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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

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

www.slim4all.nl

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.

  Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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 ".

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!

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Spauwen & Spauwen 
dé tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Tom Linsen: 

“Ik kom hier al van kleins af aan 
en word altijd goed en met zorg 
behandeld!”

Let op: 6 & 7 oktober 
voorlichtingsdagen implantaten

met € 250,- korting,
Info op www.tandartsspauwen.nl

In oktober begin ik weer met workshops bloemschikken, 
heeft u ook zin in een of meerdere creatieve avond(en) dan kunt u zich 

daarvoor opgeven, ook leuk voor een groep collega’s/vriendinnen.
Vraag vrijblijvend naar de kosten en mogelijkheden.

Marive
Tevens het adres voor uw bloem- of grafstukken op bestelling.

Marij Veltrop-Douven 
Laurierstraat 48 

6031 we Nederweert
tel:0495-625892 of 06-55995959

www.marive.eu
marij@marive.eu

Woning te huur
nabij centrum Nederweert

met 4 slaapkamers.
Hogere prijsklasse.

06-21394911

De Stichting WonenPlus is altijd 
op zoek naar mogelijkheden 
om bewoners van kleinschalige 
woonvormen en buurtbewoners 
met elkaar te verbinden, zodat 
‘wonen’ ook ‘leven’ wordt. Sa-
men met de buurtbewoners van 
het St. Antoniusplein in Neder-
weert en enkele lokale onder-
nemers organiseert WonenPlus 
een nostalgische kermis tijdens 
Burendag op zondag 23 sep-
tember, vanaf 14.00 uur.

Iedereen heeft het recht
In de praktijk blijkt dat bewoners 
van een kleinschalige woonvorm 
een vrij anoniem bestaan leiden. 
Men doet niet mee en telt niet 
mee in de eigen omgeving. Wo-
nenPlus stelt zich ten doel ervoor 
te zorgen dat hun bewoners écht 
deel uit maken van hun woon-
omgeving. De stichting doet dit 
vanuit de visie dat alle mensen het 
recht hebben om volledig deel te 
nemen aan de samenleving. 

In Nederweert gebeurt dat al 
zoveel mogelijk. Aan de Lindanus-
straat, hoek St. Antoniusplein in 
Nederweert, biedt de Stichting 
WonenPlus mensen met een 
(verstandelijke) beperking een 
kleinschalige woonvorm: zelfstan-
dig wonen onder algemene be-
geleiding. De bewoners van deze 
woonvorm maken steeds meer 
deel uit van hun buurt. Onder 
andere door samen projecten te 
organiseren, zoals de Nederweer-
ter versie van Serious Request 
met bewoner DJ Joos Wolters, 
in december 2011. En door het 
vieren van Burendag samen met 
de buurtbewoners. Dergelijke 
projecten stimuleren de vermaat-
schappelijking van de doelgroep 
en zorgen ervoor dat iedereen 
meetelt én meedoet. 

Aanstaande zondag kermis in Nederweert! 

WonenPlus viert Burendag 
met nostalgische kermis

Vele handen….
Dit jaar zetten buurtbewoners en 
(bewoners van) WonenPlus de 
schouders onder een niet eerder 
vertoond project: een nostalgi-
sche kermis tijdens Burendag op 
zondag 23 september. Burendag 
is een landelijk initiatief van het 
Oranje Fonds in samenwerking 
met Douwe Egberts. Het Oranje 
Fonds schonk aan het Nederweer-
ter initiatief een bedrag van 500 
euro. Ook een aantal ondernemers 
steunt dit evenement.

In het weekblad van 6 september 
jl. werd een oproep gedaan voor 
helpende handen en muzikanten. 
Deze oproep leverde diverse aan-
meldingen op. Vele handen maken 
licht werk en mede daardoor is het 
mogelijk om een echte nostalgische 
kermis te realiseren. Met maar liefst 
15 kramen, waaronder een olie-
bollenkraam, wafelbakker, suiker-
spin- en popcornkraam, carrousel, 
muziek én natuurlijk een koffiehuis. 
Mocht het weer tegenzitten, dan 
zorgt de organisatie voor een over-
dekte Burendag op het plein. 

Resultaat dat telt
De actie is, wat de organisatie 
betreft, bij voorbaat al geslaagd. 
Het enige wat nodig is, is het juiste 
gereedschap om met elkaar in 
contact te komen. Burendag is 
dat gereedschap, de gezamenlijk 
georganiseerde en opgebouwde 
kermis, is daarvan de uiting. De 
onderlinge contacten die ontstaan, 
zijn het resultaat. En dat is wat telt! 

Iedereen welkom op zondag 23 
september 
Het evenement van WonenPlus 
is als het ware een ouderwetse 
naoberdaag. Ofwel, gezellig met 
de buurt bijelkaar op het plein, 
onder het genot van een lekker 
kopje koffie en lekkernijen van de 
kermis. Natuurlijk is het evenement 
niet alleen voor de buurtbewoners. 
Iedereen is welkom op zondag 23 
september. De kermis op het St. 
Antoniusplein in Nederweert is 
vanaf 14.00 uur geopend. 

www.wonenplus.nu

F. Bruekers

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN

Wij leverW en en installeren vakkundig 
systemen van groot tot klein.

Bel voor informatie of
een vrijblijvende offerte 06-54256242

of ga naar wwwof ga naar wwwwwwww.r.rremozon.nleemozon.nmozon.nll

l ll kk d

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

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN
ZONNEPANELEN 

ELEKTRO-INSTALLATIES

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Juwelier Ton Rijken
Voor al uw:

Horloge batterijen: dagelijks retour
Polijsten en graveren: dagelijks retour

Leren en metalen horlogebanden: dagelijks retour
Goud en zilver reparaties: wekelijks retour

Horlogereparaties
Eventueel prijsopgave vooraf voor al uw reparaties

U kunt al uw reparaties brengen bij
Foto Nederweert, Lambertushof 2
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DAGDROOM.
Poedelnaakt lag ik in het gras
toen het 35 graden was
in mijn privétuin welteverstaan
anders had ik zoiets niet gedaan
iemand kwam, hij heette Pieter
met een heerlijk verfrissende gieter
ik werd weer jong als nooit tevoren
er groeide meizoentjes uit mijn oren

Het was een droom, want later bleek
werd ik wakker met een zonnesteek!

 An Cuijpers.

ONTMOETINGSRUIMTE
‘DE COCON’

Kaarten op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag. Biljarters van harte wel-
kom op maandagmorgen, donderdag-
middag en vrijdagmorgen. Iedereen is van 
harte welkom in de ontmoetingsruimte 
voor een kop koffie, thee of glaasje fris.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert. Ingang Pinnenhof.

Bedankt voor uw stem!
De VVD heeft bij de verkiezingen een schitterend resultaat behaald. 41 
zetels in de Tweede kamer, een aantal dat de VVD nooit eerder heeft 
gehad. De uitslag heeft duidelijk laten zien dat steeds meer mensen 
het eens zijn met de keuzes die de VVD maakt. Maar ook de aanhang 
van de PvdA is flink gegroeid. Samen met deze partij zullen we aan de 
slag moeten om ons land weer sterker uit deze crisistijd te laten komen.

Als VVD Nederweert zijn we trots op de uitslag in onze eigen gemeente. 31,2% van de 
stemmen, dat is niet niks. En daar willen wij u voor bedanken!

De VVD Nederweert gaat zich nu voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014. Wij hebben ook u daar bij nodig. We willen met u, nadenken over de speerpunten 
voor onze mooie gemeente. Wat zijn daarbij de belangrijke onderwerpen? Waar maakt u 
zich druk over als het om Nederweert gaat? 
U krijgt bij de VVD Nederweert alle ruimte om mee te praten en te beslissen.

Bent u betrokken bij uw eigen omgeving, uw eigen gemeente? Spreekt de plaatselijke 
politiek u aan? Zou u ook best eens op de stoel van raadslid willen zitten? Heeft u ideeën 
hoe iets anders of beter kan? Laat uw mening dan ook aan ons horen.

U bent altijd welkom op onze fractievergadering, maar ook voor een individueel gesprek.
Neem contact op met Renée Wernink en we maken een afspraak. Dat kan via de tele-
foon 06-34553923 of via de mail renee.wernink@vvd-nederweert.nl

Tot ziens!
Renée Wernink
VVD Nederweert

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

DE WONINGVERENIGING NEDERWEERT
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Laurierstraat 71, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1982, opp. perceel ca. 145 m2 inhoud woning 300 m3.
Begane grond: hal met laminaatvloer, meterkast (5 groepen/ 2 
aardlekschakelaars/ automaten) en toiletruimte met fontein; door-
zonwoonkamer met laminaatvloer en trapkast; dichte keuken met 
laminaatvloer en verzorgde keukenopstand met afzuigkap; vanuit 
de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
douchecabine, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: bergzolder met dakraampje en voorzolder met op-
stelplaats AWB HR-combi cv-ketel (2002) bereikbaar via vaste trap.
Algemeen: volledig geïsoleerd; voor- en achtertuin voorzien van 
achterom, terras en erfafscheiding (hout).

