.V., Pleunis mode, Politie Nederweert,  P&P Dakwerken, 
Quality Pastries,  Rabo bank, Rabo Dichterbijfonds, Schildersbedrijf Henk van de Schoor, 
Schutterij St. Lucie , Schutterij St. Anthonius, Shoe-time, Sligro, Snackpoint ‘t Centrum, 
Wijnkopers Alex Storms, Cafe-zaal de Schans, Sjef Smeets BV, Soman Packcenters, de 
Spijkerbox, Stultiens Drukwerk/DSW Drukkerijcombinatie Stramproy-Weert BV, Brood en 
Banketbakkerij Tommie, Tullemans Hijsmaterieel, Vreike-hof,  We Provide, Winkelmolen 
Biologische asperges, HBS Wilhelmina, Haar bij Willems. 

Ook dit jaar weer zijn er digitale foto’s te bewonderen op onze website. Heeft u ons tijdens 
de KVW-week gemist, dan kunt u dit inhalen door op de website naar de foto’s te surfen 
-> www.kvwnederweert.nl. Ideeën, tips en leiding kunnen gemeld worden via deze site.

Wij kunnen terugzien op een fijne week voor de kinderen en voor onze vrijwilligers. Daar-
door hebben we weer energie verzameld om er voor het volgende jaar wederom iets 
spectaculairs van te maken tijdens ons 45 jarig bestaan. Tot volgend jaar!

KVW 2013:  5 t/m 9 augustus 2013
A4D 2013:  7 t/m 10 augustus 2013
Pinnentocht 2013:  2 juni 2013

 Het bestuur KVW en Avondwandelvierdaagse Nederweert

Het nieuwe cursusseizoen 
is weer gestart.

Vrij tekenen en schilderen dinsdagavond 23 oktober
  5 avonden

Workshop ‘Help mijn  maandagavond 1 oktober
computer wordt trager’   2 lessen

Engels conversatie woensdagmiddag 10 oktober
  1 x p.2 wkn

High Tea woensdagmiddag 17 oktober

Internet maandagavond 22 oktober
  5 lessen

Traditionele keuken woensdagavond 24 oktober
  1 avond

Tekenen kinderen (6 t/m 8 jr) woensdagmiddag 10 oktober
  1 x p. 2 wkn

Tekenen kinderen (9 t/m 12 jr) woensdagmiddag 31 oktober
  1 x p. 2 wkn

Tekenen en Schilderen dinsdagmiddag 23 oktober
  6 lessen

PowerPoint woensdagavond 24 oktober
  8 lessen

Klussen in huis vrijdagmiddag 2 november
  8 lessen

Info en aanmelden: Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235; 
email: cursussen@coconnederweert.nl; Voor alle cursussen zie www.coconnederweert.nl

waarvoor u al vanaf 2 personen k unt reserveren!

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

Met gastpaar
Ronnie & Lolita

en volop 
live entertainment

Met een humoristisch
muzikaal cabaret,

komische animaties
en lachwekkende optredens

Zaterdag 13 oktober Vrijdag 26 oktober
€ 48,50 per persoon, All-in.

Inclusief ; Alle dranken, Dinerbuffetten, Dessert & Koffiebuffetten,
Live entertainment, Allround muziekrepertoire

Reserveren kan zowel telefonisch als via onz e website

Open
l f 2 k t

en verenigingen vereniging

Inschrijffeesten

Someren-Eind  T (0493) 491381  Zie: www.plattevonder.nl
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Modeflitsen Pleunis mode 
5 september 2012

Vorige week waren wij te gast bij de Modeflitsen van Pleunis Mode in Nederweert. Ook 
dit jaar was het een bijzonder wervelende show, waar mode voor alle leeftijden getoond 
werd in de maten 36 tot en met 46. 

Nieuwe vrouwenmode combineert kleurrijk en klassiek
De nieuwe herfstmode collecties zijn een feest voor het oog. Zij laten een perfect even-
wicht zien tussen ingetogen neutrale tinten en krachtige signaalkleuren, tussen tijdloze 
klassieke modellering en verrassende creatieve vondsten, maar ook tussen ultiem com-
fort en een vernieuwende modellering. Het resultaat is meer dan mooi. Vooral ook omdat 
iedere vrouw in dit aanbod zo gemakkelijk de items kan vinden die zo helemaal bij haar 
smaak, figuur en stemming passen. In de show van Pleunis Mode zagen we hoe deze 
diverse stijlen en modetendensen op een inspirerende manier bijeen gebracht kunnen 
worden.

Wat worden de nieuwe modekleuren? Heel donker blauw, grijs, bruin en zwart als basis-
kleur. Als signaalkleuren, om het stijlvolle beeld van neutralen wat op te peppen, zien we 
warmgeel, opaalblauw en intense roden, rozen en oranjetonen. 

En de modellering? Die zorgt voor heel veel vrijheid en daarmee voor een zelfverzekerd 
gevoel. Het vrouwelijke silhouet wordt op een stijlvolle manier geaccentueerd met li-
chaamsvolgende, vloeiende lijnen, soepele stoffen en een licht accent op de taille. De 
ceintuur die zolang om de buik en de heupen speelde, gaat dit seizoen dan ook weer 
omhoog.

Pleunis mode brengt mode van de merken  Bandolera, Sao Paulo, Taifun, Malvin, Arian-
na, Monari, Brax, Fred Sabatier, Betty Barclay, Aria, Damo, Gil Bret, Marie Méro, Pause 
Café, Scarva, Gerry Weber, Zerres, FrankWalder, Seidel, Isabell, Freya, Sommermann, 
en vele andere. 

Het Weerterbos: 
veelzijdig natuurgebied

het Weerterbos, dat in zijn geheel in de gemeente Nederweert ligt, heeft erg veel te 
bieden aan alle soorten natuurliefhebbers (bosbessenplukkers, wandelaars, fietsers en 
ruiters inbegrepen).Het vormt samen met Hugterheide het noordelijkste deel van het 
GrensPark Kempen~Broek. Dat laatste merk je bijvoorbeeld aan de routesymbolen op 
de bewijzeringspaaltjes.
De Stichting het Limburgs Landschap 
bezit verreweg het grootste deel van 
dit bosgebied: ruim 700 hectare. Zij 
beheert dit bos en ook enkele aan-
grenzende gebieden. Naast de spec-
taculaire introductie van een kleine 
groep edelherten eind 2005, was en 
is het beheer er op gericht vennen 
en heide te herstellen en in het alge-
meen het bos te vernatten. Op diverse 
plaatsen is dat gebeurd. Dit jaar nog 
o.a. in de omgeving van het Grens-kerkmonument en bij de Colusdijk. Ook zijn al eerder 
retentiebekkens aangelegd bij de Laarderkapeldijk. Bovendien zijn vooral vrijwilligers al 
jaren bezig op kleine schaal dichte bosgedeelten te kappen en daardoor open banen te 
creëren, waar vlinders voldoende zonlicht krijgen. Deze beheersactiviteiten hebben van-
zelfsprekend een gunstig resultaat: er komen soorten voor, die horen bij een bosgebied 
met vennen, moerassige gedeelten en bij open bosgedeelten. Door de aanwezigheid 
van zandstrandjes bij de herstelde vennen is de kleine plevier daar gaan broeden. De 
vennen en de ondiepe retentiebekkens met ook weer zandstrandjes zijn ook aantrekke-
lijk voor andere steltlopers. Vlinders zijn volop aanwezig in de open stroken.
Dit stukje zal verder vooral gaan over vogels en ook iets vermelden over vlinders. We 
gaan terug naar het bos zelf: heb je wel eens op een januariavond vlakbij het Weerterbos 
de door merg en been gaande roep van het mannetje van de bosuil gehoord? Dan heb 
je een van de vele broedvogels van dit bos getroffen. Of hoorde je, wandelend in het bos 
zo eind maart een lachend geluid, dat wel van een vogel moest komen? Drie tegen een, 
dat het een groene specht is geweest. Door de verscheidenheid aan boomsoorten is 
het Weerterbos aantrekkelijk voor veel broedvogels. Enkele voorbeelden: vier soorten 
spechten, boomklever, wielewaal, tjiftjaf (roept zijn eigen naam), zes soorten mezen, 
kruisbek, buizerd, havik, sperwer, wespendief, boomvalk, bonte vliegenvanger, goud-
vink, allemaal boombroeders. De ook aanwezige houtsnip en boomleeuwerik broeden 
op de grond. Op de struiken bij de wildkansel( de uitkijktoren dicht bij het Grenskerkmo-
nument) -op de grootste open plek in het bos- kunt u grasmussen en roodborsttapuiten 
te zien krijgen.( En vanaf die toren natuurlijk ook edelherten en reeën).
In moerassige gedeelten, met rietkragen zoals In den Vloed  is de waterral te vinden als je 
geluk hebt. Op enkele venplassen is de dodaars met zijn hinnekende roep te horen en te 
zien .En bij de nieuwe venplassen zijn grauwe ganzen en Nijlganzen duidelijk aanwezig. 
Als rond half mei bomen en struiken weer volop in blad staan, wordt het steeds moei-
lijker om de dan volop zingende en roepende zangvogels te zien te krijgen. Als je echt 
belangstelling hebt voor vogels, dan is het de moeite(want die kost het!) waard om ook te 
proberen de geluiden te leren kennen. Gelukkig is er internet en zijn er diverse CD’s met 
vogelgeluiden verkrijgbaar. Heel vaak is het zo, dat je de vogels eerder hoort dan ziet en 
vanzelfsprekend geldt dat voor zangvogels in het bos. 
En dan waren we de trekvogels bijna vergeten, zoals witgat en groenpootruiter  en oe-
verloper, die samen met de kievit bij de nieuwe strandjes te zien zijn. Betrekkelijk grote 
aantallen trekkende watersnippen en bokjes(kleinste snipsoort) kun je in de late herfst 
mogelijk aantreffen in het moerasgebied bij het Maarheezerveld. Daar heb je in het voor-
jaar kans om zomertalingen te zien: elke keer weer een verrassing!
Voor vlinders zijn de open stroken in het bos, maar ook andere plekken- langs sloten 
of waterlossingen bijvoorbeeld- aantrekkelijk. Er zijn daar echt zeldzame soorten aan-
wezig zoals het bonte dikkopje, het spiegeldikkopje, de kleine ijsvogelvlinder, de grote 
weerschijnvlinder en de hageheld. Dit jaar zijn er relatief weinig vlinders en je raadt het 
al: dat komt door de slechte maanden juni en juli. Zoals leden van de Vogelwerkgroep 
Nederweert bijzondere en zeldzame broedvogels inventariseren, zo inventariseren leden 
van de(landelijke) Vlinderstichting op hun telrondes vooral dagvlinders (ja, er zijn nl. ook 
nachtvlinders). Maar je hoeft niet te inventariseren, om te genieten van vogels, vlinders 
en andere dieren. Als je meer wilt weten over het Weerterbos, dan kun je op internet van 
alles vinden. Dat geldt ook voor vlinders. De website van de Vlinderstichting bijvoorbeeld 
bevat veel informatie. En voor vogels in Nederweert, en dus ook in en bij het Weerterbos, 
is er www.vogelwerkgroepnederweert.nl .
Maar het belangrijkste is: ga naar het Weerterbos om te genieten van de natuur, ieder op 
zijn eigen manier. Doen hoor!
Vogelwerkgroep Nederweert

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

info@kessels-installaties.nl

Na een dienstverband van meer dan 40 jaar, nemen wij op 
21 september afscheid van onze gewaardeerde collega’s:

Ber Verheijen en Hans Veugen
Als dank voor hun inzet en betrokkenheid bieden wij hen een 
receptie  aan op vrijdag 21 september van 18.30 tot 20.30 uur 

bij Zaal Centraal, Kerkstraat 59 te Nederweert.

Ber en Hans zien er naar uit om hun relaties en oud collega’s 
die avond te mogen ontmoeten.

 Jan Kessels 
 directeur

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Zalige muziekzondag 
bij De Pelen

Optreden SuperNova in amfitheater van buitencentrum  

De muziekmaand bij Buitencentrum De Pelen is in volle gang. Na de Limburgse 
Jônges en de vrolijke kinderliedjes van Reintje en haar Voskes is het nu tijd voor 
heel iets anders. Op zondag 16 september kan jong en oud genieten van de sfeer-
volle rocksongs van SuperNova. Ze spelen twee keer: om 14.30 en om 16.00 uur in 
het amfitheater van het buitencentrum. Entree is gratis, maar een vrijwillige bij-
drage voor de muzikanten is zeer welkom. Het buitencentrum ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. Wees op tijd want vol is vol!

Expand your horizon, go 
SuperNova! 
Muziek is zeg maar ‘hun 
ding’. De leden van deze Ne-
derweerter rockband timme-
ren al sinds 2003 zeer actief 
aan de muzikale snelweg. 
Dat doen ze met hart en ziel 
en zelf genieten ze waar-
schijnlijk net zoveel van hun 
optreden als het publiek. Het 
viertal maakt covers geïn-
spireerd op muziek van onze 
zuiderburen. Dat zijn num-
mers van onder andere Arid, 
Elbow en Bettie Serveert. 
Omdat spelen bij een natuurgebied toch weer iets anders is dan in een rockcafé brengen 
ze hun muziek deze keer in een ‘easy jasje’.  Perfecte muziek die helemaal past bij een 
zalige nazomerse zondagmiddag in de Peel. Verken de horizon en De Groote Peel en laat 
je verwennen door SuperNova!

Line-up van de band: Anouk: zang & bas, Danny: drums, Joris: gitaar, Willem: Gitaar. 
Voor meer informatie over SuperNova: www.go-supernova.nl 

Ook actief aan de slag?
Wil je die zondag ook actief aan de slag? Doe dan mee met de Zintuigentocht met Peel-
picknick in De Groote Peel. Tijdens deze belevingstocht worden je zintuigen op een heel 
bijzondere manier geprikkeld. Na afloop picknicken op de grote weide bij het buitencen-
trum. En dan natuurlijk lekker lui nagenieten tijdens het concert. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl 

Nog meer optredens in September
Er zijn nog meer optredens in het buitencentrum. Op zondag 23 september: zanggroep 
Tössedoôr uit Nederweert Eind en op zondag 30 september: Het Dennis Collins Trio. 

Doghouse Sam 
& his Magnatones B/NL

de nieuwste roots/bluessensatie
Zaterdag 15 september WUPS PUB

Verwacht:
Woensdag 3 oktober: Jeff Hershey & The Heartbeats (USA). Uniek concert!!! 

Zaterdag 20 oktober: CD presentatie van the Electrophonics. 
Organisatie www.breezyconcerts.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.



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

Als eerste supermarktketen in Nederland laat Emté u kennismaken met de kruiden van Santa Maria
Om dit te vieren zal er op 14/09/2012 een proeverij plaatsvinden, waarbij u onze passie voor kruiden kunt ervaren

Tegen inlevering van deze Bon ontvangt u een gratis zakje gehakt kruidenmix!*
* Zolang de voorraad strekt. Maximaal 1 zakje per huishouden. Alleen geldig tijdens de proeverij op 14/09/2012.

Deze actie vindt plaats in uw EMTÉ winkel: Burg. Hobusstraat 33, Nederweert       

www.santamariaworld.nl

Brugstraat 17
0495-634646

www.bakkerijvandemortel.nl

bakkerijvandemortel@chello.nl

@bakkeryvdmortel

DEZE WEEK

KRUIMELVLAAI
6 ROZIJNEN BOLLEN
ABRIKOOS SPECIAAL
Halve abrikoos speciaal € 5,95

SKISLOFkers/schuim/slagroom

€ 7,75
€ 1,95
€11,95

€ 6,95

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

DE MANNEN VAN WIJEN ZIJN ER NU
OOK VOOR AL UW HOUTEN VLOEREN

EIGEN IMPORT
CONCURRERENDE PRIJZEN
UITGEBREID ASSORTIMENT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
VAKKUNDIGE VERWERKING 
DOOR ONZE MANNEN

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

DONATEURSACTIE 
VOOR ZANGVERENIGING 

ST. CAECILIA OSPEL.
De komende weken zullen onze leden van 
onze zangvereniging op Ospel en Ospel-
dijk weer bij U aanbellen voor de jaarlijkse 
Donateursactie.
Laat onze zangvereniging zingen door Uw 
bijdrage!!!

Alvast bedankt voor uw steun namens 
bestuur  en leden van onze vereniging

Geen verlaging van de geur-
norm in het buitengebied

Coalitie honoreert voorstel van B&W in plaats van in te zetten 
op verandering en innovatie   

De afgelopen jaren is er binnen het gemeentehuis veel gespro-
ken over de ontwikkeling van de veehouderij en de gezondheid 
in relatie tot de intensieve veehouderij. De gemeenteraad heeft 
op 29 augustus de geurverordening geëvalueerd. 

De fractie JAN heeft een oplossing aangedragen om het leefklimaat van burgers 
in het buitengebied aanzienlijk te verbeteren. CDA, PvdA en VVD stemden tegen 
ons voorstel.  Een gemiste kans om de geuroverlast in het buitengebied van Ne-
derweert daadwerkelijk te verminderen.

Evaluatie: verlaging tot 10 Oudeur lost niets op, vindt de coalitie   
De gemeente, stichting leefbaar buitengebied en de LLTB startten in april 2011 een reeks 
van dialoogavonden, met als focus het terugdringen van de negatieve omgevings-effec-
ten van de intensieve veehouderij. De bijeenkomsten werden druk bezocht maar waren 
hoofdzakelijk informerend. Naar buiten toe leek het of het College alles in staat stelde om 
de overlast in het buitengebied daadwerkelijk terug te dringen. Een schijnvertoning dus! 
Tijdens de raadsvergadering van 29-08 bleek eens temeer dat er in feite alleen maar is ge-
praat en geïnformeerd. Zelfs het dringende advies van de GGD om een lagere geurnorm 
te hanteren is door het college aan de kant gezet. Het moet dus kennelijk wel anders! 
Burgers zitten na 2 jaar soebatten niet te wachten op een dergelijk voorstel. Het college 
heeft in het voorstel geen lef getoond. De coalitie CDA, PvdA en VVD in de raad hebben 
het voorstel van het college niet van tafel willen vegen, maar omarmd” en werkt er op 
zo’n manier aan mee dat het leef- en woongenot in zowel centrum- als buitengebied in 
onze mooie gemeente de komende jaren nog meer zal verslechteren. 

Fractie JAN 
JAN heeft met haar standpunt alle belangen van ondernemers, burgers en dierenwelzijn 
afgewogen maar kreeg ondanks 2 amendementen hiervoor niet de  steun van de andere 
partijen in de raad. JAN wilde o.a. de ongelijke positie (bij procedures, advisering, ed) 
tussen burgers en ondernemers in het buitengebied aanpakken; JAN wil de geurnormen 
van de bedrijventerreinen Ketelaarsweg en Aan Veertien aanpassen tot 10 Oudeur; JAN 
wil de ontwerp-verordening aanpassen; JAN wil bedrijven naar landbouwontwikkelings-
gebieden (LOGs). Coalitiepartijen zijn er blijkbaar voor om elkaar te beschermen; over 
symboolpolitiek gesproken!        

Leefklimaat van inwoners sinds 2007 wederom verslechterd!
De coalitiepartijen en het College ontbreekt het aan moed en daadkracht om werkelijk 
iets te doen aan de overbelasting van geur in vele gebieden van onze gemeente. 
Door de nieuwe hoge grenswaarden voor achtergrondbelasting is een forse uitbreiding 
van de geuremissie nog steeds mogelijk. Ook in overbelaste gebieden. Wij vinden dit niet 
wenselijk en onverantwoord! 
JAN vraagt zich af hoe de gemeente gaat sturen op toekomstige ontwikkelingen in het 
buitengebied, zonder dat de overlast verder toeneemt. Het College heeft vaak gespro-
ken over het feit dat ze niets anders kunnen doen dan milieuvergunningen te verlenen. 
Hier zou niets aan te doen zijn…JAN vindt dat er wel iets aan te doen is!! 
Een verscherpte normering - en dus aanpassing van de geurverordening - zorgt er na-
melijk voor dat nog meer ondernemers gaan investeren in innovatie, en dat daardoor ook 
de uitstoot gaat verminderen. 

Het moet anders…… het kan anders: de sector in Nederweert  kan dit
De mate van geurhinder is op dit moment onacceptabel! De huidige verordening heeft 
reeds geleid tot een toename van geuremissie en een verslechtering van het leefklimaat. 
Een verlaging van de geurnorm naar 10 oudeur voor het buitengebied geeft volgens de 
opgestelde evaluatie de beste bescherming voor het woon- en leefklimaat. 
Helaas belemmert dit veehouderijen in overbelaste gebieden in hun verdere ontwikke-
ling. JAN wil deze agrarische bedrijven niet dwarsbomen, maar we vinden het wel de 
hoogste tijd dat ook het perspectief vanuit burgers de aandacht krijgt. Agrarische bedrij-
ven willen wij graag uitdagen in hun ondernemerschap en innovatiekracht. 

Wij denken dat de agrarische sector in Nederweert dit aan kan
Nu de politieke wil nog!

Wij stellen uw mening altijd op prijs. Wilt u reageren op dit artikel? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij onze JAN-raadsleden, via e-mail (secretariaat@jan-nederweert.nl) of via onze 
website www.jan-nederweert.nl.

Voor het inzaaien van 
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS 
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

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

55+ DANSEN 55+ DANSEN 
55+ DANSEN 55+ DANSEN

Donderdag 13 september is er weer 55+ 
dansen in Café – Zaal Bi-j Le-nie
Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens par-
keergelegenheid
We beginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 24.00 uur.

Gezocht,
POETSVROUW 

die bij ons in huis de puntjes op de “i” 
komt zetten. Bij voorkeur midden in 

de week voor 2 à 3 uur. 
Reageer per e-mail: 

qete90fp@kpnmail.nl
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ZAALCOMPETITIE 2012-2013
ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Sporthal Egerbos
C1 Blerick 2 – Ospel 1 9.25u.
Sporthal Nederweert
D1 Ospel 1 – Swift 2000 1    11.00u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert

Op de koffie bij wethouder Hubert 
Mackus: 
Af en toe was er wel een “Haagse 
kopje” bij! 

MK 

Programma Za. 15 sept. Junioren 
Eindse Boys A1 - Vesta A1 15.00 uur 
Maasbracht B1 - Eindse Boys B1 14.00 uur 
Eindse Boys C1 - FC Cranendonck C1 13.30 uur 
Eindse Boys D1 - MMC Weert D2 12.00 uur 
Heythuysen D4G - Eindse Boys D3G 12.00 uur 
RKMSV E2 - Eindse Boys E1G 08.45 uur 
Grashoek E1G - Eindse Boys E2 11.00 uur 
Eindse Boys E3 - Brevendia E3 09.15 uur 
Eindse Boys F1 - Roggel F1 10.30 uur 
Eindse Boys F3M - Panningen F5 10.30 uur 
Merefeldia F7 - Eindse Boys F4 09.00 uur

Programma Man. 17 sept.Junioren
RKSVO F2 - Eindse Boys F2G 18.45 uur

Programma Za. 15 sept. Veteranen
Eindse Boys - vv Nunhem 17.00 uur

Programma Zo. 16 sept. Senioren 
Reuver 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Vv Kessel 3 12.00 uur
Eindse Boysn 3 - RKSVV 2 10.00 uur
Eindse Boys 4 - Heythuysen 6 10.00 uur

Programma Zo. 16 sept. Dames 
Someren VR2 - Eindse Boys VR1 10.00 uur 
Heythuysen VR1 - Eindse Boys VR2 11.00 uur

Mededelingen
Reuver: sportp. Dykerhof, St. Jozefweg 
64B, 5953JK, Reuver
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten donderdag 13 sept. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

BRIDGE INSTUIF 
Op donderdag 20 september a.s. starten 
wij weer met de wekelijkse bridge instuif. 
Een mooie gelegenheid voor beginnende 
bridgers en thuisbridgers om kennis te 
maken met het club bridgen. 
Leden en niet leden zijn van harte welkom. 
Aan niet-leden wordt een vergoeding van 
1,00 euro per persoon gevraagd. 
Speelgelegenheid: Zaal Centraal, Kerk-
straat 59 te Nederweert ( t.o. de kerk) 
Aanvang: 13.30 uur. 
Er worden 24 spellen gespeeld ( 6 ronden 
van 4 spellen) 
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met Tjeu Tinnemans, tel. 0495-633421 of 
Jo Douven, tel. 0495-633343. 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 15 september
Merefeldia A1 – FC Oda A1  15:00
FC Oda A2G – Merefeldia A2  13:45/15:00
RKMSV B1 – Merefeldia B1  13:00/14:30
Merefeldia B2 – VV Kessel B2G  15:00
Merefeldia MB1 – FC Cranendonck MB1  12:15
FC Hoensbroek C1 – Merefeldia C1  13:30/15:00
Merefeldia C2 – SV Budel C3  13:30
Merefeldia D1G – RKVVL/Polaris D1G  12:15
FC Oda D2 – Merefeldia D2  10:30/11:30
Altweerterheide D1 – Merefeldia D3  09:00/10:00
Merefeldia D4G – RKMSV D3  12:15
FC Maasgouw D3G – Merefeldia D5M  09:30/10:30
Merefeldia E1G – FC Maasgouw E1  11:00
MMC Weert E2 – Merefeldia E2  09:00/10:00
Merefeldia E3 – Roggel E2G  11:00
Haelen E4 – Merefeldia E4  08:00/09:00
Merefeldia E5 – RKSVO E4G  11:00
MMC Weert E8 – Merefeldia E6  07:45/08:30
Merefeldia F1 – SV Budel F1  10:00
Rood Wit’67 F1 – Merefeldia F2  09:30/10:30
Merefeldia F3G – Laar F3  10:00
Rood Wit’67 F2 – Merefeldia F4  08:30/09:30
Merefeldia F5 – FC Oda F5  09:00
SHH F8 – Merefeldia F6G  07:30/08:30
Merefeldia F7 – Eindse Boys F4  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 15 september
Merefeldia – VV Kessel  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 16 september
Merefeldia 1 – SC Helmondia 1  14:30
Merefeldia 2 – ZSV 2  11:00
Merefeldia 3 – EMS 2  11:00
Brevendia 4 – Merefeldia 4  09:45/11:00
SV Budel 4 – Merefeldia 5  08:45/10:00
FC Oda 4 – Merefeldia 6  09:45/11:00
Merefeldia 7 – RKSVO 7  10:00
ZSV VR1 – Merefeldia VR1  08:30/10:00

SPORTNIEUWS
HBS WILHELMINA

Uitslag veldronde te Someren op 1 en 
2 september
Ronnie Gielen, Heren Recurve.
Zaterdag, 271
Zondag,   279 totaal 550 punten

Sjoerd Heijnen, Heren Cadet.
Zondag, 195 punten

Tim Vaes, Junior Compound.
Zondag, 348 punten

Eric Winkelmolen, Heren Barebow Ve-
teraan.
Zaterdag, 210
Zondag, 242, totaal 452 punten

Joseph Jonkers, Heren Barebow.
Zondag, 313 punten

Programma
14 september Vriendschappelijke wed-

strijd met America bij Wil-
helmina. 

 Aanvang 20.00 uur
18 september Knock-out wedstrijd,dus 

NIET 25 september. 
 Aanvang 20.15 uur
21 september 1e Bondswedstrijden bij 

Wilhelmina. Organisatie: 
De Grensjagers Budel

 Aanvang 20.00 uur  2 zes-
tallen

22 september  Aanvang 13.30 uur 4 as-
piranten

 Aanvang 16.30 uur 2 ½ 
zestal

 Aanvang 20.00 uur 1 zes-
tal

23 september Aanvang 10.00 uur 1 zes-
tal

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

Eyndervelddubbel 2012
Van 27 augustus tot en met 2 september jl. hebben we weer ons jaar-
lijkse invitatie- en gezelligheidstoernooi gehouden. Dit jaar met het 
thema: “Tennis in The Jungle”. 
Na de poulewedstrijden van maandag tot en met vrijdag, werden op 

zaterdag en zondagmorgen de kwart- en de halve finales gespeeld en afsluitend werden 
op zondagmiddag de finales gespeeld onder  zeer aangename weersomstandigheden.
We kijken weer terug op een zeer geslaagd toernooi met mooie wedstrijden en vooral 
veel (tennis)plezier. Na afloop vond in de kantine de prijsuitreiking plaats. Voor iedere 
finalist was er een door Bloemist Johan Winters geschonken bos bloemen. Aansluitend 
was er de traditionele loterij. 
De prijzen voor deze loterij waren mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van PAL-
MEN SPORT uit Nederweert. Verder was er ook weer een bijdrage van REISBUREAU 
MACKUS voor de hoofdprijs: “de Reischeque van € 125,=”. Deze hoofdprijs werd dit 
jaar gewonnen door Rens Greijmans. Hij is op dit moment nog juniorlid van onze ten-
nisvereniging, maar op de baan is dat niet meer te merken. Rens veel plezier met je prijs. 
Proficiat!! 