Vraagprijs € 140.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 29 september 2012.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken 
of starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Zilvervloot terug bij RegioBank
Zilvervloot Sparen is per 6 september terug bij RegioBank. Bij dit jeugdspaar-
product ontvangen spaarders naast de jaarlijkse rente een premie van maximaal 
10%. Zilvervloot Sparen was vanaf 1958 enorm populair tot de overheid in 1992 de 
regeling stopte. Het populaire spaarproduct is nu weer verkrijgbaar bij Leën As-
surantiën. Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Nederweert. 

RegioBank loopt met de introductie vooruit op het wetsvoorstel Jeugdsparen dat CDA 
en ChristenUnie in juni van dit jaar indienden. Doel is om het sparen onder jongeren weer 
te bevorderen op vergelijkbare wijze als met de oude Zilvervloot. RegioBank wil zo haar 
steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de spaarzin bij jongeren. 

Vanaf de geboorte tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kan geld worden ingelegd 
op Zilvervloot Sparen. De rekening moet wel uiterlijk in het 15de levensjaar worden ge-
opend. De maximale inleg bedraagt € 600,- (dat is € 50 per maand), bij een rentever-
goeding van momenteel 2,4% (peildatum: 6 september 2012). Per volledig spaarjaar 
ontvangen spaarders een premie van 1% over de inleg, met een maximum van 10%. 
Spaarders die dus 18 jaar lang € 600 per jaar sparen, strijken meer dan duizend euro aan 
premie (€ 1.080) op, bovenop de al aantrekkelijke jaarlijkse rentevergoeding. 

Over RegioBank
RegioBank kiest ervoor te bankieren zoals bankieren bedoeld is, met veel persoonlijke 
aandacht en gevoel voor service. Met de bank in de buurt en de klant centraal. Re-
gioBank werkt hiervoor samen met meer dan 530 Zelfstandig Adviseurs door heel Ne-
derland. Leën Assurantiën is Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Nederweert. Leën 
Assurantiën is geworteld in de regio, kent de omgeving en spreekt de taal van de klant. 
Hij brengt complexe financiële onderwerpen terug naar begrijpelijke verhalen. Dit bete-
kent voor de klant een eenvoudige en heldere uitleg over producten met aantrekkelijke 
tarieven. 

RegioBank is onderdeel van SNS REAAL, heeft een eigen vergunning van De Neder-
landsche Bank en valt onder het depositogarantiestelsel en het beleggerscompensa-
tiestelsel.

Neem voor meer informatie contact op met: 
Lonny Smeets of Annemie de Waal
T  0495-631839
E  lonny.smeets@leenassurantien.nl 
E annemie.de.waal@leenassurantien.nl

De verbouwing bij Bobo
Na een paar drukke zomermaanden bij BOBO Nederweert met een verbouwing en een 
interne verhuizing naar een “eigen” BOBO vleugel in basisschool de Kerneel  is de klus 
bijna klaar. Nog hier en daar moeten er nog wat puntjes op de i, maar de kinderen kunnen 
nu alweer volop genieten van de ruimtes. 

Het is zo fijn om bij BOBO te zijn. We hebben nu een eigen ingang en alle 5 lokalen zijn nu 
met elkaar verbonden. Het is voor ouders nu ook heel makkelijk om na een drukke werk-
dag hun kroost op te halen. Ook voor de pedagogische medewerkers is het fijner werken 
omdat je nu naast elkaar je lokaal hebt en niet meer verspreid door de hele school.

Hoe werkt het nu eigenlijk bij BOBO NEDERWEERT?
Kies je voor kinderopvang dan komt je baby eerst in de baby dreumesgroep Olleke Bol-
leke (0 tot 2 jarige). Op een bepaald moment is je kindje toe aan nieuwe uitdagingen 
en is het ook  groot genoeg om mee  te kunnen doen aan het peuterprogramma, dus 
stromen ze vanaf  2 jaar door naar EigenWijsje (2 tot 3 jarige). Vanaf 3jaar stroomt je 
peuter door naar Upke Dupke (3 tot 4 jaar). In deze groep word het peuterprogramma 
wat uitgebreider zodat de peuters makkelijker aansluiting kunnen vinden op de basis-
school Maar er zijn ook ouders die niet voor kinderopvang hebben gekozen maar toch 
gebruik willen maken van het peuterprogramma (vroeger peuterzaal). Dit kan natuurlijk 
ook bij ons maar dan wel vanaf 2 jaar. Ouders kiezen dan voor 5.5u (vrije keuze voor 1 
morgen en 1 middag) per week. Je krijgt dus van 2 tot 4 jaar een harmonisatie van de 
kinderopvang en peuterprogramma. Gaat je kind met 4 jaar naar de basisschool dan kan 
hij/zij voor en na de schooltijden en in de vakanties  gebruik maken van onze BSO. Voor 
het kind allemaal bekend. Hij/zij kent de gezichten, de ruimtes en ga zo maar door. Alles 
is  vertrouwd en veilig. 

Er veranderd nog iets bij BOBO….wij horen officieel vanaf 21 sept bij het IKC de Kerneel. 
IKC staat voor Intergraal Kind Centrum en dat is een voorziening voor kinderen van nul 
tot dertien jaar, waar zij gedurende de dag bij elkaar komen om met elkaar te leren, te 
spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Het IKC biedt kinderen een dagpro-
gramma, waarbij in het aanbod en de uitvoering rekening gehouden wordt met eisen die 
gesteld worden aan onderwijs en wensen van ouders op het gebied van opvang en ont-
wikkeling. De medewerkers van onderwijs zullen zich vooral toeleggen op het stimuleren 
van de leerlijnen bij kinderen, terwijl de medewerkers van kinderopvang zich vooral rich-
ten op de meer algemene ontwikkelingslijnen van kinderen. En dat allemaal onder 1 dak! 

Zijn jullie nieuwsgierig geworden??? Nou dan nodigen we jullie uit om op vrijdag 21 sep-
tember van 18.00 tot 20.00 een kijkje te komen nemen in onze nieuwe ruimtes. Tot dan.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

KLEDING EN 
SPEELGOEDBEURS

Op zondag 23 september organiseert Ba-
sisschool De Bongerd aan De Bengele 2 in 
Nederweert een tweede hands kinderkle-
ding 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, carnavals-
kleding en groot speelgoed kunt u te koop 
aanbieden.

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

De spullen kunt u brengen zaterdag 22 
september tussen 10.30 uur en 11.30 uur bij 
Basisschool de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor vermis-
sing, beschadiging of diefstal. Wat niet ge-
prijsd of genummerd is kan niet verkocht 
worden. Het is mogelijk de kleding te done-
ren 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 num-
mer of wilt u meehelpen met de beurs bel 
dan met 0495-624930 of stuur een mailtje 
naar kledingbeurs_bs_de_bongerd@hot-
mail.com

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

OPEN EETTAFEL LEVEROY
Op donderdag 20 september is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdag middag 
19 september 11.00 uur. Nieuwe bezoe-
kers aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

ROMMELMARKT 
IN D’N BINGER

Vocalgroup Achorus houdt op zondag 23 
september de jaarlijkse rommelmarkt in 
gemeenschapshuis d’n Binger te Meijel. 
De markt begint om 13.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. Vanaf 13.30 uur wordt een bre-
de collectie goede en bruikbare spullen 
per opbod geveild. De entree is € 2,00. 
De opbrengst komt ten goede aan projec-
ten in verschillende delen van de wereld.

De rommelmarkt van Jongerenkoor Meijel 
kenmerkt zich volgens de organisatoren 
door een gemoedelijke sfeer, jeugdige 
verkopers en vele vrijwilligers. Vier dagen 
zijn ruim honderd vrijwilligers in de weer 
om te spullen uit te pakken en op zondag 
23 september aan de man te brengen. 

Tevens is het koopzondag; een bezoekje 
aan de dorpskern is dus meer dan de 
moeite waard!

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

Violen, Chrysanten 
bloembollen, heide, 

enz., enz.
Openingstijden:  

za  

Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.



Weekblad voor Nederweert

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

BIJ AUTO HEURKENS

AUTO HEURKENS ROERMOND IEDERE ZONDAG GEOPEND!