Alle finalisten. 
Staand v.l.n.r.: Guido Lemmens,Rini Kessels, Sander Vaessen, Sandra Bos, Jac Vaes-
sen, Frans van Tuel 
Voorste rij v.l.n.r.: Ben Gubbels (knielend), Cheryl Jochems, Marijke van de Kruijs, José 
Jaspers, Helma Jochems.

De uitslagen van de finales waren als volgt:
Mix Dubbel
Sandra Bos en Frans van Tuel - Rini Kessels en Sander Vaessen 7-5 en 6-2
Damesdubbel
Helma Jochems en José Jaspers - Cheryl Jochems en marijke van de Kruijs 6-2 en 6-0
Herendubbel
Jac Vaessen en Sander Vaessen - Ben Gubbels en Guido Lemmens 5-7, 2-3 (opgave}

Alle deelnemers bedankt voor jullie deelname en aanwezigheid en graag tot volgend jaar. 
Ook de wedstrijd-toernooicommissie nogmaals bedankt voor jullie inzet en de goede 
organisatie.

Bestuur TC Eynderveld.

Snorkeltraining voor alle leeftijden 
bij Duikteam Nederweert 

Afgelopen zaterdag  kregen de Skindivers (snorkelaars) een les over hun  snorkeluitrus-
ting. Er werd uitleg gegeven over waar je allemaal op moet letten met het klaar maken 
van je uitrusting voordat je gaat snorkelen. Daarna was er nog tijd voor een balspel. De 
training van de volwassenen was ook een snorkeltraining. Hier werden ook verschil-
lende oefeningen gedaan waarbij de conditie van iedereen flink werd getest!!  Zaterdag 
wordt er bij het Oolderhuuske in Roermond een jubileumduik georganiseerd vanwege 
het 10-jarig bestaan van de duikvereniging. Wat er precies gaat gebeuren, is nog een 
verrassing. Na afloop van de duik gaan we met z’n allen lekker wokken, dus dat gaat 
weer een gezellige dag worden.

Duikteam Nederweert geeft iedere zaterdag zwembadtrainingen in het zwembad van 
Nederweert van 16.30 tot 20.30 uur. Informatie over het maken van een proefduik, ver-
volgopleiding of snorkeltraining,  kijk op onze vernieuwde website www.duikteamneder-
weert.nl of stuur een mail naar info@duikteamnederweert.nl 

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Agenda:
14-15-16 Sept  1e + 2e indoor ronde  op 
de onze  banen. De schietrondes zijn vrij-
dag 19:00 uur, zaterdag 14:00 en 19:00 
uur en zondagmorgen om 10:00 uur

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport of wilt u eens als familie vrien-
dengroepen of bedrijven eens een gezelli-
ge schietavond met verschillende spellen, 
neem dan eens contact op met Eric of 
Edith Janssen. Dus iedereen die interesse 
heeft is welkom. Kijk op onze website voor 
de foto’s en openingstijden. Tot ziens in 
onze accommodatie aan de Beatrixstraat 
47a Nederweert-Budschop

En laat eens weten wat u er van vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten

Kennis maken met de Handboogsport 
op ….
Woensdag avond
Jeugd 19.15 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 19.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663

Internet: www.willemtellnederweert.nl

REDDINGSBRIGADE 
NEDERWEERT VERLOOT 

PRACHTIGE PRIJZEN !
Op zondag 16 september is er Neewieert 
on wheels in het centrum van Nederweert 
en kunt u op de brug van het kanaal of 
dichterbij aan de waterkant bij het ge-
bouw van de waterscouting kijken naar 
Auto te Kanaal. 

De meeste winkels in Nederweert openen 
hun deuren op deze middag voor het pu-
bliek. De middenstand wil zich van haar 
beste kant laten zien. 

Dat heeft Reddingsbrigade Nederweert 
al op een zeer positieve manier mogen 
ervaren. 
Op haar verzoek om een waardebon van 
hun zaak ter beschikking te stellen voor 
een loterij reageerden ze bijna zonder uit-
zondering positief. Met talloze bonnen (nu 
al zo’n 40) waaronder bijv. kledingbonnen, 
dinerbonnen tot bonnen voor een gratis 
knipbeurt hebben zij prachtige prijzen 
ter beschikking gesteld. Op 16 septem-
ber zullen er op 3 punten loten te koop 
zijn. De punten zijn te vinden aan de brug 
(Budschop-kant), voor (of bij slecht weer) 
in modezaak Pleunis en als laatste op het 
terras van Guulke ( of bij slecht weer bin-
nen). Ook zullen er op brug 15, brigadele-
den rondlopen die actief loten verkopen. 
De loten kosten maar  € 1,-- per stuk.

Wilt u de reddingsbrigade steunen en 
kans maken op een of meerdere van de 
prachtige waardebonnen koop dan een 
aantal loten.
De uitslag van de loterij wordt z.s.m be-
kend gemaakt in de lokale weekbladen.

Mocht u als middenstander nog niet be-
naderd zijn door Reddingsbrigade Neder-
weert en wilt u graag meedoen, stuur dan 
een mailtje naar www.rb-nederweert.nl . 
We nemen z.s.m contact met u op. 

19 SEPTEMBER 1972 – 
19 SEPTEMBER 2012

40 JAAR 
GYM. VER. WILSKRACHT

Een stukje uit het clubblad van de leidster 
van de BOM. groep;
Het is vrijdag en het warme gevoel maakt 
zich weer van me meester.
Fijn vanavond weer lekker BOMMEN;
Bewegen Op Muziek (voor mensen met 
een verstandelijke beperking).
Kwart over 7 en de eerste fanatieke 
deelnemers komen de sporthal binnen. 
Een hartelijke begroeting vindt steevast 
plaats.
Het opkomst percentage is erg groot en 
de les begint al vanaf het moment dat ze 
een stap over de drempel zetten. Iedereen 
begint te stralen en meteen komen de ver-
halen los van afgelopen week of de week 
daarvoor of daarvoor……….Ik ben jarig 
geweest, en ik ben tante geworden, ik heb 
nieuwe kleren, ik heb mijn handdoek mee-
gebracht, maar ook mijn moeder is dood 
gegaan en vervolgens wordt er hartstoch-
telijk gehuild.
Intens verdrietig .Intens verdrietig en toch 
bereid om weer hard te werken tijdens de 
les en hier weer met volle teugen van te 
genieten. Elke deelnemer op zijn eigen 
unieke manier en na al die weken blijven 
ze me boeien. Ik word omhelsd, gekust en 
bijna dood geknuffeld.
Als we dit hebben gehad gaan we naar het 
volgende station, nl. omkleden
Ik hen nieuwe schoenen en mijn t-shirt al 
aan, ik heb een appel voor straks en ga 
maar door.
Ze voelen zich erg verantwoordelijk voor het 
goede verloop van de les. Het is hun avond; 
zonder begeleiding,gewoon zoals ze zijn.
Eenmaal aangekomen in de dansstudio 
word ik bedolven onder cd’s; hun eigen mu-
ziek die gebruikt wordt voor de warming-
up. Hun favoriete muziek zoals BZN,Corry 
Konings,Marco Borsato,etc. Het swingt de 
pan uit. Nu komt het echte werk; we gaan 
beginnen.”Niets moet alles mag”.
Goede ideeën uit de groep worden 
beloond;de uitvinder mag stralend en 
wel voor de groep komen staan en laten 
zien wat hij/zij kan. De rest volgt dan het 
goede voorbeeld. Soms is het erg moeilijk 
maar ze blijven volhouden tot het beoogde 
resultaat is behaald; de kabouterdans,de 
cowboydans, wilde en mooie paarden, 
neuzen, modeshow lopen, etc. etc. en last 
but not  least….Hey baby! Een optreden 
hebben ze al achter de rug. De volgende 
happening zit er aan te komen.nl. de sport-
dag voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ook hier mogen we een optre-
den verzorgen. Ontzettend spannend….
maar met 100 % gaan ze er tegenaan.
Als iedereen rode wangen heeft gaan we 
weer rustig worden; lekker liggen op de 
handdoek en met gesloten ogen luisteren 
naar mooie muziek. Rustig in en uit ade-
men om de hartslag weer omlaag te bren-
gen. Nog even de spieren rekken en weer 
lang maken en dan zit het er weer op.
Tjonge wat vliegt de tijd.
Nadat ik de groep , de hulpleiding en de 
stagiaire bedankt heb voor hun geweldige 
inzet ga ik bij de deuropening staan om 
d.m.v. high-five afscheid te nemen van de 
deelnemers en nog even een persoonlijk 
woordje tot hen te richten. Als de laatste 
deelnemer verdwenen is in het kleedlo-
kaal ga ik de zaal opruimen en e.e.a. nog 
even nabespreken met de hulpleiding.
Daarna begeef ik me naar mijn auto om 
weer met een voldaan gevoel huiswaarts 
te keren.
Terwijl ik dan over de parkeerplaats rij ont-
moet ik weer blije gezichten en al zwaai-
end naar elkaar verdwijnen ze uit het ge-
zichtsveld.
Het was weer leuk.
Een leidster van de BOM groep.

Jammer dat er voor deze men-
sen niets meer gedaan word  bij 
Wilskracht,terwijl er overal zoveel ge-
daan wordt voor G-sporters

Ereleden en oud bestuur feliciteren jullie 
met het 40 jarig jubileum

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP 

1 NOVEMBER!
Op 1 november aanstaande willen we een 
algemene ledenvergadering organiseren.
De afgelopen maanden zijn we met de 
KNGU bezig geweest om te bekijken op 
welke manier we verbeteringen in onze 
verenigingen kunnen aanbrengen. Wat 
moet er bestuurlijk veranderen, moeten 
we nieuwe lessen ontwikkelen, hoe kun-
nen we onze financiële positie verbete-
ren? Allemaal vragen waar we ons mee 
bezig houden.

De KNGU heeft ondermeer een enquête 
gehouden onder alle leden en hun ou-
ders. Dat geeft ons meer inzicht over hoe 
zij over de vereniging denken. Ook bleek 
uit de enquête dat er twee mensen zijn die 
best belangstelling hebben om ons be-
stuur te versterken. We weten alleen niet 
wie. Mocht je dus belangstelling hebben 
of meer informatie willen, dan kun je con-
tact opnemen met onze voorzitter Renée 
Wernink. Via de mail ( wernink@hotmail.
com) of telefonisch ( 06-34553923)

Tijdens deze avond zal onze penning-
meester Thijs van Dooren laten zien hoe 
de financiën zich de afgelopen jaren heb-
ben ontwikkeld en wat daar de oorzaken 
van zijn.

We hopen dus op een grote opkomst en 
rekenen op u!
Zet u de datum alvast in uw agenda?
Binnenkort zullen we de agenda voor deze 
avond opstellen en u nader informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wilskracht
Renée Wernink
Ingrid Geven
Thijs van Dooren

RKSVO NIEUWS
Donderdag 13 september:
KNVB DM014 - selectiewedstrijd 19.00

Zaterdag 15 september
RKSVO A1 - Roggel A1 15.00
Haelen B1 - RKSVO B1 13.00
RKSVO B2 - VV GKC B1 15.00
SV Budel B4 - RKSVO B3 12.45
MVC’19 C1 - RKSVO C1 13.00
RKSVO C2 - Haelen C2 13.00
Helden C4 - RKSVO C3 13.30
RKSVO D1 - HEBES D1 12.00
Panningen D3 - RKSVO D2 12.00
RKSVO D3 - DESM D3 12.30
SV Budel E3 - RKSVO E1 10.00
RKSVO E2 - FC Oda E3 10.00
Panningen E4 - RKSVO E3 09.30
Merefeldia E5 - RKSVO E4 11.00
RKSVO F1 - Heythuysen F1 10.00
RKSVO F2 - vrij
Helden F4 - RKSVO F3 09.00
RKSVO F4 - MMC-Weert F5 11.00
RKMSV F5 - RKSVO F5 10.00

Zondag 16 september:
RKSVO 1 - SJVV 1 14.30
Spelertje van de week: Yuran Caris 
RKSVO(F2)
Sponsor wedstrijdbal: Michiels Alumini-
umbouw
Helmondia 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - MMC-Weert 5 13.00
RKSVN 4 - RKSVO 4 10.00
Brevendia 7 - RKSVO 5 12.30
RKSVO 6 - SV Laar 7 10.00
Merefeldia 7 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - RKVB da.1 11.00
Speelstertje van de week: Brenda 
Filippini(D3)

Maandag 17 september:
RKSVO F2 - Eindse Boys F2 18.45

Vrijdag 21 september:
Groepsfoto maken voor alle 
spelende leden 18.00
Vrijwilligersavond in de kantine 20.30 

Zie voor het laatste nieuws 
www. rksvo.nl

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE 
Vrijdag 14 september 
Sporthal Melick 
ZVV Roerdalen 2 - ‘t Brökske 3  19:30u 

Zaterdag 15 september 
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 5 - De Gastronoom 8  16:00u 
‘t Brökske 2 - ZvWeert 3  17:00u 
‘t Brökske 4 - Panningen 5  18:00u 
‘t Brökske 6 - ‘t Kesjotje 6  19:00u 
Sporthal Echt 
Sjoap Mér Wiejer 1 - ‘t Brökske 7  19:00u 

Maandag 17 september 
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 1 - De Gastronoom 1  21:30u 
Sporthal Altweerterheide 
ZvWeert 6 - ‘t Brökske 7  21:00u 
Sporthal Swalmen 
‘t Kesjotje 4 - ‘t Brökske 8  21:30u

PROGRAMMA SV LEVEROY 
Zaterdag 15 september 
Leveroy C - SVVH C  13.00 
Helden D3 - RKVB/Leveroy D2  13.00 
Leveroy E1 - Helden E4  9.00 
Leveroy E2 - Budel E8  11.00 
Leveroy F1 - Heythuysen F2  10.00 

Zondag 16 september 
Leveroy 1 - Koningslust 1  14.30 
RKMSV 3 - Leveroy 2  12.00 
Nunhem 1 - Leveroy 3  11.00 
Leveroy 4 - Altweerth. 4  10.00 
Conventus Vr - Leveroy Vr  13.00 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Maandag en dinsdag altijd gesloten

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390
ZONDAG 16 SEPT.

“STOELEN MATTEN” EEN 
BIJZONDER AMBACHT MET 

EEN VERHAAL!

Rieten (rotan en biezen) meubilair vinden 
we overal. Het heeft een karakter en een 
zuiverheid die het idee van wat comforta-
bel is zo goed benaderen dat daardoor de 
aantrekkingskracht ervan oprecht en uni-
verseel is. Het is meubilair dat de paradox 
belichaamt tussen eenvoud van materi-
aal en een desondanks ingewikkelde en 
doorwrochte vormgeving. Het is meubilair 
dat gracieus en licht is en toch sterk en 
duurzaam.
Een met de hand gematte stoel is iets na-
tuurlijks en iets aangeleerds, iets van de 
aarde, iets wat bijdraagt aan uw kennis.
Of u nu werkt met rotan of biezen, de 
manier waarop te werk wordt gegaan is 
hetzelfde. De handen en de geest werken 
samen om het verleden met het heden te 
verbinden.
De stoel wordt gerestaureerd en het ge-
bruik ervan voortgezet; dat moet bevredi-
ging schenken.
Op Eynderhoof proberen we op die manier 
het oude ambacht in eren te houden, door 
het stoelen matten te demonstreren voor 
de bezoekers en mogelijke interesse te 
wekken om dit ambacht te behouden en 
over te dragen aan volgende generaties.
Hiervoor geven wij in het najaar (septem-
ber en oktober) cursussen in het matten 
met rotan en met biezen. Zie aankondi-
ging bij de mandenvlechters op Eynder-
hoof.
Er is veel meer te zien te horen en te rui-
ken want alles in bedrijf, en een 40 tal 
eynderhoveniers staan u allen te woord, 
geopend vanaf 13.00 uur

BORSTVOEDING
“EEN GOED BEGIN IS HET 

HALVE WERK”
Op donderdag 20 september a.s. or-
ganiseert SJG Weert in samenwerking 
met de GGD Noord een informatiebij-
eenkomst over het geven van borst-
voeding. 

Lactatiekundige en kinderverpleegkun-
dige Willy Gielen heeft zich gespeciali-
seerd op het gebied van borstvoeding. 
Zij geeft samen met een verpleegkundige 
van de GGD Noord. uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van borst-
voeding. Ook wordt een film getoond over 
borstvoeding en is er ruime gelegenheid 
voor het stellen van vragen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. 

Vrouwen die borstvoeding gaan geven 
of dit overwegen, hun partners of andere 
belangstellenden, zijn van harte welkom. 

De informatiebijeenkomst vindt 6 x per 
jaar plaats en de volgende bijeenkomst is 
op donderdag 20 september ‘12.

Locatie: Auditorium SJG Weert, Vogels-
bleek 5
Tijd: 20:00 tot ± 22:00 uur 
Kosten: Geen 
Aanmelden: Via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: tel. 0495 - 57 22 05.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding geven, ervaringen uitwisselen. Ook 
aanstaande moeders kunnen zich bij het 
Borstvoedingcafé alvast oriënteren op de 
borstvoedingsperiode.

De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrij 
toegankelijk. Ze vinden wekelijks op 
woensdag plaats van 10:00 - 12:00 uur in 
La Place - V&D, Weert.

Tijdens deze ochtenden is altijd een 
deskundige aanwezig die goede informa-
tie, tips en adviezen over borstvoeding 
kan geven.

12 september a.s. komt het thema ‘borst-
voeding en werken’ aan de orde.

Meer informatie over het borstvoeding-
café vindt u op www.borstvoeding.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
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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 13 tot en met 22 september 2012 

DONDERDAG 13 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes Chrysosto-
mus
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
Feest van de Kruisverheffing
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 
Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van 
Smarten - vooravond 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 Pe-
pels-Mertens, jaardienst Lambert Linsen, 
jaardienst Harrie Verdonschot en schoon-
zoon Jo, bij gelegenheid van een 90e ver-
jaardag, ouders Sjef Frenken en Marie 
Frenken-Jacobs, familie Stienen-Coppen. 

ZONDAG 16 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur (zang herenkoor, lector W. En-
gelen) – maanddienst Thieu Jonckers, Lies 
Bruekers-van de Kruijs, Jac en Marie Wij-
en-Bongers; voor levende en overleden van 
de Vincentiusvereniging.
13.00-16.00 uur torenbeklimmen.

MAANDAG 17 SEPTEMBER 
Gedachtenis van H.-Lambertus, bisschop 
en kerkleraar, patroonheilige van onze kerk.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 18 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

WOENSDAG 19 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Januarius, bisschop 
en martelaar 
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
Gedachtenis van HH. Andreas Kim Taegõn, 
priester, en Paulus Chõng Hasang  en gezel-
len, martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 21 SEPTEMBER
Feest van H. Matheus, apostel en evange-
list
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – ter ere van 
Onze Lieve Vrouw van het Hart.

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
Vooravond van de 25ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (samenzang, lector mevr. 
L.Caris) – jaardienst Jan Coolen, ouders 
Stultjens-van Tongerlo.

Parochievrijwilligers welkom 
op 20 oktober op vrijwilligersdag
Ook vrijwilligers van onze parochie zijn wel-
kom op de vrijwilligersdag van de gemeen-
te, op zaterdag 20 oktober ’s middags van 
drie tot zes uur. Dit jaar zijn er twee activitei-
ten. De vrijwilliger maakt zelf de keuze voor 
welke activiteit hij of zij kiest. 
Activiteit 1 is sportief genieten. Op het sport-
park van voetbalvereniging RKSVO in Ospel 
zijn sportieve evenementen en spellen onder 
het genot van een drankje en een hapje. Er is 
een gratis bingo. Het geheel wordt opgeluis-
terd door muzikale optredens.
De twee activiteit is luisteren kijken en ge-
nieten. In de kerkruimte van Budschop zijn 
muzikale en amusante optredens. Ook hier 
is een gratis bingo met leuke prijzen. En ook 
een drankje en een hapje.
Vrijwilligers die een van de twee activiteiten 
willen meemaken, moeten zich van tevoren 
opgeven. Dat kan tót 5 oktober. Als u zich 
aanmeld bij het Parochiecentrum, (het op-
gave formulier is hier verkrijgbaar) worden 
daar de gegevens van de deelnemers ver-
zameld en doorgegeven.

Torenbeklimmen op koopzondag
Komende zondag, wanneer het koopzon-
dag is in Nederweert, is het weer torenbe-
klimmen. Dat is mogelijk van een tot vier uur 
’s middags; entree € 2,00 voor volwasse-
nen en € 1,00 voor kinderen tot 12 jaar (on-
der begeleiding van een volwassene). Bij 
slecht weer gaat het torenbeklimmen niet 
door.

Feest van Kruisverheffing 
op vrijdag 14 september
De Kerk viert vrijdag 14 september het feest 
van de Kruisverheffing. Het Heilig Kruis 
werd volgens de overlevering gevonden 
door Sint-Helena, moeder van Constantijn 
de Grote. Omstreeks 324 maakte Helena 
een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Zij liet 
opgravingen doen, waarbij naast het kruis 
ook de grafkelder ontdekt zou zijn.
De oorsprong van het jaarlijkse feest van 
de Kruisverheffing gaat terug tot de kerk-
wijding van de basiliek van het Heilig Graf in 
Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk 
werd gebouwd in opdracht van Helena, op 
de plaats Golgotha, waar volgens de over-
levering het Lichaam van Christus tussen 
Zijn kruisdood en Zijn verrijzenis te rusten 
was gelegd. 

Het kruis werd door Helena gedeeld. Een 
deel bleef in Jeruzalem en twee andere de-
len gingen naar Constantinopel en Rome. 
Vooral vanaf de kruistochten ontstond een 
onstuitbare verspreiding van de kruisrelie-
ken en aansluitend werd het feest van de 
Kruisverheffing gevierd op de plaatsen, 
waar de relieken terecht kwamen.
Rechtstreeks aansluitend op het feest van 
de Kruisverheffing is de gedachtenis van 
Onze Lieve Vrouw van Smarten, gewijd aan 
het verdriet en lijden van Maria. Deze ge-
dachtenis is steeds op 15 september.

Parochiebedevaart Kevelaer
Het is gebruikelijk dat we jaarlijks een pa-
rochiebedevaart naar Kevelaer houden. 
De parochiebedevaart wordt gehouden op 
dinsdag 2 oktober.
In Kevelaer zullen we samen de heilige 
Eucharistie vieren, het middageten samen 
gebruiken, en het lof bijwonen. Als het even 
mogelijk is zal er ook gelegenheid gegeven 
worden om samen de kruisweg te bidden. 
Daarnaast kan men natuurlijk de winkels 
met een bezoek vereren. Maar men kan 
zich natuurlijk ook terugtrekken voor per-
soonlijk gebed. Uiteraard gaan we per bus 
naar Kevelaer toe.
Heeft u interesse en/of wilt u zich voor deze 
bedevaart aanmelden, dan kunt u con-
tact opnemen met Lies Roost, 633380 of 
de pastorie 631317. De kosten bedragen 
€ 30,00 per persoon.
Over vertrektijd en tijdstip van terugkomst 
en de precieze indeling van het programma 
volgt nog nadere informatie.

Fakkeltocht Kapel in ’t Zand
Op zaterdag 6 oktober vindt de jaarlijkse 
fakkeltocht naar Kapel in ’t Zand plaats. 
Er zijn twee tochten. De eerste begint met 
een Eucharistieviering in de kathedraal te 
Roermond om 18.30 uur door onze hulp-
bisschop. De tweede begint met een Eu-
charistieviering in de Sint Matthiaskerk te 
Posterholt door pastoor Honings. De eerste 
tocht vertrekt om 19.30 uur vanaf de Markt 
in Roermond en de tweede om 19.30 uur 
vanaf de parochiekerk in Melick. De tochten 
komen samen bij Kapel in ’t Zand waar om 
21.00 uur een gebedsdienst is met aanslui-
tend de gelegenheid voor persoonlijk ge-
bed en biechtgelegenheid. Tevens kan men 
een kop koffie of thee of iets anders samen 
nuttigen. Deelname is gratis. Alleen wordt 
een bijdrage van € 2,00 gevraagd voor een 
fakkel.

Kisiweekend voor kinderen die graag 
zingen.
Van 26 tot en met 28 oktober is te Herken-
bosch een musical door Kisikids. Kisi kids 
is een initiatief dat in Oostenrijk is ontstaan. 
Een echtpaar schreef een aantal musicals 
rondom Bijbelverhalen, vertaald naar de 
huidige tijd. Deze musicals worden uitge-
voerd door kinderen, de kisikids. In Oos-
tenrijk en andere Europese landen, maar 
ook in Israël en bijvoorbeeld Uganda ont-
stonden groepen van kisikids. In Nederland 
is vanaf 2009 een groep ontstaan die voor 
het eerst in Den Bosch optrad. De bedoe-
ling van de groep is om samen gezellig te 
zingen en te dansen, maar ook om op deze 
speelse manier met geloof in aanraking te 
komen en er mee bezig te zijn. 
In het genoemde weekend starten de kin-
deren met het inoefenen van de kerstmu-
sical ‘De Hemel op stelten’. In het weekend 
van 7,8 en 9 december wordt deze musi-
cal door de kinderen uitgevoerd. Kinderen 
vanaf 8 jaar mogen meedoen. Het weekend 
wordt gehouden in groepsaccomodatie ‘de 
Beatrix’ te Herkenbosch. De kosten bedra-
gen € 35,00 per kind en ook per ouder die 
eventueel meekomt. Het weekeinde begint 
op vrijdag om 18.00 uur en wordt afgeslo-
ten op zondag om 17.00 uur. Op zondag 
zingen de kinderen de H.Mis in de paro-
chiekerk van Herkenbosch.
Voor informatie en aanmelden kan men 
contact opnemen met pastoor Schuffelers 
of met Myriam Rademaker van het Cen-
trum voor huwelijk en gezin van het bisdom, 
0475-386892 of m.rademaker@bisdom-
roermond.nl 

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR

Kerkbijdrage Rabobank rek. nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 16 september
10.00 uur H. Mis –

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Zaterdag 15 september 18.30 uur.
Muziek: samenzang.

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 op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf. 632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.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 te-
lefoonnummer en de opgave van de misin-
tentie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m. 
uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Ro-
chus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684

ZONDAG 16 september 2012 
H.Mis om 11.00 uur. GEZINSMIS met als 
thema: “BELOOFD IS BELOOFD”
Koor: JEUGDKOOR “DE KWIKKWEK-
KERTJES”
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: kinderen
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

Het jeugdkoor “De Kwikkwekkertjes” repe-
teert op donderdag van 18.30 tot 19.15 uur 
in de kerk van Budschop. Kinderen vanaf 6 
jaar zijn van harte welkom om een repetitie 
bij te wonen en zo te ervaren dat zingen erg 
leuk is. Kom gerust eens meedoen.

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 15 - 22 september. 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER, Gezins-
mis bij begin nieuwe schooljaar, 19.00 
(Kinderkoor De Rikrakkers) Bèr Smets en 
Mien Hermesen, ghm Sjef Hermans en An 
Hermans-de Wit, uit dankbaarheid bij 80e 
verjaardag (Herman van Roy).