COLLECTIONT

VAN 13 T/M 23 SEPTEMBER BĲ  UW RENAULT-DEALER!
LAAT JE NU VERLEIDEN…LAAT JE NU VERLEIDEN…

U rijdt al een TWINGO vanaf €6.990,-

TWINGOTWINGO
COLLECTION

VANAF
€8.990,-

De vanafprijs is inclusief extra inruilwaarde en exclusief 
kosten rijklaar maken á € 550,-

ROERMOND & WEERT 
ZONDAG 23 SEPTEMBER ZONDAG 23 SEPTEMBER 

EXCLUSIEF GEOPEND EXCLUSIEF GEOPEND 
VAN 10:00 - 17:00 UURVAN 10:00 - 17:00 UUR

EXTRA
INRUILWAARDE 

€2.500,-

0%
RENTE

ROERMOND  JACOB ROMENWEG 8  TEL. (0475) 32 22 99
WEERT  ROERMONDSEWEG 87  TEL. (0495) 58 07 00
ECHT  RIJKSWEG NOORD 3  TEL. (0475) 48 12 50

* Tijdens de Salon de Promotion houdt Renault de BTW op 19%! Wanneer de auto later dan 30 september gefactureerd is, dan geldt een hoger BTW (21%). Daarom krijgt u 2% korting gebaseerd op de consumentenprijs exclusief 
BTW en BPM vanaf 1 oktober 2012. Deze actie is alleen geldig voor particuliere klanten op Renault personenauto’s. M.u.v. Z.E. modellen, en modellen die vòòr 1 oktober 2012 gefactureerd worden. Deze aanbieding is gelijk aan 
een korting vanAF € 132 op de nieuwe Twingo, € 173 op Clio, € 211 op Clio Estate, € 264 op Modus, € 214 op Kangoo Family, € 268 op Wind, € 284 op Mégane Hatchback, € 299 op Mégane Estate, € 320 op Mégane Coupé 
en Mégane Renault Sport, € 367 op Mégane Coupé-Cabriolet, € 285 op (Grand) Scénic, € 339 op Laguna Hatchback, € 354 op Laguna Estate, € 485 op Laguna Coupé, € 476 op (Grand) Espace. **Gratis customization van 
kleur wieldoppen, lichtmetalen wielen zijn leverbaar tegen meerprijs. Gratis customization van interieur bestaat uit accenten ventilatieroosters, bedieningselementen verwarming- en ventilatiesysteem en snelheidsmeter. 
Actieperiode Salon de Promotion, loopt van 13 september tot en met 23 september 2012. Bepalend is de datum waarbij de aankooporder bij Renault Nederland binnenkomt. De auto dient uiterlijk 30 november gekentekend te 
zijn. De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenprijs vanaf 1 oktober 2012 en na aftrek van de extra inruilwaarde en eventuele ECO2-premie. Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk 
geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen personenauto’s en diensten zijn inclusief BTW. Het afl opend krediet wordt verstrekt door Renault Financial Services, 
handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe Renault personenauto-orders van particulieren van 13/09/2012 tot en met 
23/09/2012. Jaarlijks kostenpercentage 0% tot 24 maanden op de Twingo, 0% tot 36 maanden op de Clio (Hatchback, Estate), (Grand) Modus, Wind en Kangoo Family, 0% tot 48 maanden op de Mégane (Hatchback, Estate, 
Coupé), (Grand) Scénic, Laguna (Hatchback, Estate, Coupé) en (Grand) Espace. Maximaal te fi nancieren bedrag € 5.000 op de Twingo, € 7.500 op de Clio (Hatchback, Estate), (Grand) Modus, Wind en Kangoo Family, €15.000 

op de Mégane (Hatchback, Estate, Coupé), (Grand) Scénic, Laguna (Hatchback, Estate, Coupé) en (Grand) Espace. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de exacte actievoorwaarden renault.nl of vraag 
uw Renaultdealer. Renault behoudt zich het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl.

Min./max. verbruik getoond model: 3,4-6,5 l/100 km. Resp. 29,4-15,4 km /l. CO2 90-150 g/km.

Totaal krediet-
bedrag

Looptĳ d in 
maanden

Jaarlĳ ks kosten-
percentage

Totaal te betalen 
bedrag

Maand-
termĳ n

0% 
actie-

fi nanciering

€ 5.000 24 0% € 5.000 € 208 
€ 7.500 36 0% € 7.500 € 208 

€ 15.000 48 0% € 15.000 € 313

7,9% 
standaard-

tarief

€ 5.000 24 7,9% € 5.407 € 225
€ 7.500 36 7,9% € 8.415 € 234 

€ 15.000 48 7,9% € 17.453 € 364 

TĲTĲTĲ DELĲ DELĲ K BETAALT K BETAALT RENAULT HET 
VERSCHIL TUSSENVERSCHIL TUSSEN 19%19% EN 21% BTW 
OP DE AANSCHAFPRĲOP DE AANSCHAFPRĲ S* S*

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Opruiming!
merkzonnebrillen tot 40% korting

l

DEZE WEEK

KRUIMEL VLAAI
SUMMERSE VLAAI
6 ROZIJNBOLLEN

Brugstraat 17 0495-634646

€ 7,75
€ 10,95
€ 1,95

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…

Scouting PPX start seizoen vol actie
Het is september en dat betekent dat het scoutingseizoen al weer volop bezig is, voor zowel 
de watertak Mark Twain in hun Thuishaven aan Steer als voor de landtak Paus Pius X in 
hun blokhut de Boelebeem aan de Bredeweg. Iedereen is weer bijgekomen van het fan-
tastische NICES kamp, het traditionele ‘overvliegen’ van de leden naar een oudere speltak 
heeft inmiddels plaatsgevonden, de eerste nieuwe schoolvriendjes en –vriendinnetjes zijn 
al eens mee komen kijken hoe gezellig het is en het programma voor de komende maanden 
is alweer rijkelijk gevuld.

Zo is Scouting Nederweert uitgekozen om tussen 3 september en 30 september mee te 
mogen doen met de Club Spaar Actie van Jan Linders, waarmee klanten van de supermarkt 
door middel van spaarmunten diverse verenigingen kunnen steunen. Om zichzelf hiervoor 
te promoten zal PPX op zaterdag 22 september in het thema ‘schminckend schommelen’ 
een leuke activiteit voor het winkelend publiek neerzetten op en rondom Lambertushof. 
Zoals de naam al doet vermoeden zullen er kinderen (en eventueel zeer enthousiaste vol-
wassenen) geschminckt worden en zullen er verder diverse typische, maar ook verrassend 
moderne Scouting activiteiten te beleven zijn.

Daarnaast is er natuurlijk nog veel meer te doen dit seizoen: op 19 oktober staat het grote 
provinciale puzzelspel ‘Expeditie Joti’ op het programma, een erg spannend spel tegen 
vele andere Limburgse teams, met crytpische online puzzels, hints die verstopt zijn ergens 
in Limburg en de vreemdste opdrachten die je op Youtube moet plaatsen om punten te 
verdienen. De enthousiaste teams van Scouting PPX veroveren vrijwel elk jaar minimaal 1 en 
soms zelfs 3 plaatsen in de top 5, dus er is een reputatie hoog te houden. Verder volgt er o.a. 
eind oktober nog een natuurwerkdag voor de jongere leden en uiteraard de Sint Maarten 
viering op 10 november.

Scouting Paus Pius X Nederweert is een jeugdvereniging die een actief, avontuurlijk, cre-
atief en leerzaam programma biedt voor jeugd en jongeren van 5 tot 23 jaar, zowel op het 
water als op het land. Daarnaast biedt ze ook voor veel volwassenen een plezierige en 
leerzame vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld als leiding. Meer informatie over PPX is te vinden 
op www.scoutppx.nl.

Officiële felicitatie 
voor gemeente Nederweert.

Hoogste deelnamepercentage glasvezel in Limburg.
Dat Nederweert glasvezel krijgt is inmiddels duidelijk. Waar de 30% voor de eer-
ste deadline van 19 augustus niet behaald was, is dit tijdens de verlenging ruim-
schoots ingehaald. Ruim voor de uiterste inschrijfdatum van 16 september is het 
30% deelnamepercentage behaald. Daarbij is nog iets speciaals aan de hand. Ne-
derweert kent namelijk het hoogste deelnamepercentage dat binnen een vraag-
bundeling gehaald is van Limburg. Een officiële felicitatie naar de gemeente toe 
kon daarom ook niet uitblijven.

Wethouder Mackus blij verrast. Begin deze week feliciteerde Paul Kempen, salesmana-
ger bij Reggefiber, wethouder Hubert Mackus met het behalen van de hoge penetratie 
voor glasvezel. Mackus werd een levensgrote advertentie aangeboden met de tekst: 
‘Gefeliciteerd, Nederweert krijgt glasvezel’. Hij is hiermee blij verrast. De advertentie 
krijgt een mooi plekje in het gemeentehuis.

Informatie en persoonlijk advies .
Wie meer informatie wil over de 
vele voordelen van glasvezel en 
over de serviceproviders, kan 
terecht in de glasvezelwinkel. 
De medewerkers van Reggefiber 
staan daar klaar om alle vragen 
te beantwoorden en bieden een 
onafhankelijk advies met betrek-
king tot de verschillende abon-
nementen van de serviceprovi-
ders. Uiteraard kunnen inwoners 
zich nog steeds inschrijven voor 
glasvezel. Dit kan door online of 
in de glasvezelwinkel een glas-
vezelabonnement af te sluiten. 
De glasvezelwinkel is gevestigd 
aan de Brugstraat 31-33 in Ne-
derweert. 
Meer informatie is te vinden 
op www.eindelijkglasvezel.nl/
neder weert.

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

www.budschopactueel.nl

Paul Kempen, salesmanager Reggefiber, feliciteert wet-
houder Hubert Mackus van de gemeente Nederweert 
met het behalen van het hoogste deelnamepercentage 
voor glasvezel in regio Limburg.

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

www.teunissenletselschade.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

DE WONINGVERENIGING NEDERWEERT
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Magnoliastraat 42, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1981, opp. perceel ca. 160 m2 inhoud woning 350 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen/ 
aardlekschakelaar/ automaten), trapkast en toiletruimte voorzien 
van wandcloset en fontein; doorzonwoonkamer met tegelvloer; 
open keuken met tegelvloer en verzorgde keukenopstand; vanuit 
de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet.
2e Verdieping: bergzolder met dakraam en voorzolder met 
opstelplaats Radson HR-combi cv-ketel (1998), mechanische 
ventilatie-unit en witgoedaansluiting bereikbaar via vaste trap.
Algemeen: volledig geïsoleerd; voor- en achtertuin voorzien van 
achterom, terras, vrijstaande tuinberging en erfafscheiding (hout/
steen).

Vraagprijs € 137.500,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 29 september 2012.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken 
of starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.



Weekblad voor Nederweert 

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Hazelnootbavaroise ................................€ 10,75
Lepelgebakjes .............................per stuk  € 1,15
Ruwe bolster ..................................................€ 1,95
Tarwebollen ..................................10 voor  € 2,95

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

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

CDA staat voor een 
duurzaam en leefbaar 

buitengebied voor iedereen
Op woensdag 29 augustus jl. stond de geurevaluatie op de raadsagenda. Met alle infor-
matie over de “(geur)overlast”, de gesprekken die gevoerd zijn en de (on)mogelijkheden 
die er zijn, is het CDA tot een weloverwogen standpunt gekomen waarbij alle belangen 
(hoe groot of klein ze ook lijken) meegewogen hebben. 

Als CDA ondersteunen wij de stap van het college om de oudeurnorm in de 500 meter 
cirkel in de kernen terug te brengen. De kernen zijn nl. de dichtstbevolkte gebieden en 
moeten de beste leefomgeving bieden. Het buitengebied is echter een ander verhaal. 
Hier wonen, werken en leven agrariërs en andere ondernemers al lang samen met “ge-
wone” burgers die ooit in het buitengebied zijn gaan wonen vanwege de rust, het groen 
en ook de dieren in de weilanden. Natuurlijk weten ook wij dat deze dieren ook overlast 
met zich meebrengen, maar of het nu 10 of 14 odeur is, het stinkt er niet minder om.

Mochten we nu dus besluiten om de 14 ou te verlagen naar 10, dan bereiken we niets. 
De stank wordt niet minder en een ondernemer mag volgens de vergunning nog steeds 
zijn bestaande rechten benutten(14 ou). De enige die dan “last” van deze verlaging zou 
krijgen, zijn de “gewone” ondernemers en burgers die in het buitengebied binnen de 
stankcirkels van de verschillende agrarische bedrijven liggen. Zij mogen door de verla-
ging namelijk niet uitbreiden of een serre plaatsen omdat ze dan binnen de cirkel komen 
of boven de 10 odeur norm. Daarnaast geeft de verlaging van de odeurnorm nog een 
probleem; Als een bedrijf met meerdere locaties dicht bij bebouwing haar activiteiten 
wil verplaatsen naar één nieuwe plek waar groei (met minder overlast) wel mogelijk is, 
is dit niet meer mogelijk omdat men een lagere odeurnorm hanteert. Met als gevolg dat 
de oude stallen op de verschillende plekken in de buurt van huizen blijft liggen met de 
“oude” rechten. Dit willen we als CDA niet, wij willen voor iedereen een leefbaar buiten-
gebied!

Omdat wij wel van mening zijn dat de overlast niet verder mag toenemen, juichen wij 
de burgerparticipatie over dit onderwerp toe. De afgelopen jaren hebben de gemeente, 
stichting Leefbaar buitengebied en de LLTB goede constructieve dialoogavonden, met 
de focus op het terugdringen van de stankoverlast gehad. Ondanks dat tijdens deze 
avonden niet iedereen “zijn gelijk” heeft gekregen, kunnen we wel met trots spreken van 
een goede dialoog waarbij iedere belanghebbende aan het woord is gekomen om zijn of 
haar gedachten te laten spreken. 

Keukentafelgesprekken
Een van de zaken die uit deze dialoogavonden naar voren is gekomen zijn de zoge-
naamde keukentafelgesprekken, waarbij in een vroeg stadium de omgeving betrokken 
wordt en men samen naar een zo goed mogelijke oplossing zoekt. 

Als CDA fractie zullen wij ook de komende jaren een vinger aan de pols houden en de 
belangen van iedereen in zowel de kernen als het buitengebied bewaken. Dit houdt dus 
ook in dat wij er voorstander van zijn om de echte problemen op te lossen. Een voor-
beeld hiervan is het verplaatsen van een bedrijf dicht bij de kern naar het LOG, maar wat 
nu niet gaat door Europese regelgeving. Wij vragen het college dan ook om maatwerk, 
maatwerk waar uiteindelijk iedereen beter van wordt!

Kijk ook eens op www.cda-nederweert.nl

CDA fractie

Entree € 10,00/ reservering kaarten via: 
buuttegala@fanfareconcordialeveroy.nl

m.m.v. HAR DANIËLS - CONNIE
OPBROEK - PETER VAESSEN

JAN GERAEDTS  - GER FRENKEN

zaal Pestoeërskoel LEVEROY
zaterdag 6 oktober a.s. - 20.11 uur

SILLENTALER
SPASSMACHER BAND

IN LEIVERE
LACHE

met

3e Leiverse Buuttegala

Afterparty

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

De peuters en leidsters van Okido 
Dindj zijn de afgelopen weken bezig 

geweest met het thema fruit!

Dit in het kader van VVE (Vroeg en Voorschoolse Educatie). Appels, peren, druiven, 
bananen…. We hebben flink geknutseld en geproefd. Ook zijn we op zoek geweest naar 
appelbomen, perenbomen en druivenstruiken. Alleen een bananenboom konden we 
niet vinden! Als afsluiting van het thema hebben we boerderijwinkel Konings-Jonkers 
in Nederweert-Eind bezocht. Toos had lekker fruit voor ons klaar staan en we kregen 
zelfs appelsap uit de tap! Ook hebben we bij de boerderijwinkel appels gekocht om op 
de peuterspeelzaal appelmoes en appelflappen te maken. Toos en Henk, de peuters 
en leidsters van Okido Dindj vonden het helemaal geweldig dat we op bezoek mochten 
komen! Dank jullie wel voor het lekkere fruit en de appelsap!

Alles Kids

De kinderen van dagopvang Alles Kids sluiten het thema ‘Oef, wat is het warm” in stijl af

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 vrijwil-
ligersdag voor alle mensen die zich vrijwil-
lig 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 ge-
nieten’ 
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 vrijwilli-
ger 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.  

KINDERVOLKSSPELEN 
IN  OPENLUCHTMUSEUM 

EYNDERHOOF
WOENSDAGMIDDAG 26 

SEPTEMBER 2012.

Wie kent ze nog; de oude kinderspelen? 
Ja….. Opa en Oma! Neem eens de klein-
kinderen mee, en ga eens stelten lopen, 
hoepelen of reipe, pot lopen of kernelle 
(tollen).  Het zijn nog de spelen van Ot en 
Sien, die voor kwamen op het oude  lees-
plankje,  wippen en schommelen rijden in 
de vliegende Hollander, jullie kunnen het 
nog allemaal beleven in Eynderhoof, het 
museum met het eigen gezicht. De ranja 
en knapkoek staan klaar. Kom lekker 
spelen, de Eynderhoveniers  verwachten 
jullie.

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

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)

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

WANDELACTIVITEIT MET EEN 
KEMPEN~BROEKVERKENNER 
(GIDS VAN HET GRENSPARK 

KEMPEN~BROEK) 
Thema: “Weg van Edelherten” 

Op zondag 23 september  kan je mee 
op pad gaan in het Weerterbos met een 
Kempen~BroekVerkenner van 14.00 u 
tot 17.00 u. met vertrek aan het infobord 
Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34 Ne-
derweert. 

De Kempen~BroekVerkenner dompelt je 
onder in de leefwereld van het Edelhert 
en vertelt je tijdens een leuke interactieve 
wandeling over dit grote zoogdier en zijn 
leefwereld.

Ook geschikt voor gezinnen met kinderen. 
Let wel op de wandeling duurt 3 uur en 
vraagt toch wel een goede basisconditie.

Zorg ook dat je geschikte kledij en wan-
delschoenen draagt voor het Weerterbos.

De eerste 20 deelnemers kunnen mee op 
pad voor € 2 per persoon of € 5 per gezin.
Voor meer informatie kan u terecht bij : 
Johan Caenen 0032 89 65 56 72

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.

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Op Herme en Widdonckschool 
krijgen plantenkassen 

t.w.v. 5000 euro

FIETSENDE ONDERNEMERS 
SCHENKEN 11000 EURO AAN 

GOEDE DOELEN
Regen, wind, modder en slechte wegen 
kwamen de Fietsende Ondernemers uit 
het Land van Weert en Cranendonck 
dit jaar op hun pad tegen. 350 kilometer 
ploeteren op Vlaamse en Waalse boeren-
wegen ter ondersteuning van een aantal 
regionale goede doelen was vooral een 
natte bezigheid, maar hartverwarmend. 