ZONDAG 16 SEPTEMBER, 24e zondag 
door het jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Sjeng Hermans, ghm Henri-
cus Soers en Gertrudis Scheepers en zo-
nen, ghm Gerrit van Laanen en Riek van 
Laanen-van der Asdonk. 

DINSDAG 18 SEPTEMBER, 19.00 voor de 
zieken.

Donderdag 20 september, 19.00 voor ei-
gen intenties.

Zaterdag 22 september, 14.00 Huwelijk 
bruidspaar Marcel Wijen en Ilse Stienen; 
19.00 (Jongerenkoor Friends with voices) 
ghm Gerrit Engels en Nelly Engels-Don-
kers, ghm Peter Henricus Hubertus Slaats 
en Petronella Heeskens. 

ACOLIETEN: za. 15 sept. 19.00: Dennis 
van Rooijen, Victor Köster, Sander van Lier-
op; zo. 16 sept. 10.00: Richard Köster, Koen 
Coumans, Steven Berben; za. 22 sept. 
19.00: Joost van Lierop, Jeroen van Lierop, 
Arjan van Lierop, Edwin van Rooijen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H, Doopsel zijn Steff en Daan Schepers, 
Kampersweg 7, in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen de dope-
lingen en ouders een goede toekomst.

GEZINSMIS BIJ NIEUWE SCHOOL-
JAAR: Het nieuwe schooljaar is inmiddels 
begonnen. Het betekent een heel jaar sa-
men optrekken, er wijzer van worden en 
ook gezellig met elkaar omgaan. Dat is be-
langrijk, want als de sfeer goed is, kan de 
leerling optimaal de les volgen en zich thuis 
voelen. 

Het is een goed gebruik om daarbij even stil 
te staan tijdens de Gezinsmis: we mogen 
onze hemelse Vader en de H. Geest vragen 
om steun en bijstand in dit schooljaar, want 
zoals vroeger vaak gezegd werd “aan Gods 
zegen is alles gelegen”. Het wordt wellicht 
niet elke morgen gevraagd – een morgen-
gebed schiet er wel eens bij in? – maar bij 
het nieuwe school- en leerjaar nodig ik leer-
lingen en ouders uit om er even nadrukkelij-
ker bij stil te staan. U bent van harte welkom 
a.s. zaterdagavond. Kinderkoor De Rikrak-
kers zijn weer van de partij. 

FELICITATIE: We feliciteren dorpsgenote 
Mevr. Maria Frenken-Ras van harte bij haar 
benoeming tot Nederweerter wethouder en 
wensen haar alle succes toe in het belang 
van de gemeente en de inwoners.

 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

15 t/m 23 september 2012

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

ZATERDAG 22 september: 19.15 uur 
H. Mis, koor de Sleutels, jaardienst voor 
Pierre Verdonschot tevens voor overleden 
familie, jaardienst voor Miet Stals-Houben, 
voor Jac van Hoef voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 15 september Annie 
Jonkers, zaterdag 22 september Marjo 
Timmermans.

MISDIENAARS: zaterdag 15 september 
Ayla Beerens en Luc Weekers, zaterdag 22 
september Valerie Beerens en Jarno Bon-
gers.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 15 september kinderwoorddienst om 
19.15 uur in de sacristie. Hartelijk welkom.

”Als je ergens het lef niet voor hebt, doe 
het dan zonder lef” 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van 15 sept. 2012 – 22 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 16 sept. 9.30 uur:
Als jrd. voor Wilhelmus Verstappen en Pe-
tronella Schreurs, Pierre Wullems (Cantate)

11.00 uur: Toediening H. Doopsel aan Noud 
van Heugten

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

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.

ZIJACTIEF ST. MARTHA OSPEL
Beste leden Zijactief St. Martha Ospel,

Na een, hopende leuke en ontspannende 
vakantie beginnen we weer met ons nieuw 
jaarprogramma.

Onze openingsavond is op 20 Septem-
ber om 20.00 uur in de Haaze-hoof. We 
starten de avond met de presentatie van 
het nieuwe jaarprogramma waarna de 
rest van de avond word verzorgt door het 
zangduo “Thera en Niek”. Het beloofd een 
leuke avond te worden.

Vrouwen die eens een avond willen ko-
men kijken, loop gerust vrijblijvend binnen 
iedereen is welkom.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

LKV NEDERWEERT
Hallo dames,

Op dinsdag  18 september gaan we een 
corsage maken van organzastof. We be-
ginnen om 20.00 uur op het podium van 
de Pinnenhof. Eigen bijdrage € 2,00 te 
voldoen aan de zaal. Opgeven voor 14 
september bij Bets  van Mierlo. 

 Het bestuur

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

vanaf 7,50 p.p.
Invalide-toilet op begane 

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

www.bi-jsiem.nl
(0495) 622 001

Familie van Hugten bedankt een ieder die heeft mee geleefd bij 
het overlijden van mijn vrouw, moeder en oma, 

Drina van Hugten-van Deursen
Onze dank gaat vooral uit naar mijnheer pastoor, huisartsen 
en begrafenisondernemer Geuns.

Ospel, 23-08-2012

“Bedankt voor het prachtige afscheid”

“Het was overweldigend, de afscheidsreceptie in het gemeentehuis, de erepenning van 
Nederweert , uw aanwezigheid. De lofprijzingen, de hartelijke woorden, vriendelijke brieven, 
kaarten, attenties en bloemen. Het heeft Miep en mij en ons gezin overdonderd en verlegen 
gemaakt. 

Wij kijken met grote dankbaarheid terug op deze dag. Het was heel fijn voor Nederweert en 
zijn inwoners te werken. Ik herinner mij graag de vele ontmoetingen die ik in de afgelopen 
jaren met u mocht hebben.
Het waren rijke jaren en ik zal die altijd blijven koesteren. Heel, heel hartelijk dank voor alles.”

Mart van de Mortel

Oud-wethouder van de gemeente Nederweert 
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Weer torenbeklimmen Sint-Lambertuskerk

”Kijk papa, daar woont opa”
”Kijk eens papa, het huis van opa. En daar woont de andere opa.” De 7-jarige Joris kijkt 
zijn ogen uit op de balustrade van de Sint-Lambertuskerk, 41 meter boven de begane 
grond. . Zijn vader zag er aanvankelijk wel tegenop naar de balustrade te klimmen met 
zijn twee jongens, maar zeker de oudste was sneller en minder vermoeid via de 175 
trappen tellende wenteltrap boven. Daar kon Joris kijken naar de huizen die hij kende 
en zijn school.

Komende zondag, koopzondag in Nederweert, kan de toren weer beklommen worden. 
De kerk van Nederweert is 72 meter hoog. De kerk kan beklommen worden tot de spits. 
Liefhebbers van vakmanschap van timmerlieden kunnen ook de torenspits in, maar dat 
hangt af van het aantal gegadigden. Boven in de toren is toezicht.
De balustrade rond de toren bevindt zich op 41 meter van de grond. Het kruis op de toren 
is iets hoger dan zes meter of om precies te zijn 603 centimeter. De breedte van het kruis 
is 160 centimeter. Het kruis weegt 23 kilo. De bol onder het kruis heeft een doorsnede 
van 58 centimeter.

Het trappen lopen kan even onderbroken worden door een kijkje te nemen bij de kerk-
klokken. Schrik niet op de hele en halve uren, als de klok slaat. De haan op de toren is 75 
centimeter hoog en 98 centimeter breed en weegt 57 kilo.

Met de bouw van de monumentale kerktoren is in 1467 begonnen. Rond 1900 is de 
torenspits vernieuwd en vergroot. Sindsdien is de Lambertuskerk een blikvanger voor 
Nederweert. Een paar jaar geleden is de torenspits weer vernieuwd; bij normaal onder-
houd staat de toren er weer honderd jaar stevig bij.

Het beklimmen van de toren op koopzondag 18 september is mogelijk van een twee 
tot vier uur.  De toren kan alleen beklommen worden als de weersomstandigheden dit 
toelaten. Er wordt een bijdrage van twee euro gevraagd. Kinderen mogen alleen onder 
begeleiding van volwassenen naar boven; zij betalen een bijdrage van een euro. 

Antoniusveste en omgeving gezien van de toren van de Sint-Lambertuskerk.
Foto Jell Vissers
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Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
Bel voor de
mogelijkheden.
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Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
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Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
Bel voor de
mogelijkheden.

1e Open Nederweerter 
Golfkampioenschap

Op zaterdag 29 september wordt voor de allereerste keer het Open Nederweerter Golf-
kampioenschap georganiseerd op de in mei officieel geopende golfbaan Het Woold in 
Asten-Heusden. Nederweertenaren en genodigden in het bezit van het GVB, kunnen 
inschrijven via een mail naar t.bongers@hetkwadrant.nl
De wedstrijd (1e flight) start om 10.30 uur, de prijsuitreiking is om ±17.00 uur. Ontvangst 
vanaf 9.00 uur. De kosten bedragen Euro 52,50 voor greenfee, koffie, vlaai, consumptie e.d.
Er zijn 40 startplaatsen en vol = vol. 
Organisatie: Golfbaan Het Woold, Tjeu Bongers (tel. 06 – 466 18210)

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Stoelmassage
Hotstonemassage

www.doetgoed.nl
Bert Vossen • Eikenstraat 45 • Nederweert 

T. 0495-460610

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl
Eikenstraat 45 • 6031 VW  Nederweert

M. 06 24 76 5795 / T. 460610

Hardloopgroepje
** Let’s move your feet **

Pak deze sportieve uitdaging aan 
en kom gezellig met een vriendin 

lekker buiten sporten!
Optivita start wegens succes vanaf 

3 okt 2012 weer met een nieuw 
hardloopgroepje voor beginners 

in Nederweert. 
Trainingsdag: woensdagochtend 
9.30u tot 10.30u | Duur: 11 weken
Meer informatie: www.optivita.nl

Schrijf je snel in!

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 fietsstoeltjes, 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 ver-
missing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is kan 
niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren aan 
een goed doel (actie polen).

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

Voor meer informatie, 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!!!!!!!

Het kan jullie niet ontgaan zijn…
JOng nederLand budScHOp 

iS weer begOnnen!

Langs de Ospelseweg hangt een mooi 
spandoek zodat iedereen weet dat we 
weer bezig zijn. De eerste groepen zijn al 
geweest, iedereen was weer blij om elkaar 
te zien. Het aftellen naar de eerste grote 
Jong Nederland activiteit is al begonnen.
6 oktober zal namelijk ons jaarlijks festival 
Budspop weer plaatsvinden. Schrijf dit 
dus allemaal weer in je agenda.
Voor de start van Budspop zal er een 
sponsorloop plaatsvinden op het pleintje 
van Budschop. De kinderen rennen voor 
de nieuwe grote tent.

Meer informatie volgt snel…..

Sp   rtnieuwS

Hallo groep 8,

Binnenkort komen jeugdleiders op school 
om te vertellen over EHBO (Eerste Hulp Bij 
Ongelukken) of ze zijn misschien al geweest. 

waarom zou je iets van eHbO moeten 
afweten?
Na dit jaar op de basisschool ga je naar het 
voortgezet onderwijs. In veel gevallen bete-
kent dit op de fiets verder weg, soms zelfs 
naar een ander dorp of stad. De kans is dus 
groot dat je een ongeval ziet gebeuren of er 
zelfs zelf bij betrokken bent. Omdat profes-
sionele hulp niet direct aanwezig is en het 
wel belangrijk is dat er meteen hulp wordt 
geboden. Deze eerste hulp kan soms zelfs 
levensreddend zijn. Om nu te weten wat je 
wel en ook wat je niet moet doen, bieden 
wij de cursus jeugd EHBO aan. Hierin leer je 
bijvoorbeeld hoe je met situaties en verwon-
dingen moet omgaan en hoe je een goede 
melding naar de alarmcentrale maakt. In 
een speciale les worden een aantal ver-
wondingen door een lotus (iemand die ver-
wondingen natuurgetrouw kan namaken en 
nabootsen) uitgebeeld zodat je alles wat in 
de lessen verteld is en wat je geoefend heb, 
kunt toepassen op een “echt” slachtoffer.
Aan het einde is er nog een examen, zowel 
theorie als praktijk en bij goed resultaat krijg 
je een diploma. De kosten zijn € 15,-- inclu-
sief verband tijdens de lessen en boekje.

We willen in de week van 22 oktober be-
ginnen. Afhankelijk van de aanmeldingen 
zullen er één of meerdere cursussen ge-
geven worden op één of meerdere loca-
ties ( Nederweert/Ospel).

Ben jij degene die niet met de handen in 
het haar wil zitten bij een ongeval, geef je 
nu dan op voor de EHBO-cursus. Meld je 
aan op jeugd@ehbonederweert.nl en geef 
aan welke dag ( maandag, dinsdag en/of 
woensdag) en welke locatie (Nederweert of 
Ospel) je voorkeur heeft. Op basis van de 
aanmeldingen worden de cursussen inge-
deeld en verdeeld. Doe dit vóór 12 oktober.

Tot ziens!?

wedStriJdScHema 
H.V. merefeLdia

programma 15 september 2012
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 - Leudal DC3 12.00u
DB2 Merefeldia B2 – Eurotech/Bevo HC B3  
 13.30u
HS1  Merefeldia 1 – Vios 1 20.00u

programma 16 september 2012
Nederweert, de Bengele 
DA1 Merefeldia A1 - Maasgouw/Noav A2
 12.00u

de wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken  door bredox weert

www.hvmerefeldia.nl

VOrKmeer nederweert 
in de gemeente nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Vork-
meer wil een bijdrage leveren aan het 
welzijn van mensen. de organisatie 
heeft diensten op het gebied van vrij-
willigerswerk, welzijn ouderen, jonge-
ren en leefbaarheid. 

VriJwiLLigerSdag 20 OKtOber 2012 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samen-
leving! Als blijk van waardering voor het 
vele werk dat de vrijwilligers verzetten, or-
ganiseert Vorkmeer, in samenwerking met 
de gemeente Nederweert, een vrijwilli-
gersdag. De vrijwilligersdag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 20 oktober van 15.00 
tot 18.00 uur. We organiseren de vrijwilli-
gersdag voor alle mensen die zich vrijwillig 
inzetten in de gemeente Nederweert. 

programma
De opzet van de vrijwilligersdag is anders 
dan voorgaande jaren. De vrijwilligersdag 
bestaat dit jaar uit twee activiteiten, die 
plaatsvinden op twee verschillende lo-
caties. De vrijwilliger maakt zelf de keuze 
aan welke activiteit hij/zij wil deelnemen. 