Foto: Irene van Wel Fotografie

De 24 fietsende ondernemers konden 
door hun inspanningen cheques uit-
schrijven voor zwemvesten voor Scouting 
Tungelroy, het Jeugdsportfonds van de 
gemeente Weert, een ballenvanger op de 
speelplaats van de nieuwe brede school 
Markeent, de zwemsportdag voor gehan-
dicapten, een particuliere actie en twee 
cheques van 2500 euro ten behoeve van 
plantenkassen voor de stichting Op Her-
me van Veronika Jong in Ell en de Wid-
donckschool in Weert. De kassen worden 
geleverd en geplaatst door Isidorus.

Anton Kirkels, wethouder Economische 
Zaken van de gemeente Weert schoot 
de renners vrijdags weg na een renners-
ontbijt bij Golden Tulip in Weert. Wethou-
der Harry Kirkels ontving ze daags erna 
bij Golfclub Crossmoor waar de renners, 
gesponsorde doelen en genodigden een 
gezellige ontvangst kregen. Veronika 
Jong trakteerde de renners op een mini-
vioolconcert. 

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Maandag en dinsdag altijd gesloten

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice
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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: 
administratie@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 20 tot en met 29 september 2012 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
Gedachtenis van HH. Andreas Kim 
Taegõn, priester, en Paulus Chõng Hasang 
en gezellen, 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 evan-
gelist
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, 
jaardienst Thei Vossen tevens voor ver-
jaardag en voor ouders de Leeuw-van de 
Moosdijk, ouders Stultjens-van Tongerlo.

ZONDAG 23 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. 
L. Roost) – jaardienst Lisette Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, jaar-
dienst Ad Hermans-Hermans.
H. Doopsel van Koen Smolenaars (Tjon-
gerstraat 5). 

MAANDAG 24 SEPTEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel -- tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 25 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

WOENSDAG 26 SEPTEMBER
Gedachtenis van HH.-Cosmas en 
Daminianus , martelaren 
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Vincentius de Paul, 
priester
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Wenceslaus, martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER  
Feest van HH.-Michael, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen - vooravond van de 26ste 
zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, lector  mevr. T. Kessels) –Nelly 
Stultjens-van Eijndhoven, ouders Stul-
tjens-van Tongerlo en zonen Piet en Mies, 
jaardienst ouders Freij-Smeets.

Overleden
Op 12 september was de uitvaart voor 
Dora Reemers-Stultiens, zij overleed in de 
leeftijd van 93 jaar en woonde de laatste 
maanden in De Wijer.
Op 13 september was de uitvaart voor 
Lene Akkerman-van Deursen. Zij overleed 
in de leeftijd van 87 jaar en woonde in De 
Wijer.
Mogen zij rusten in vrede.

Ontmoetingsavond Missiethuisfront
Het Dekenaal Weerter Missiethuisfront 
houdt op donderdagavond 20 september 
een ontmoetingsavond in café-zaal Don 
Bosco, Boshoverweg 60 in Weert. Na de 
opening door Henk Füchs spreekt Chan-
tal Tieleman over het functioneren van de 
Stichting Mensen met een Missie in Den 
Haag. Henk Füchs behandelt een nieuw 
beleid van het Missie Thuisfront.  Derrez 
en Leon van Enckevort van de Stichting 
Peramiho Tanzania spreken over projec-
ten in Zuid-Tanzania op het gebied van 
gezondheid en watervoorziening.

Tijdens de bijeenkomst wordt afscheid 
genomen van twee bestuursleden van het 
Weerter Missiethuisfront, Pierre Kuppens 
en Frits Kirkels.
De bijeenkomst begint om half acht. Ie-
dereen kan komen; aanmelden via secre-
tariaat@missiethuisfront.org of Postbus 
10137, 6000 GC Weert. 

Parochievrijwilligers welkom 20 okto-
ber op vrijwilligersdag
Ook vrijwilligers van onze parochie zijn 
welkom op de vrijwilligersdag van de ge-
meente, op zaterdag 20 oktober ’s mid-
dags van drie tot zes uur. Dit jaar zijn er 
twee activiteiten. De vrijwilliger maakt zelf 
de keuze voor welke activiteit hij of zij kiest. 

Activiteit 1 is  sportief genieten. Op het 
sportpark 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 opgeluisterd door muzikale 
optredens.

Activiteit 2 is luisteren kijken en genieten. 
In de kerkruimte van Budschop zijn muzi-
kale 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 activitei-
ten willen meemaken, moeten zich van te-
voren opgeven. Dat kan tót 5 oktober. Als 
u zich aanmeld bij het Parochiecentrum, 
(het opgave formulier is hier verkrijgbaar) 
worden daar de gegevens van de deelne-
mers verzameld en doorgegeven.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR
Kerkbijdrage Rabobank rek. 

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 23 september
10.00 uur H. Mis – Overleden ouders 
Eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter Truda 
Eckers-Wagemans

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Zaterdag 22 september 18.30 uur.
Muziek: dameskoor Cantantes

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 22 – 29 september. 

Zaterdag 22 september, 13.30 Huwelijk 
bruidspaar Marcel Wijen en Ilse Stienen; 
19.00 (Jongerenkoor Friends with voices) 
Theu en Nel Tindemans, jrd Sjeng van de 
Waarenburg, ghm Gerrit Engels en Nelly 
Engels-Donkers, ghm Peter Henricus Hu-
bertus Slaats en Petronella Heeskens. 

Zondag 23 september, 25e zondag door 
het jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklan-
ken) Wiel van de Waarenburg en To van 
de Waarenburg-Saes, jrd Jac Hekers en 
overleden familie, jrd Harrie Vossen, Jan 
Rietjens, tevens uit dankbaarheid bij 95e 
verjaardag.

Dinsdag 25 september, 18.40 bidden 
van het Rozenhoedje; 19.00 voor de ver-
volgde christenen.

Donderdag 27 september, 19.00 voor de 
zieken. 

Zaterdag 29 september, Feest van de 
HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsen-
gelen, 19.00 (Zanggroep Ospel) Graad en 
An Broens-Rutjens, Matheu Vaes, Ger-
truda Migchels en zoon Martje, ghm Jozef 
Smeets en Maria Seuren, ghm Gerardus 
Hubertus Vaes, Maria Elisabeth Vaes-
Clomp en zonen. 

ACOLIETEN: za. 22 sept. 19.00 : Joost 
van Lierop, Jeroen van Lierop, Arjan van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 23 sept. 
10.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilm-
sen, Cas Schonkeren; za. 29 sept. 19.00 : 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

DOOPSEL: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Marit van Middelaar, Meijel-
sedijk 179, in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. We wensen dopeling en ou-
ders een goede toekomst.

OVERLEDEN: Op 5 september jl. over-
leed Frans Wijen, 72 jaar, Kapelaniestraat 
25 C-11.
Op 8 september jl. overleed Mietje Cree-
mers-Geraats, 80 jaar, Kapelaniestraat 25 
C-23.
Mogen zij rusten in vrede. 

 Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  22 sept. 2012 – 29 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 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 23 sept. 9.30 uur:
Als hgm. voor een bijzondere intentie,  Als 
hgm. voor Luci Verstappen-Roost, Wim 
Triepels, Wiel Triepels en Annie v.d. Kruys-
Triepels, Als jrgt. voor Johannes Hermans 
en Anna Sillekens, Als jrd. voor Leentje 
Wulms-Wilms en tevens v.w. haar verjaar-
dag, Annie Hobus-Theelen, Als maandd. 
voor Pierre Wijers en Mia Wijers-Baetsen, 
Overleden ouders Schreurs-Verstap-
pen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra 
Schreurs (Canticum Novum)

Mededeling:

€ 93,80 opgebracht. Namens het kerk-
bestuur onze hartelijke dank.

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

22 t/m 30 september  2012

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.

ZATERDAG 29 september: 19.15 uur H. 
Mis.

LEZERS: zaterdag 22 september Marjo 
Timmermans, zaterdag 29 september 
Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 22 september 
Valerie Beerens en Jarno Bongers, zater-
dag 29 september Lois Beerens en Ester 
Boonen.

H. DOOPSEL
Op zondag 23 september  om 14.00 uur 
zal Luuk Beerens het  H. Doopsel ont-
vangen. Wij wensen Luuk en zijn ouders 
van harte proficiat en Gods zegen voor de 
toekomst

”Ik geloof, ondanks alles in de innerlijke 
goedheid van de mens”  

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 op-
geven op het adres: gubbels@kpnplan-
et.nl en het bedrag van € 20,00 over-
maken op rek.13.55.06.824 van de 
St.Rochusparochie Budschop of op Giro 
1836498. Een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij Mia Gubbels, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer 
en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684

ZONDAG  23 september 2012 
H. Mis om 11.00 uur.
Koor: Gemengd koor uit MOOK
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Voor alle levende 
- en overleden familieleden van Familie 
van Dijk - van Eijk H. Mis tot bijzondere 
intentie wegens 40-jarig huwelijk.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

Pastoor van Dijk, oud inwoner van Bud-
schop, is lid van het koor uit Mook. Dit 
koor zal de H. Mis muzikaal opluisteren.

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.

LKV NEDERWEERT
Hallo dames,

Op dinsdag 9 oktober is er lezing over de 
relatie tussen voeding en gezondheid. En 
wat verandering van voeding kan doen bij 
bepaald klachten en kwaaltjes. Deze le-
zing is  speciaal voor ons samengesteld 
door Dinja Rooijakkers van welzijnsprak-
tijk EnergiQeu.  We beginnen om 20.00 
uur op het podium van de Pinnenhof.

 Het bestuur.

Vier generaties

Overgrootoma Toke Bloemers-van Keulen, oma Truus Verheggen-Bloemers, moeder 
Bouke Sillekens-Verheggen en Evy Sillekens, geboren 27-06-2012

Deze 2 zijn 50 jaar getrouwd, 

PROFICIAT!

Van jullie vakantievrienden.

KINDERKOOR DE SLEUTELS 
ZOEKT KEYBOARDSPELER

Wij zoeken iemand die ons kinderkoor wil 
komen begeleiden op het keyboard. Het 
koor repeteert op vrijdagavond van 18.00 
tot 19.00 uur in de kerk te Nederweert-
Eind. Het gaat om een eenvoudig reper-
toire, je hoeft dus geen moeilijke stukken 
te spelen.

Voor informatie:
Emmy Verheijen tel 06-10207921 
email: de_sleutels@hotmail.com
Lenie Mackus tel. 626380 
email: w.mackus@upcmail.nl

OPTREDEN GEMENGD KOOR 
LEVEROY  OP FLORIADE

Zaterdag 22 september verzorgt ge-
mengd koor Leveroy een optreden op 
de Floriade in Venlo tussen 14.00 en 
16.00 uur. Hier worden speciaal voor 
deze gelegenheid ingestudeerde mu-
ziekstukken ten gehore gebracht die 
het internationale karakter van de 
Floriade onderstrepen. Er zullen Lim-
burgse, Engels, Franse, Nederlandse 
en Spaanse liederen te horen zijn.

De koren grijpen deze dag aan om er een 
mooi uitje van te maken met de beide ver-
enigingen en reizen gezamenlijk met de 
bus naar Venlo. Naast het optreden is er 
natuurlijk ook gelegenheid om de Floriade 
te bezoeken. Gemengd koor Leveroy be-
staat uit leden van dameskoor Cantate en 
herenkoor Canticum Novum uit Leveroy 
en staat al meer dan 25 jaar onder des-
kundige leiding van dirigent Hans Peeters. 
Daarnaast wordt het koor begeleid door 
pianist Roger Dings.

U bent allen van harte uitgenodigd om de 
Floriade te bezoeken en naar gemengd 
koor Leveroy te komen luisteren. 

BEDEVAART 
NAAR KEVELAER.

Zoals elk jaar organiseren wij in de ok-
tobermaand in samenwerking met de 
Lambertusparochie in Nederweert een 
bedevaart naar het genadeoord Kevelaer 
in Duitsland.
Deze bedevaart vindt plaats op dinsdag 2 
oktober 2012. Er zal in Kevelaer een Hei-
lige mis en lof zijn. Er zal eveneens geza-
menlijk een diner worden gebruikt.
De kosten van deze bedevaart voor bus 
en diner bedragen 30 Euro p.p.

Vertrek bus in Weert 8.30 uur vanaf de 
kerk in Keent.
Vertrek bus in Nederweert 9.00 uur vanaf 
Pinnenhof.
De sluitingsdatum voor opgave is woens-
dag 26 september.

Mocht Uw nadere inlichtingen wensen 
of opgeven voor de bedevaart neem dan 
contact op met Chrit Götzen te. 0495-
530282.

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
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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.
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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

GRATIS 
BLOEMBOLLEN  
3 Tulpenbollen of       

10 bollen blauwe druifjes

*1 bon per klant. Zolang de voorraad strekt. 

Geboortekaartjes?

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

Voor ons succesteam in de 
wellnesssector  zoeken we 

3 ambitieuze 
teamleiders .

Doorzetten, leeftijd 30+, creatief, 
bewust leven.

Dat slaat op jou!

Bel 06 53112191 
of info@forevernederweert.nl
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Mastenbroekweg 2 · 6006 PT Weert                    
Tel.: +31 (0)495 53 25 11 · Fax: +31 (0)495 54 97 34     

www.isidorus.nl · winkel@isidorus.nl                     
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00                    

zaterdag van 9.00-17.00 · donderdag koopavond tot 20.00 

van donderdag 
4 oktober tot 
zaterdag   
6 oktober 
vieren wij dierendag! 

Doe mee 
met ons nieuwe 
dierendagspel! 

Altijd prijs! 

En maak kans op 
1 van onze 3 hoofdprijzen 
* Kom voor de spelregels naar de winkel 

4  O K TO B E R

Bezoek de winkel van 26-9 t/m 6-10 
voor de rest van onze dierendag-actie’s!

KONG
Kauwspeelgoed voor honden 
gemaakt van natuurlijk rubber. 
Large zwart 10,45 € 6,99 €
Large roodg 9,90, € 5,99 €

Vanaf Vanaf Vanaf 

599 €
9905999999090

KONG

Kattenbak Prima
14,95 € 9,95 €

5 €
KORTINGRRKKKOKOOROR GGRTRTTITIININNGNG

Krabpaal Julie 
35 x 35 x 96 cm, 
beschikbaar in 
beige of grijs
21,95 € 17,56 €
Krabpaal Jana
30 x 30 x 60 cm, 
beschikbaar in 
beige of grijs

95 € 11,96 €14,9

20%
KORTINGRRKKKOKOORORRTRTTITIININNGNG

Draadkooi 
Roestvrij staal, opvouwbaar voor ij l b
makkelijk transport, 2 deuren. 
Beschikbaar in verschillende maten: 
V f 33 95 € 27 16 €Vanaf 33,95 € 27,16 €

20%
KORTINGRRKKKOKOORORRTRTTITIININNGNG

AVEVE-vogelsticks 2 stuks 
NIEUW assortiment! Vanaf 2,50 € 2,00 €

20%
KORTINGRRKKKOKOORORRTRTTITIININNGNG

AVEVE-knaagdierensticks 
2 stuks
NIEUW assortiment! 2,70 €

Jumpi Snacks 3,00 €
Jumpi Cookies 11,95 €
Jumpi Mini Snacks
4,50 €

nieuw

2+1
GRATISRRGGGRGRRRAAAATTTITIIISS

nieuw

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 
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N275
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Lekkernijen 
voor je paard

HONDENTRIMSALON 
SNIFFELS

Geknipt 
voor elke 
hond!
Miranda Schroeten-Berkvens

gediplomeerd hondentrimster
Wilhelminastraat 34 - Nederweert   

Tel. 0495 - 840 499

www.hondentrimsalonsniffels.nl

Met het oog op dierendag, willen we de zeer uitgebreide 

dieren afdeling bij u onder de aandacht brengen. 

Deze afdeling  is een van de grootste in de regio waar alle 

bekende maar ook minder bekende merken voeders, voor 

hond, kat, knaagdier, vogel, pluimvee, vis en paard, ruim 

vertegenwoordigd zijn.

Op het gebied van benodigdheden is de winkel breed gesorteerd. Manden, 
kussens, vervoerskoffers, kooien, riemen, e.d. in diverse kleuren en maten.

Isidorus springt in op de behoefte en vraag van de klant.
Zo is er vorig jaar een hengelsportafdeling bijgekomen, die de professio-
nele- alsook de recreantenvisser alles biedt op gebied van karper, witvis 
en forelvisserij. Lokvoeders en levend aas mogen hierbij uiteraard niet 
ontbreken.

Tijdens de periode rond wereld dierendag op donderdag 4 oktober t/m 
zaterdag 6 oktober mag u als klant bij aankoop van een product uit de 
dierenafdeling een enveloppe trekken: u heeft altijd prijs!

De prijzen bestaan uit kortingen, dierensnacks, dieren snoepzakken of vrij 
uitzoeken op de rijk gevulde prijzentafel. Ook maakt u kans op een van de 
drie waardencheques.

Na het trekken van een enveloppe kunt u uw gegevens noteren en deze 
in de loterij-emmer deponeren. Zaterdagavond worden uit deze emmer 
drie winnaars getrokken. Deze winnaars worden persoonlijk op de hoogte 
gesteld.

Bij Isidorus HT&D wordt de klant nog ouderwets gewaardeerd en als 
zodanig geholpen.
Isidorus HT&D heeft op elk gebied de nodige ervaring en expertise in huis 
om u van een perfect advies te voorzien. Of het nu gaat om een gras-
maaier, bakmeel, hondenvoer of een ander kwaliteitsproduct; Isidorus 
heeft altijd personeel aanwezig met verstand van zaken.