Activiteit 1 ‘Sportief genieten’ 
Op het sportpark van voetbalclub RKSVO 
in Ospel zullen op 20 oktober gezellige, 
sportieve activiteiten plaatsvinden. Deel-
name is geheel vrijblijvend. U kunt ook als 
toeschouwer genieten van de sportieve 
activiteiten en spellen onder het genot van 
een hapje en een drankje. Het geheel zal 
opgeluisterd worden door enkele muzika-
le optredens. Verder is er de mogelijkheid 
tot deelname aan een gratis bingo.

Activiteit 2: ‘Luisteren, kijken en genieten’ 
In de kerkzaal in Budschop worden op 20 
oktober diverse muzikale en amusante  
optredens verzorgd. Gezelligheid en ge-
nieten staan hier voorop. Ook bij deze 
activiteit zijn leuke prijzen te winnen bij de 
gratis bingo. Voor een lekker hapje en een 
drankje wordt gezorgd.

Opgave
Vrijwilligers kunnen zich opgeven voor 
de vrijwilligersdag middels een opgave-
formulier. Dit formulier is te downloaden 
vanaf onze website www.vpnederweert.
nl of op te vragen via email info@vpne-
derweert.nl en telefoonnummer 0495-
688249. Een formulier kan ook afgehaald 
worden bij ons kantoor.

Op het opgaveformulier kan de vrijwilliger 
aankruisen aan welke activiteit hij/zij wil 
deelnemen op 20 oktober. aanmelden 
kan tot uiterlijk 5 oktober a.s. 
Vrijwilligers die zich opgeven middels het 
opgaveformulier voor de vrijwilligersdag 
ontvangen voor 20 oktober een persoon-
lijke uitnodiging. Dit jaar wordt geen eigen 
bijdrage gevraagd. 

bent u vrijwilliger in nederweert? meld 
u dan aan voor de vrijwilligersdag!

Wij hopen veel vrijwilligers op 20 oktober 
te mogen begroeten! 

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

De lange reis naar het Zuiden

Excursie over trekvogels in 
Nationaal  Park De Groote Peel  

de zomer loopt ten einde en voor veel vogels betekent dit het begin van een lange 
reis. een reis naar warmer oorden, waar ze zullen blijven tot het weer voorjaar 
wordt. wie meer wil weten over vogels en vogeltrek kan meedoen met de  Vroege 
Vogelexcursie op zondag 16 september in de groote peel. de excursie staat on-
der begeleiding van een peelgids van Staatsbosbeheer en start om 7.00 uur bij de 
ingang van het buitencentrum de pelen aan de moostdijk 15 te Ospel.  deelname 
kost € 5,- voor volwassenen en € 2,50 per kind. telefonische opgave is gewenst 
op nummer:  0495 – 641 497.

De Groote Peel is een belang-
rijk gebied voor vogels. Niet al-
leen voor broedvogels – in het 
voorjaar broeden hier zo’n 95 
verschillende soorten – maar 
ook als rustplek of tussensta-
tion voor vogels die de kou in 
Noord Europa ontvluchten. 
Sommige vogels blijven de 
hele winter in de Peel en gaan 
in het voorjaar pas huiswaarts. 
Andere soorten trekken verder 
en maken tijdens hun door-
tocht naar het zuiden dankbaar 
gebruik van de rust en het be-
schikbare voedsel in het uitge-
strekte Peelgebied. Veel vogel-
soorten foerageren overdag en trekken ’s nachts weer verder. Voor hun route oriënteren 
ze zich op de maan en de sterren en op het aardmagnetisme. 

Een van de bekendste doortrekkers in de Peelstreek is de Kraanvogel, die vooral in 
oktober of november, soms in grote aantallen wordt waargenomen. Duizenden Riet- en 
Kolganzen kiezen dit hoogveengebied als overwinterplek. Zij trekken alleen bij extreme 
kou dieper zuidwaarts. De Kievit zet hierbij de trend. Deze vogel heeft een ingebouwde 
vorstthermometer. Zodra het begint te vriezen gaat hij zuidwaarts. Als het weer warmer 
wordt is hij een van de eerste vogels die terugkeert. 

Tijdens de excursie op zondag 16 september krijgen de deelnemers informatie over de 
trekvogels, maar ook over de standvogels van de Peel. Daarbij gaat het vooral om het 
vogels zien, horen en leren herkennen.

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. In het buitencentrum zijn 
voor de echte vogelliefhebber diverse vogelgidsen maar ook verschillende soorten nest-
kasten onder andere voor roodborstjes, koolmezen en zelfs mussenflats verkrijgbaar. 

Het Buitencentrum is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, 
een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl of 
www.np-degrootepeel.nl 

QuiLt fair in HOf Van ScHOOr 
zaterdag 22 September 

Van 11.00 uur tOt 18.00 uur
Kom en laat je inspireren
Op zaterdag 22 september aanstaande 
organiseren wij een fair bij theeschenkerij 
Hof van Schoor. Deze maand is eveneens 
de quiltmaand. Dot houdt in dat er ver-
schillende quiltjes hangben bij ons. We 
trekken dit nu door in onze fair, wat inhoudt 
dat er die dag kramen komen te staan met 
quilts, stofjes en andere spullen. Altijd al 
meer willen weten over quilts, stofjes en 
andere spullen. Altijd al meer willen weten 
over quilts kom dan kijkje nemen en laat 
u inspireren! Verder hebben we dan ver-
schillende workshops en demonstraties.

de deelnemers zijn o.a.:
•	 Wol en Kruid (https://sites.google.com/

site/woleenkruid01) 
•	 Teddy’s	Design	(www.teddysdesign.nl)
•	 Patch	and	Stitch	(www.patchandstitch.

com)
•	 Zwaanzinnig	 wonen	 (www.zwaanzin-

nigwonen.nl)
•	 Atelier	Hebbes	(www.atelierhebbes.nl)
•	 De	Quiltstreek	(www.dequiltsteek.nl)
•	 Mama	Alice	(www.mamaalice.com)
•	 Kuss&zo
•	 Truus	de	Wild
•	 Debby	Snijders

Dit alles zal plaatsvinden op de mooie lo-
catie van Theeschenkerij Hof van Schoor, 
Schoor 50 te Nederweert.
Tot dan!

Vier verenigingen strijden om 
gunst klant!

Steun Verenigingen 
nederweert; dOe uw 

September-bOOdScHappen 
biJ Jan LinderS nederweert !
Vier verenigingen nemen deel aan de ‘Club 
Spaar Actie’ van Jan Linders Nederweert.  
Klanten kunnen deze verenigingen helpen 
door in de maand september de bood-
schappen te doen bij Jan Linders Neder-
weert.  De strijd zal gaan tussen Scouting 
Paus Pius X, Handbalvereniging Merefel-
dia, budoschool Shintai en KV de Piepku-
kes. Voor alle vier de verenigingen staat 
het belang en het plezier van de jeugdige 
leden centraal. 

toelichting:
Op 3 september 2012 gaat de ‘Club Spaar 
Actie’ van start. Klanten ontvangen bij 
elke 10.00 euro aan boodschappen en bij 
speciale actieproducten, één Jan Linders 
club munt. Deze munten kunnen in de 
speciale verzamelbuizen van de vereni-
ging naar keuze gestopt worden. 

Op de zaterdagen gedurende de maand 
september zullen de vier verenigingen 
zich als club promoten bij Jan Linders.  
Aan het einde van de actieperiode, wordt 
het aantal verzamelde munten door Jan 
Linders naar verhouding omgezet in kei-
harde euro’s voor de clubkas.

Meer toelichting: http://www.janlinders.nl/
sponsoring/clubspaaractie 

Contactgegevens: 
HV Merefeldia, contactpersoon Peter Cus-
ters - custers_peter@hotmail.com
Stichting Shintai, contactpersoon Piet Pee-
ters - sponsor@stichtingsts.nl 
VV Piepkukes, contactpersoon Marc Bee-
len - m.beelen11@chello.nl
Scouting Paus Pius X, contactpersoon Den-
nis Verheijen - dennis@dennisverheijen.nl

Dineren als er iets te vieren 
of te herdenken valt.

Een privédiner bij u thuis of op een privélocatie is razend populair. Uw speciale wensen 
zijn thuis makkelijk te realiseren.  Of dit nu een feest is of misschien wel een herdenking 
of afscheid van een dierbare. Voordeel is dat u in uw eigen vertrouwde omgeving rustig 
kunt samen zijn met de gasten. U stelt vooraf met de kok het menu samen, bepaald zelf 
de indeling van de tijd, welke muziek er wordt gedraaid en kiest misschien wel ingredi-
enten uit uw eigen moestuin. Met een privé kok in huis kunnen de kosten laag gehouden 
worden en er is volledige aandacht voor de gerechten van alleen úw gasten. De wijn 
verzorgt u misschien zelf of laat het liever geheel over aan de kok. 

Bart Bijlmakers heeft ruime ervaring met het verzorgen van diners voor kleine gezel-
schappen of het verzorgen van buffetten. Ook beschikt hij over een locatie met keuken 
en restaurant voor maximaal 16 personen. Dit is een prachtig landelijkgelegen huiska-
merrestaurant met alle voorzieningen die een restaurant nodig heeft. Als kok onder-
scheidt hij zich met versgebakken broden, zelfgemaakte pasta’s, het roken van vis en 
vlees, konfijten van gevogelte en het draaien van ambachtelijk ijs. Sauzen worden op de 
klassieke wijze gemaakt en limoncello, notenlikeur, tapenades en patés komen ook uit 
eigen keuken. Kortom: eerlijke producten gemaakt van verse ingrediënten. 

Groepen van 8-10 personen kunnen zich ook aanmelden voor eenmalige workshops 
of een serie van meerdere avonden. Prijzen hiervoor zijn vanaf 45 euro inclusief drank.

Voor meer informatie en reserveringen kunt u bellen: 0495-625647 of raadpleeg de web-
site: www.privedinerencatering.nl of facebook.  

Feestje???
al va. 18,- euro p.p. bij Partycentrum Hellendoorn: 06-55140501 

(6 minuten van Nederweert) GRATIS THUISBRENGSERVICE
www.dansschoolhellendoorn.nl

VerzameLaarSbeurS 
September 2012

Zondag 16 september organiseert Ver-
zamelaarsvereniging “De Peelstreek” uit 
Meijel weer haar maandelijkse ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Rabo-
zaal van het gemeenschapshuis D’n Bin-
ger, Alexanderplein 2 in Meijel.

Het is een ideale gelegenheid voor ver-
zamelaars om hun collectie uit te breiden 
of aan te vullen. Op verzamelgebied is 
van alles te vinden zoals voetbalplaatjes, 
postzegels, munten,  pennen, jokers, sui-
kerzakjes, bidprentjes, ansichtkaarten, 
bankbiljetten etc. 

De openingstijd van de ruilbeurs is van 
10.00 u tot 13.00 u.
Zoals altijd zijn er ook veel tafels gere-
serveerd voor ruilers.
Alle verzamelaars en belangstellenden 
zijn van harte welkom.
Parkeergelegenheid is er voldoende.

30-Jarig beStaan 
Jumping giantS.

in oktober 1982 zag Jumping giants 
in nederweert het levenslicht. nu 30 
jaar later is onze vereniging groter dan 
ooit! dit gaan we natuurlijk groots vie-
ren met al onze leden!

Op vrijdag 5 oktober zal er vanaf 19.00 
uur een receptie gehouden worden in het 
sportcafé van de sporthal. Wij roepen ie-
dereen die JG een warm hart toedraagt 
op om hierbij vooral aanwezig te zijn en 
te toosten op de toekomst.Tijdens deze 
avond zullen de teamfoto’s gemaakt wor-
den van alle teams. Zorg er dus voor dat 
je dit echt niet mist!

Op zaterdag 6 oktober zullen we met ALLE 
leden (ook commissie-, kader- en be-
stuursleden) een dagje weggaan met tou-
ringcars. Het programma is in de nieuws-
brief van juni aan iedereen toegestuurd 
maar ook terug te vinden op onze website.

Tenslotte een woord van dank aan alle vrij-
willigers die het medemogelijk hebben ge-
maakt dat JG in 2012 30 jaar bestaat! Merci!

 Met sportieve groet,
 Het Bestuur, Jumping Giants Nederweert.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

LOngpunt weert HerVat 
biJeenKOmSten

Nu de vakanties weer achter de rug zijn her-
vat longpunt weert weer hun maandelijkse 
bijeenkomsten.

A.S   woensdag 19 september is er weer 
een bijeenkomst met als thema bewegen 
en het belang bij een goede conditie. De 
presentatie is in handen van Jeanine Rey-
ans, Fysiotherapeute in het SJG Weert.
Zij zal uitgebreid ingaan wat het belang is 
bij voldoende bewegen. Wat zijn de posi-
tieve effecten[,en] hoe is het meetbaar. Hoe 
wordt er een trainingsschema vast gesteld. 
Fysiotherapeute zal ook uitleggen wat u 
juist wel of juist niet moet doen .In overleg 
en afgestemd op persoonlijke situaties stelt 
de fysiotherapeut een trainingsprogramma  
samen ter verbetering van de conditie . Je 
eigen doelen stellen is erg balangrijk tijdens 
revalidatie . Fysiotherapeuten hebben be-
weeg programma’s samengesteld speciaal 
voor mensen met een long aandoening.

bLiJVen bewegen
Afhankelijk van het doel en de ernst van uw 
ziekte stelt men een trainings programma’s 
samen, die meestal  van 3 tot 6 maanden 
zal duren. Belangrijk is dan dat men daarna 
zelfstandig verder gaat met bewegen. Con-
ditie vasthouden om meer weerstand op te 
bouwen is van essentieel belang. Ook hier 
zal men uitgebreid bij stil staan. Kortom er 
is voldoende informatie te geven en het be-
lang van bewegen en sporten  voor mensen 
met een longaandoening.

De Presentatie is net als andere ontmoetin-
gen in het KEENTERHART op moesel De 
aanvang is om 14.00 uur zaal is open om 
13.30 uur het eind is om 16.00 uur. Koffie 
en thee staan klaar voor lotgenoten familie 
vrienden en belangstellenden Iedereen is 
welkom.

Omdat veel mensen met astma en COPD 
hinder ondervinden van geurtjes, een vrien-
delijk verzoek om geen eau de toilette, par-
fum aftershave E.D te gebruiken.

 Ik verlaat diegene die ik lief heb
 Om te gaan naar diegene die ik lief had

Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum de Wei-jer is in de leeftijd 
van 93 jaar overleden, oos mam, trotse oma en overgrootoma

Dora Reemers – Stultiens
weduwe van

Willem Reemers

Wij missen haar nu al

 Kinderen
 Klein en achterkleinkinderen

 Familie Stultiens
 Familie Reemers

8 september 2012 
Correspondentieadres: kinderen Reemers
p/a Lemmenhoek 66, 6035 AL Ospel

De uitvaartmis heeft plaatsgevonden op woensdag 12 september in de 
St. Lambertuskerk, te Nederweert.

Aansluitend hebben we mam in besloten kring bij pap op de algemene 
begraafplaats “Kreijel” te rusten gelegd.

Vrijdag 21 september a.s.:

Opening integraal kindcentrum 
De Kerneel (iKc) in Nederweert

Vrijdag 21 september is het zover.  Feestelijk zal het “IKC de Kerneel” in Nederweert ge-
opend worden. Ouders, buurtgenoten en geïnteresseerden kunnen tussen 18.00 uur en 
20.00 uur het gebouw komen bekijken middels een open avond. U kunt binnenlopen om 
kennis te maken. Rond 21.00 uur start een feestavond voor het personeel, oudervereni-
ging en MR. Enkele bands met Kerneelroots zullen de muziek van deze avond verzorgen. 
Ook aan de kinderen is gedacht. In de loop van week 38 krijgen alle groepen een work-
shop. Vrijdag 21 september zijn de hele dag optredens en presentaties van kinderen on-
der het motto: Kerneel’s got talent. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. 

Het motto: “de Kerneel, daar kom je samen  tot bloei” is als uitgangspunt gekozen in de 
samenwerking tussen bs. De Kerneel en Bobo Kindercentra. Beide organisaties werken 
al geruime tijd  samen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Door de samen-
werking te versterken , ontstaan goede mogelijkheden om te werken aan de integrale 
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van nul to dertien jaar. Vandaar de naam: Inte-
graal Kindcentrum. In de zomervakantie is het gebouw aangepast om beter te kunnen 
voldoen aan al onze wensen. Er is aandacht voor doorgaande lijnen en zorg. Buiten-
schoolse arrangementen op het gebied van sport, cultuur en verenigingsleven worden 
integraal opgenomen. Dit alles in één gebouw. Tot ziens in het IKC de Kerneel.
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kapsalon

oog voor detail

Curl & Color
kkaappppssaalloooonnkapsalon

CCuurrll &&&&&& CCoooolloooorrCurl & Color

Tot ziens bij 

kapsalon
Curl & Color
St. Rochusstraat 32 Tel. 626922

Dames-, heren- en 
kinderspijkerbroeken 

al v.a. € 29.90

Kapelaniestraat 1, Nederweert
Tel. (0495) 460 04 41 - t.o. de kerk

In onze kapsalon zorgt ons team voor professioneel vak-

werk, wilt u een klassiek of juist tendy kapsel? Wij zorgen 

ervoor dat u in een gezellige sfeer onder het genot van een 

kopje koffie of thee naar wens wordt geknipt, gekleurd, 

omgevormd en gestyld.

Creativiteit is ons belangrijkste uitgangspunt. Klanten vinden het belangrijkst aan 
hun kapper dat hij/zij goed kan inschatten welk kapsel het beste bij hen past. En 
verder: dat je wensen worden gerespecteerd en een goede kniptechniek!!

Ontdek ook onze toppik haarvezels, DE oplossing tegen kaalheid en dun haar, een 
veilige manier om dun haar te laten verdwijnen. U ziet METEEN resultaat!

Ook staat onze salon bekent om het zetten van haarextensions voor haarverlenging 
en haarvulling van greatlenghts, hiervoor kunt u uitstekend bij ons terecht voor een 
persoonlijk haaradvies!

Een super leuk idee zijn onze HAARTATTOO’S, om met je kinderfeestje een half 
uurtje naar de kapper te gaan om vervolgens met je vriendinnetjes een schitterende 
haartattoo te laten zetten, deze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren 
(maar hiervoor tijdig een afspraak)

DE JONGERENPAS, EEN GEWELDIG SUCCES!!!!
Ben jij 13 t/m 17 jaar oud, dan is deze Jongerenpas echt is voor JOUW. Je krijgt 15% 
korting op al onze behandelingen, en ook nog eens 10% korting op al onze produk-
ten! Neem een pasfoto mee, dan krijg ook jij een JONGERENPAS!!!

En wilt u uw vriendin of familie een keer verrassen, geef dan eens een KAPPERSKA-
DOBON. Ze liggen in onze kapsalon klaar!

BELEEF en ERVAAR de kappers van kapsalon CURL & COLOR die PASSIE hebben voor uw 
haar! Genoeg redenen dus voor een bezoekje aan onze SALON!!!

TOT ZIENS

Looking good bij kapsalon Curl & Color
Al 20 jaar een begrip in Nederweert

KOOPZONDAG 16 SEPTEMBERKOOPZONDAG 16 SEPTEMBERKOOPZONDAG 16 SEPTEMBERKOOPZONDAG 16 SEPTEMBER

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07  i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

ME RA ME RA

Nieuwe collectie sieraden, horloges en/of lederwaren: Esprit, TOV Essentials, 
Supertrash, Melano, Cowboysbag, Zinzi, Casio g-shock, Ice-watch, Eastpak, 
Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Exoal, Fossil en nog veel meer.

*Set bestaat uit hanger met collier + 2 ringen. 
Verkrijgbaar in de kleuren zilver en rosé. 

Voor 399.-

+
+

Nieuwe 
collectie!

WIN Melano kadobonnen  
tijdens de koopzondag! 

Voor 99.-Van 129.95

Van 599.-

Zondag 16 september KOOPZONDAG

NEEWIEERT ON WIELS!
13.00 uur t/m 17.00 uur
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A.s. zondag geopend
vanaf 13.00 tot 17.00 uur

Nieuwe HerfstcollectieNieuwe Herfstcollectie
o.a.o.a.
GeishaGeisha
Anna ScottAnna Scott
DeptDept
ExpressoExpresso
Pastry Pastry shoesshoes

Kerkstraat 6 Nederweert
WWW.DPSFASHION.NL

KOOP-
ZONDAG
16 september

Voor iedere klant 
een kortingsbon 
van bloemstyling 

‘t Roosje!

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Nederweert
Kerkstraat 22
www.jolamode.nl

20%
kassakorting

Koopzondag 16 september

DPS verrrsstteerrrkkkkkkt mmaarrkkkkttttpppoossitiieee

Tijdens de koopzondag 
in onze OUTLET winkel 

(ingang Paulus Holtenstraat 3)

ZOMERCOLLECTIE

HELFT van 
de HELFT

KKKeeKeK rkkkksttrraatat 444455b5bb5b
NeNeeeeeddddddeed rwrwwweertttt, , , , 
tetetel.lll.l.l. 0 00 0 049494949949494944 55-5-5-55 6262626 667676 17177
wwwwww.w.boboolll enenennnnmmomodedescscscccsccchohohohohhoh eeenenenennneeneeenenenennnen.n.n.nn.n.nnnll
OOoOoOoOokkkk k vvvoovovovoorororororoo  u uuuw wwwww w sscscscs hohohohoenennrerereeereeepapapaappp rarararaatititititititittiesessese !!!!!!!!

DPS fashion is klaar voor de toekomst
Met de ingebruikname van het nieuwe pand in 
Stramproy en de presentatie van 1.000 m2 dames 
en heren mode heeft DPS Fashion ingezet op de 
toekomst.
Een moderne eigentijdse modezaak, waar de mode 
voor elke man en vrouw verkrijgbaar is.
Naast het nieuwe pand in Stramproy is DPS in Echt 
grondig verbouwd, en bij DPS in Weert werd alles in 
nieuwe style gebracht. 
Ook DPS Nederweert is helemaal up to date voor het 
nieuwe modeseizoen.

Standaard kennen wij niet
DPS werkt niet met een standaard collectie maar 
speelt in op de vraag uit de markt.
Of het nu gaat om vrije tijd, werk, vriendschap, 
uitgaan of vakantie, jij bent degene die keuzes maakt 
in het leven. Daarbij kies je kleding die bij jouw 
levensstijl past. 
Een team van 40 gekwalificeerde medewerkers wil-
len je daar graag bij helpen. Niet door je keuzes op 
te dringen, maar door je kennis te laten maken met 
een uitgekiende collectie van trendsettende merken. 
PASSIE VOOR MODE.

Nieuwe merken
Nieuwe collecties samenstellen en klanten ad-
viseren is een prachtig vak. Steeds op zoek naar 
vernieuwende collecties. Het allerbelangrijkste: echt 
proberen te luisteren naar de klant. Met gemo-
tiveerde medewerkers die het echt leuk vinden om te 
adviseren over mode. 
In Nederweert is de collectie uitgebreid met nieuwe 
merken zoals: smashed lemon, Ibana, Anna scott en 
voor de heren Petrol.

Daarnaast zijn er weer leuke stoere, gave sneakers 
van Pastry Shoes binnen gekomen.

Mode trends voor het najaar 2012
- Okergeel; een van de trendkleuren van dit seizoen, 

naast bottlegreen, brique en bordeauxrood
- Rood; rood in heel veel gradaties, van oranjerood 

tot bordeauxrood. En je mag het allemaal met 
elkaar combineren

- Jungleprints; slangen, reptielen en panterprints. 
Let’s go wild!!!!!

- Skinny; effen, met een coating of met een bloe-
men of dierenprint. Natuurlijk blijft ook de chino.

- Leer en coatings; zijn belangrijke materialen voor 
zowel jasjes als broeken en rokjes.

De garderobe is natuurlijk niet compleet zonder de 
bijpassende accessoires zoals schoenen, tassen, 
shawls, riemen en kettingen. Natuurlijk ook allemaal 
verkrijgbaar bij DPS.

Cadeau
U spaart bij ons (zonder pasje) voor mooie waarde-
cheques van 25.00 euro.

Om dit prachtige najaarsseizoen in te luiden verwen-
nen wij iedere klant met een koffiebon voor een 
heerlijke cappuccino te nuttigen bij Guulke (deze 
actie is geldig tot 20 september 2012).

DPS Evenementen:
DPS is altijd in beweging en heeft weer diverse 
najaars evenementen,
de mode waard om te bezoeken!

16 september OPENzondag in Nedeweert
23 september OPENzondag in Stramproy en Weert
25 September Gerry Weber dag in Stramproy
29 september Modeshow in Echt
30 september OPENzondag in Echt
12 oktober Sandwich dag Stramproy 

U ziet het, er gebeurt altijd zoveel bij DPS. We zijn 
toegankelijk, vernieuwend en met zekerheid kunnen 
wij stellen; we hebben nog steeds de leukste
modezaken in de regio!”

Wilt u nog meer info kijk dan op 
www.dpsfashion.nl www.facebook.com/dpsfashion
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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

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

LINGERIE IN MOOIE 
NAJAARSKLEUREN

 Marie Jo L‘Aventure
 Prima Donna Chantelle
 Passionata Triumph
 Twist Sapph

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 7,95
Abrikozenvlaai met slagroom .............€ 10,50
Kaiserbroodjes .......................2 + 2 GRATIS
Grof meergranen .........................................€ 1,90
Saucijzenbroodjes .....................per stuk  € 1,20

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

Alle zintuigen op scherp in De Groote Peel  

Excursie met peelpicknick en 
concert bij BC De Pelen

Natuur beleven met al je zintuigen! Dat is wat je tijdens de Zintuigentocht op zon-
dag 16 september in De Groote Peel kunt ervaren. Na afloop van deze wandeling 
ga je lekker picknicken op de picknickweide van het buitencentrum De Pelen.  En 
daarna kun je ook nog naar het concert van SuperNova in het amfitheater van het 
buitencentrum! Als dat geen feest voor de zintuigen is? Starten om 11.00 uur bij 
het buitencentrum aan de Moostdijk 15 te Ospelijk. Deelname kost € 17,50 per 
volwassene en € 7,50 per kind, inclusief een gevulde picknicktas! Opgave vooraf 
is gewenst op nummer: 0495 – 641 497. 

Verrassende natuurbeleving
Voel het verende mos onder je 
voeten en de warmte van de 
zon op je huid. Luister naar de 
vogels, ruik het malse gras en 
bewonder de schoonheid van 
het landschap. Natuur beleef 
je met al je zintuigen, maar… 
ben je je altijd bewust van al 
die zintuiglijke waarnemingen? 
Tijdens de Zintuigentocht in De 
Groote Peel kun je die natuur-
beleving bewust en intens er-
varen. Door het uitvoeren van 
een paar eenvoudige opdrach-
ten worden je ogen, handen, 
voeten, oren en smaakpapillen 
extra geprikkeld. Ben eens een 
paar minuten stil en luister naar 
het concert van de natuur, maak een geurcocktail van besjes en gras en laat je verrassen 
door die heerlijke geur, of kijk in de hemelkijker en zie de wereld in vogelvlucht (zonder 
pijn in je nek te krijgen). De opdrachten zijn speels en verrassend en je kunt ze tijdens 
elke natuurwandeling toepassen. Inspirerend!

Driedubbel genieten
De Zintuigentocht is 2,5 km. lang en duurt ongeveer 1,5 uur. Maar, het zintuiglijke genie-
ten duurt nog langer. Na afloop staat er voor de deelnemers namelijk een tas met brood-
jes en drinken klaar bij de balie van het buitencentrum De Pelen. En na die picknick kun 
je ook nog naar het gratis concert van SuperNova. Deze Nederweerter popband speelt 
om 14.30 en 16.00 uur sfeervolle popsongs in het amfitheater van het buitencentrum. 
Driedubbel genieten dus!