Met een eigen technische dienst staat u als koper van 
tuinmachines e.d. bij Isidorus meteen op een voorsprong. 
Benzineapparaten komen in aanmerking voor een gratis 
5 uren-servicebeurt in onze eigen werkplaats (vraag info in 
onze winkel).

Problemen kunnen meestal snel en adequaat door de vak-
kundige technische dienst worden opgelost. De meeste 
onderdelen liggen gewoon op voorraad, zodat  lange wacht-
tijden bij reparaties zoveel  mogelijk uitgesloten worden. 
Onderhoud en reparatie van niet door ons verkochte tuin-
machines kunnen ook door onze technische dienst uitgevoerd 
worden. Denk hierbij ook aan het slijpen van kettingen en 
heggenscharen. 

Regelmatig verzorgt Isidorus een demo-dag over haar 
producten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de ECOstyle tuin 
advies-dag, BBQ demo-dag of workshop, cupcakes maken en 
decoreren, Zibro klimaat demo-dag en de honden- en katten-
voer infodagen.
Dit alles om u zo goed mogelijk van advies te voorzien.

Ben u nieuwsgierig geworden naar onze winkel? 
Kom dan langs en laat u verrassen door het complete aanbod 
voor zowel binnen- als buitenshuis.

Isidorus HT&D
Mastenbroekweg 2 
6006 PT WEERT
Tel.: +31 (0)495 532 511
Fax: +31 (0)495 549734
www.isidorus.nl
winkel@isidorus.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
  Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
  Donderdag koopavond tot 20.00 uur

Isidorus HT&D is natuurlijk ook de winkel waar men 

terecht  kan voor tuinartikelen, huishoudartikelen, 

outdoor  en werkkleding , techniek, diervoeders en 

benodigdheden  alsook meel en bakaccessoires.

“Isidorus HT&D” voor velen een begrip, 
voor anderen een verrassing!!!
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DIERENDAG

Open dag
Dierenkliniek 

Boshoven

Hoogveldstraat 6-8 te Weert

op zaterdag 6 oktober 
van 10.00 - 15.00 uur
kijk voor het programma op 

www.dapell.nl

Dierenpension en TrimsalonDierenpension en Trimsalon

De PeelrandDe Peelrand
Moostdijk 36  6035 RB  Ospel  0495-663081

Ook voor al uw:
Dierbenodigdheden voor Hond en Kat

Tuinmeststoffen en Tuinzaden
Tuinartikelen en Tuingereedschappen

Schilder- en Schoonmaakartikelen
Werkschoeisel

Openingstijden:
Maandag gesloten

Di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur
Za. 09.00 - 15.00 uur

Honden en kattentrimsalon

Jetty van der Hulst 
Voor een deskundige en vriendelijke 

behandeling van uw hond of kat. 

Booldersdijk 27/29 

Nederweert 

tel: 0495 697172 

voor artikelen voor 

hondentrimmers en fokkers

 www.jetty.nl

Uw hond weer Uw hond weer 
lekker in zijn vel!lekker in zijn vel!
Jin Shin Jyutsu is een oorspronkelijk uit 
Japan  afkomstige kunst die levensenergie 
harmoniseert. Uw hond komt weer lekker in 

zijn of haar vel te zitten. Uw hond wordt rustiger, minder angstig , 
minder agressief, zelfverzekerder, de vertering gaat beter, 
verstoppingen lossen op. Ook  verlicht het lichamelijke klachten. 
Hoe werkt het? Tijdens de behandeling legt Annemieke 
Driessens beide handen op bepaalde punten op het lichaam 
van de hond en tegelijkertijd concentreert zij zich op haar 
ademhaling. Daardoor wordt geblokkeerde energie weer op 
gang gebracht. U kunt Jin Shin Jyutsu zien als een startkabel, het 
laat de vonk weer overslaan. De behandeling wordt uitgevoerd 
bij u thuis - voor uw hond het meest comfortabel.  

Voor meer informatie: 
Annemieke Driessens
website www.timeoutvoordieren.nl  
of telefoon 0495-450623 (’s avonds).

Elke dag is het bij ons “Dierendag”, maar zo rond 4 oktober 

willen we er graag extra aandacht aan besteden. 

Vandaar dat onze Dierenkliniek Boshoven meedoet met de 

Landelijke Open Dag van Dierenartsenpraktijken.

Dierenkliniek Boshoven is een nevenvestiging, dependance, van de Die-
renartsenpraktijk Ell. In Ell zijn we echter uit ons jasje gegroeid, dat maakte 
dat we alweer ruim 10 jaar geleden voorzichtig gestart zijn met spreekuur 
in Boshoven. Extra ruimte voor ons, maar vooral ook dichter bij de dier-
eigenaren uit Weert, Nederweert, Ospel, Maarheeze etc. 

In eerste instantie hadden we er alleen 2 keer per dag een inloopspreek-
uurtje. Intussen zijn we er aan toe om tijdens de werkdagen volledig open 
te gaan. Het aanbod van onze service breidt zich ook steeds meer uit: van 
spreekuur naar operatie, dagopname, gebitsreiniging, oren spoelen, ECG, 
bloeddrukmeting en binnenkort ook digitale röntgenfoto’s.  Tijdens de 
diensten ( avond-, nacht- en weekenddiensten) kunt u terecht in Ell, alwaar 
we ook aanvulling hebben via de opname, laboratorium, echoscopie, ECG, 
rhinoscopie, tandheelkunde, orthopedische operaties  ( o.a. knieoperaties, 
heupprothese, fractuurbehandeling) etc. De meeste dierenartsen en as-
sistentes voor gezelschapsdieren werken zowel in Ell als in Boshoven, dus 
u kunt ons op beide locaties tegenkomen. Ook de patiëntendossiers zijn op 
beide locaties op te vragen. 

Eén van onze dierenartsen, Wilfried Basteijns, verdiept zich al een aantal 
jaren extra in de huidziektes, dermatologie. Hiervoor volgt hij ook een in-
ternationale opleiding. Hij zal tijdens de Open Dag een “Bultjes-spreekuur” 
houden: samen met u zal hij gratis de knobbels en bobbels bekijken en be-
oordelen . “Kan het kwaad?” is immers een begrijpelijke en veelgehoorde 
vraag vanuit de diereigenaren.

Wie ook zeker van harte zijn uitgenodigd, zijn de kinderen met hun knuffel: 
onze assistente Bibi zal rond 12 uur starten met een “knuffelspreekuur” en 
daarna is de bekendmaking van de winnaar van onze kleurplatenwedstrijd. 
Zaterdag 6 oktober staan alle deuren bij ons in Weert open; neem een 
kijkje achter de schermen, stel uw gekste vragen, de koffie staat klaar en 
wie weet, wint u ook nog “een jaar lang ontwormen voor uw huisdier”!
Tot ziens in onze Dierenkliniek Boshoven , Hoogveldstraat 6/8, Weert 
(naast Drankenhandel Vanderfeesten).

Programma Open Dag 
Dierenkliniek Boshoven
Zaterdag 6 oktober 2012 van 10.00 - 15.00 uur:
Van 10.00 uur tot 11.30 uur:

Bultjes-spreekuur 
Laat uw huisdier gratis controleren op knobbels en bobbels

Van 12.00 uur tot 14.00 uur:

Knuffeldieren-spreekuur 
Onze assistente lapt je knuffeldier zo weer op!

Om 14.00 uur:

Bekendmaking winnaar kleurwedstrijd 
Bezoek tevens onze rariteitenhoek.

www.dapell.nl • Hoogveldstraat 6-8, 6002 BS  Weert

Van knuffels tot bultjes, 
voor huisdieren en hun baasjes…
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Heren recreanten 1 
VC Fortutas 2e van Nederland

Jaarlijks wordt in september het Nederlands Recreanten Kampioenschap volleybal ge-
organiseerd. Dit jaar hadden de heren recreanten 1 van Fortutas zich geplaatst voor dit 
kampioenschap. Afgelopen zaterdag moesten zij het in de poulefase opnemen tegen 
teams uit Doetinchem, Glanerbrug en Hilversum. De heren van Fortutas wisten alle pou-
lewedstrijden te winnen en mochten verder in de kruisfinales. Uiteindelijk kwamen ze in 
de finale tegen Huf uit Berlicum. Deze ploeg bleek toch net iets te sterk voor de spelers 
van Fortutas en de finale werd dan ook verloren waardoor ze uiteindelijk 2e van Neder-
land werden. Een prima prestatie van de mannen van VC Fortutas. 

Programma ‘t Brökske 
Zaterdag 22 september 
sporthal Nederweert 
‘t Brökske 3 - ‘t Brökske 2  17:00u 
sporthal Heel 
FC De Heiputters 3 - ‘t Brökske 6  17:00u 
sporthal altweerterheide 
WZV’87 3 - ‘t Brökske 5  20:00u 

maandag 24 september 
sporthal maastricht 
DBSV 1 - ‘t Brökske 1  19:30u 
sporthal Nederweert 
‘t Brökske 8 - Panningen 6  21:30u 
sporthal swalmen 
Tornado 1 - ‘t Brökske 3  21:30u

BeN je tusseN 
de 6 eN 9 jaar?