Buitencentrum De Pelen (Mijl op Zeven)
Het Buitencentrum De Pelen (Mijl op Zeven) aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toe-
gangspoort tot het Nationaal Park De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Bui-
tencentrum is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, een com-
pleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl of www.
np-degrootepeel.nl 

Een massage DOET meer dan GOED!
De tijd waarin je leeft vraagt steeds meer van jou. Je hebt stress, hoofdpijn, spierpijn, 
je hebt een drukke baan, je hebt de zorg voor een gezin of je bent juist alleenstaand. Je 
weet best dat je wat meer rust voor jezelf zou kunnen gebruiken, maar hoe doe je dat? 

Zorg en ontspanning voor jezelf is echt geen overbodige luxe om gezond te kunnen blij-
ven functioneren. Maar hoe stap je effectief uit je drukke bezigheden? 

Lichaamsmassage
Een lichaamsmassage ontspant 
niet alleen je lichaam, maar 
brengt tegelijkertijd diepe geeste-
lijke rust. Het is een weldaad voor 
jezelf! 
Sinds mensenheugenis, onder 
alle denkbare volken en bescha-
vingen, wordt massage ingezet 
voor ontspanning en verlichting 
van allerhande klachten en pijn. 
Het regelmatig ondergaan van 
een massage draagt bij aan een 
algeheel gevoel van welzijn. Spie-
ren voelen soepeler aan en, af-
hankelijk van de soort massage, 
ervaar je letterlijk meer ruimte in 
het lichaam.

Kom eens naar massagepraktijk DOETGOED, kies voor een moment van volledige ont-
spanning en rust. Even een moment genieten en op een aangename en gezonde manier 
tot rust komen. Een moment van “niets moeten”. Bij mij kun je terecht voor een heerlijke 
lichaamsmassage. Zo bereik je in korte tijd volledige geestelijke en lichamelijke ontspan-
ning en kun je met hernieuwde energie je dagelijkse bezigheden hervatten.

Een massage wordt afgestemd op jouw wensen en lichamelijke conditie. 

Massagepraktijk DOETGOED
Het adres voor een onspannende of sportmassage!

Eikenstraat 45 / 6031 VW Nederweert / M 06 24765795 / Info: www.doetgoed.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Beleef de stilte in het donker
Schemerwandeling vol natuurbeleving in De Groote Peel 

 De dag is voorbij, de zon gaat onder, langzaam begint het te sche-
meren en dan … dan is het tijd voor een Schemerwandeling. Op 

vrijdag 14 september om 19.30 uur is het zover. Dan kun je mee met een Peelgids 
van Staatsbosbeheer om te genieten van die magische sfeer van een langzaam 
donker wordende Peel. Starten om 19.30 uur bij het buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 7,50 per persoon en opgave is gewenst 
op: 0495 – 641 497. 

Als de schemering valt en het licht verdwijnt voor het donker 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. De nachtdieren worden actief en 
gaan op zoek naar voedsel. Kleine zoogdieren zoals muizen scharrelen over de grond en 
vleermuizen scheren door de lucht op zoek naar muggen en andere lekkernijen. 

Die veranderingen in de natuur kun je volop beleven tijdens een Schemerwandeling in 
De Groote Peel. Je ervaart ook wat je eigen zintuigen doen tijdens de overgang van 
licht naar donker. Als je minder kunt zien neem je geluiden sterker waar en kun je zelfs 
de stilte beter horen. Kleuren vervagen en alles wordt grijs en uiteindelijk blijven er al-
leen zwarte silhouetten en schimmige schaduwen over. Doordat de overgang geleidelijk 
gaat, passen je ogen zich aan zodat je toch genoeg kunt zien om je te oriënteren. En, 
wat je niet kunt zien, kun je erbij fantaseren. Want, lijkt die boom niet op een reus? Of op 
een Romeinse ridder? Volop ruimte voor beleving dus tijdens deze, toch wel een beetje 
spannende wandeling in het Peelmoeras. Maar wees niet bang, de Peelgidsen zorgen 
voor een veilige route en geven aandacht aan die bijzondere momenten en vooral … aan 
de stilte. 

Een sfeervolle en bijzondere belevingstocht die ook geschikt is voor kinderen vanaf 6 
jaar.

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 

6 oktober: Lache in Leivere 
derde Leiverse Buuttegala

Ook buiten het carnavalsseizoen kan er al enige jaren van harte genoten worden van de 
komische vocale capriolen die de regionale buuttereedners uithalen. 
Tijdens het tweede buuttegala in 2011 maakte het een van de taalkomieken in Leveroy 
zo bont dat hij niet alleen de zaak ‘plat’ kreeg maar zelf ook telkens de slappe lach kreeg 
wat weer versterkend werkte op het publiek. Een unieke gebeurtenis die een van de 
hoogtepunten van de avond werd. Sommige aanwezigen moesten met betraand gezicht 
buiten de zaal even op adem komen. Kan het nog leuker?

Op 6 oktober gaat in Pestoeërskoel het doek weer open voor de meesters van de lach, 
te weten:
Har Daniels (heeft afgelopen jaar niet meegedaan aan kampioenschappen, maar heeft 
nu een nieuwe buut waar hij komend jaar wél eens hele hoge ogen mee kan gooien)
Connie Opbroek (finaliste)
Peter Vaessen (3e in de finale)
Jan Gereats (2e in finale)
Ger Frenken (1e in finale)
Dit illustere gezelschap staat bij voorbaat garant voor opnieuw een geweldige avond.
Net als in de voorgaande afleveringen zal de buuttekampioen van 2012, Ger Frenken, als 
opper stalmeester fungeren.
De afterparty wordt dit jaar verzorgd door de Sillentaler Spassmacher Band die na het 
vocale geweld tot in de kleine uurtjes kwistig met muziek zal strooien.

Zaal Leverona kan slechts een beperkt aantal bezoekers toelaten. De eerste twee afleve-
ringen waren in korte tijd uitverkocht. Wie belangstelling heeft voor de derde aflevering 
van Lache in Leivere kan zich voor toegangskaarten wenden tot een van de leden of die 
bestellen via buuttegala@fanfareconcordialeveroy.nl

6 oktober – 20.11 uur – Pestoeërskoel – Leveroy.  Zaal open v.a. 19.00 uur

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

Winnerstraat 14a
6031 NL  Nederweert
tel./fax 0495-631382
mob. 06-50222522

meeuwsdecoraties@freeler.nl
www.meeuws-decoraties.nl

meeuwsmeeuws
decoratiesdecoraties

DOGHOUSE SAM & HIS 
MAGNATONES

Het beste wat u kan overkomen…!

Breezy Concerts heet u van harte wel-
kom om na een lange zomerperiode 
weer te gaan genieten, dit van mooie 
‘intieme’ concerten. Place to be… za-
terdag 15 september, WupsPub Neder-
weert.

‘Doghouse Sam & his Magnatones’ is zon-

van de lage landen. Het is zowat het beste 
wat de Belgische bluesscene sinds jaren 
is overkomen. De drie heren speelden 
in bands als: The Rhythms Bombs, the 
Seatsniffers en the Big Four Quintet.

Op alle gebied is het back-to-basics, hun 
blues wordt puur en rauw geserveerd… 
precies zoals het hoort! Bij Doghouse 
Sam geldt de regel… ‘Met Minder Meer’. 
Onze nationale trots Franky Gomez haalt 
meer uit één snaredrum  dan de meeste 
drummers uit een heel arsenaal ketels. 
Wouter Celis speelt gitaar zoals we het 
graag horen, geen opgefokt gedoe met 
20.000 noten per minuut, maar doorleefd, 
melodieus, soms klagerig, dan weer op-
windend of bijtend, maar nooit vervelend. 
Enkel gewapend met een contrabas, 
drums en Archtop gitaar weet dit trio elk 
publiek moeiteloos in te pakken. 

Ervaar tijdens het optreden zelf hoe deze 
gasten hun muziek met groot vakman-
schap ter plaatse creëren, en je van je 
sokken blazen met hun geheel eigen én 
energieke benadering van de blues. Een 
aanrader van de bovenste plank. Dog-
house Sam steekt zijn voorliefde voor 
Muddy Waters, Sonny Terry of Fats Dom-
ino niet onder zetels of banken. Zelfs de 
dans- en meewiegspieren beleven een 
plezante avond!   
Are you ready, are you willin’, are you able 
to rock all night... dan op zaterdag 15 sep-
tember naar de Wups Pub zou ik zeggen.

Zaterdag 15 september Wups Pub Ne-
derweert - 21.30 uur -  8,00 

Noteer alvast in uw agenda:
Woensdag 3 oktober: Jeff Hershey & 
The Heartbeats (USA). Uniek concert!!!
Zaterdag 20 oktober: CD presentatie 
van the Electrophonics. Leuk entree 
CD-aanbod!

Info: www.breezyconcerts.nl

EINDELIJK. NEDERWEERT 
KRIJGT GLASVEZEL.

30% vóór uiterste inschrijfdatum 
gehaald.

De uitslag is duidelijk: Nederweert 
heeft gekozen voor de toekomst. 
Ruim voor de uiterste inschrijfdatum 
van 16 september hebben voldoende 
huishoudens ‘ja’ gezegd tegen glas-
vezel. Dankzij de vele aanmeldingen 
in Nederweert heeft Reggefiber be-
sloten om iedere woning binnen het 
aansluitgebied te voorzien van een 
geheel kosteloze glasvezelaansluiting. 
Binnenkort ontvangen inwoners meer 
informatie van Reggefiber over de 
aanleg van dit hypermoderne glasve-
zelnetwerk.

Nederland stapt over op glasvezel.
De hoeveelheid informatie die we met 
z’n allen verzenden en ontvangen groeit 
explosief. Daardoor komt het einde van 
de capaciteit van de bestaande netwer-
ken in zicht. De capaciteit van glasvezel 
daarentegen is welhaast onbeperkt en de 
informatie reist met de snelheid van het 
licht. Daarom stappen steeds meer Ne-
derlandse gemeenten over op glasvezel, 
waardoor inwoners in een keer klaar zijn 
voor de komende dertig jaar. Razendsnel 
internet en haarscherpe tv zijn nog maar 
het begin. Glasvezel opent een nieuwe 
wereld aan mogelijkheden op het gebied 
van werken, leren, communiceren en ont-
spannen.

Aanmelden kan nog steeds.
Binnenkort ontvangen inwoners meer 
informatie over de aanleg van het glas-
vezelnetwerk. Iedere woning binnen het 
aansluitgebied wordt voorzien van een 
geheel kosteloze glasvezelaansluiting. 
Indien bewoners gebruik willen maken 
van glasvezeldiensten, maar nog geen 
glasvezelabonnement hebben afgesloten, 
kunnen zij zich alsnog aanmelden. Als de 
graafploegen de wijk hebben verlaten en 
bewoners besluiten daarna pas een abon-
nement af te sluiten, dan kunnen er kosten 
in rekening worden gebracht.

Glasvezelwinkel.
Wie meer informatie wil over de vele 
voordelen van glasvezel en over de ser-
viceproviders, kan terecht in de glasvezel-
winkel. De medewerkers van Reggefiber 
staan daar klaar om alle vragen te beant-
woorden en bieden een onafhankelijk ad-
vies met betrekking tot de verschillende 
abonnementen van de serviceproviders. 
De glasvezelwinkel is gevestigd aan de 
Brugstraat 31-33 in Nederweert. Meer 
informatie is te vinden op www.eindelijk-

ONTMOETINGS-
RUIMTE

‘DE COCON’

Kaarten op maandag-, woensdag- en vrij-
dagmiddag.
Biljarters van harte welkom op maandag-
morgen, donderdagmiddag en vrijdag-
morgen.
Iedereen is van harte welkom in de ont-
moetingsruimte voor een kop koffie, thee 
of glaasje fris.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert, Ingang Pinnenhof.

HUMANITAS ONDERSTEUNT 
BIJ ROUW EN (ECHT)

SCHEIDING
Het verlies door de dood van een dierbare 
of het verlies van een partner na een (echt)
scheiding is een indrukwekkende gebeur-
tenis die je hele leven overhoop haalt en die 
ook emotioneel een diepe indruk maakt. Je 
komt voor allerlei problemen te staan die je 
alleen dient op te lossen. De mensen om je 
heen gaan door met leven, terwijl voor jou 
het leven stilstaat. Voor mensen die samen 
met lotgenoten hun ervaringen willen delen 
en een luisterend oor zoeken, organiseert 
Humanitas afdeling Weert een aantal bij-
eenkomsten. Er start een lotgenotengroep 
voor mensen die een dierbare zijn verloren 
door overlijden en er start een lotgenoten-
groep voor mensen die als gevolg van een 
echtscheiding alleen zijn komen te staan.

Belangrijke thema’s in beide groepen zijn 
“wat is er gebeurd’, “hoe ga je met je emo-
ties om”, “alleen zijn en zorgen voor je-
zelf”, “hoe zie je de toekomst”. Elke groep 
bestaat uit 5 tot 8 deelnemers en wordt 
begeleid door twee geschoolde vrijwil-
ligers van Humanitas en komt 8 keer bij 
elkaar, verdeeld over 3 maanden. Bij vol-
doende deelnemers starten in september 
2012 weer twee groepen. 

Voor meer informatie over Humanitas: 

Voor aanmelding: tel 06-30890324 of 
email: weert@humanitasmail.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

WOENSDAG 19 SEPT. 
KINDEREN MOGEN “ SPEUREN 

NAAR SPOREN” EN VILTEN
Met de gidsen van Eynderhoof gaan de 
kinderen op stap door het museum, zoe-
ken naar sporen van het verleden, en dat 
wordt spannend, wat zoek je dan, laat je 
verrassen en ben om 14.00 uur aanwezig, 
want dan gaan de gidsen op stap, maar 
voor of na de zoektocht mogen de kinde-
ren tegen een vergoeding van € 1.50 een 
armbandje vilten een hele oude techniek 
met wol bewerken, dit mag je doen met 
professionele begeleiding. Het museum is 
open van 13.00 – 17.00 uur.

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)