En vind je het leuk om te bewegen op mu-
ziek, te dansen op de leukste nummers uit 
de top 40 en optreden voor publiek, meld 
je dan nu aan bij GV Wilskracht!
We zoeken nog meiden in de leeftijd van 
6 t/m 9 jaar om onze teams te komen ver-
sterken, op dinsdag van 16.00-17.30u en 
op vrijdag van 16.00-17.30u
Je mag altijd drie keer gratis meedoen!
Voor meer info bezoek ook eens onze site 
www.wilskracht-nederweert.nl
Of neem contact op met Vivian Claes-
sens, coördinator afdeling Bewegen op 
muziek/Jazz dance 
tel: 0624 990055 / e-mail: martin.claes-
sens@home.nl 

groetjes en tot gauw!

Vivian Claessens

Lekker sPorteN 
voor seNioreN met 

PersooNLijke, 
deskuNdige aaNdacHt.

Op maandagmorgen van 9 tot 10 uur 
geeft onze fysiotherapeut speciaal les 
voor mensen die wat extra begeleiding 
nodig hebben bij het sporten. Oorspron-
kelijk opgezet voor hartpatiënten, maar 
ook zeer geschikt voor anderen, die ook 
net wat meer begeleiding prettig vinden.

De les heeft een goede opbouw waarbij 
alle spieren en gewrichten de nodige aan-
dacht krijgen. En vanuit zijn deskundig-
heid en ervaring kan Adie Meewis u goed 
persoonlijk begeleiden.

Er wordt altijd gestart met een warming 
up. Daarna volgt er een scala aan oefe-
ningen.
Enkele voorbeelden:
- Lichte looppas en stappen met aller-

hande rek- en zwaaioefeningen (10 min.)
- Losmakende en stretchoefeningen aan 

de wand (10 min).
- Staande oefeningen ter versterking van 

de onderste ledematen; 
- zwaai- en slingeroefeningen voor de 

bovenste ledematen; 
- lenigmakende oefeningen voor onder-

ste en bovenste ledenmaten, alsook 
voor de rompspieren

- Oefeningen in zithouding, in ruglig, zijlig 
en buiklig ter versterking en lenigma-
king van rompspieren, bekkenkom en 
bilspieren; 

Tenslotte als afsluiting een couldown.

Adie zorgt voor een afwisselend pro-
gramma, zodat de oefeningen ook niet 
gaan vervelen. Na afloop van de les is er 
gelegenheid om nog even samen een kop 
koffie te drinken.

In deze groep zijn nog plaatsen beschik-
baar. U kunt gewoon op maandagmorgen 
naar het sportcentrum gaan om mee te 
doen. En zoals u van Wilskracht gewend 
bent, zijn de eerste 3 lessen gratis! 
Wilt u vooraf eerst wat meer informatie 
dan kunt u bellen met Ingrid Geven 06 
16279212

sPortNieuws
HBs wiLHeLmiNa

uitslag veldronde op 8 en 9 september 
2012 

ronnie gielen bij Heren recurve 
 op zaterdag 284 pnt.
 Zondag 275 pnt.
eric winkelmolen bij Heren Barebow 
 op zaterdag 194 pnt
 Bij Heren Longbow op zondag 68 pnt. 
Programma
21 september 1e Bondswedstrijden bij 
Wilhelmina. Organisatie: De Grensjagers 
Budel, Aanvang 20.00 uur  2 zestallen
22 september Aanvang 13.30 uur  4 as-
piranten, Aanvang 16.30 uur  2 ½ zestal
Aanvang 20.00 uur  1 zestal
23 september Aanvang 10.00 uur 1 zestal

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

HarmoNie st. josePH
repetitie jeugdharmonie en orkest:
De repetitie van de jeugdharmonie van 
donderdag 20 september wordt gege-
ven door Boy Hendrix. De repetitie van 
het harmonie-orkest wordt die avond 
gegeven door gastdirigent johan smeul-
ders uit Nuenen.

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

activiteitenkalender:
20/21 oktober Concertreis Easterein 

(Oosterend) Friesland
28 oktober Gezamenlijk concert 

met Ospel, Eind en Le-
veroy

1 november Extra ledenvergadering 
i.v.m. mogelijke con-
coursdeelname 2013

17 november Caeciliafeest
18 november Intocht Sinterklaas
6 januari Nieuwjaarsconcert

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

competitieprogramma jeugd
Zaterdag 22 september
Helden A1 – Merefeldia A1 13:15/15:00
Merefeldia A2 – Brevendia  A2 15:00
Merefeldia B1 – Blerick B1  15:00
Laar B4 – Merefeldia B2  12:00/13:00
SV Budel MB1 – Merefeldia MB1 11:30/12:45
Merefeldia C1 – Bekkerveld C1  13:30
DESM C2G – Merefeldia C2 11:00/12:00
Laar D1 – Merefeldia D1G 10:30/11:30
Merefeldia D2 – VV Kessel D1  12:15
Merefeldia D3 – Laar D4  12:15
FC Oda D3 – Merefeldia D4G  10:30/11:30
Merefeldia D5M – SHH D7  12:15
SVC 2000 E1 – Merefeldia E1  09:30/10:30
Merefeldia E2 – Helden E3  11:00
SHH E4 – Merefeldia E5  08:45/09:45
Merefeldia E4 – MMC Weert E5  11:00
DESM E3 – Merefeldia E5  08:15/09:00
Merefeldia E6G – Haelen E6G  10:00
Laar F1 – Merefeldia F1  08:15/09:00
Merefeldia F2 – Koningslust F1G  10:00
Eindse Boys F2G – Merefeldia F3G  09:30/10:30
Merefeldia F4 – FC Oda F4  09:00
Maarheeze F3 – Merefeldia F5  08:30/09:30
Merefeldia F6G – Haelen F3  09:00
Maarheeze F4 – Merefeldia F7  08:30/09:30

Programma veteranen
Zaterdag 22 september
SVC 2000 – Merefeldia  16:00/17:00

competitieprogramma senioren
Zondag 23 september
FC Oda 1 – Merefeldia 1  12:45/14:30
HVV Helmond 2 – Merefeldia 2  09:30/11:00
Sportclub Leeuwen 2 – Merefeldia 3  09:45/11:00
Merefeldia 4 – RKESV 3  11:00
Merefeldia 5 – FC Cranendonck 4  10:00
Merefeldia 6 – MMC Weert 6  10:00
Heythuysen 6 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Merefeldia VR1 is vrij

Programma sv Leveroy 
Zaterdag 22 september 
St Joost C1 - Leveroy C1  11.00 
RKVB/Leveroy D2 - RKSVN D2  11.30 
Koningslust E1 - Leveroy E1  11.15 
Maarheeze E4 - Leveroy E2  10.30 
RKSVO F3 - Leveroy F1  11.00 

Zondag 23 september 
VV GKC 1 - Leveroy 1  14.30 
Leveroy 2 - Wilhelmina 2  11.00 
Leveroy 3 - RKSVN 4  10.00 
FC ODA 6 - Leveroy 4  10.00 
Leveroy Vr1. = Vrij 

meer nieuws op www.svleveroy.nl 

joNg NederLaNd BudscHoP 
Zoekt:

een enthousiaste leidster!
M22 is een groep van 17 meiden die ie-
dere dinsdagavond van 19.00-20.30 bij 
elkaar komen!
De meiden zitten in groep 8 en de brug-
klas. Lijkt het jou wat om wat te beteke-
nen voor de jeugd van Nederweert en 
Budschop? Het liefst ben je 18+ en heb 
je al wat ervaring met jongeren,maar dit is 
geen verplichting. 
Voor meer informatie kun je contact opne-
men met Loes Giesendorf. 
Mail naar loes.giesendorf@live.nl of bel 
op dinsdagavond naar de blokhut 0495-
624706.

ageNda
sePtemBer-oktoBer:

22 sept. Proefschieten
25 sept. Bijeenkomst activiteitencom-

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

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

uur Clubgebouw

Met schuttersgroet Het bestuur

Wie is “De man of honor “ 
bij Duikteam Nederweert??

Afgelopen zaterdagavond  stonden er verschillende spellen op het programma waarbij je 
de titel “Man of honor “ kon verdienen. Hiervoor moest je wel eerst een aantal opdrach-
ten als beste afsluiten.
Het eerste spel was onder water (met een persluchtuitrusting) een speelgoedtrein die 
volledig uit elkaar was gehaald in een zo snel mogelijke tijd weer in elkaar te schroeven. 
De  man die de titel “Man of honor “kreeg was Eddy!! (kon niet missen als automonteur) 
De tweede titel ging naar Loes. Zij als “Women of Honor “was het snelste met onder 
water 6 moertjes van verschillende grootte op even zoveel bouten te draaien die op een 
ijzeren plaat waren bevestigd. Gefeliciteerd beiden met deze prachtige overwinning!!
Zo hebben wij iedere week weer een leuk programma op of in het water. De ene keer 
een spelelement en het ander moment  het oefenen en op nivo houden van onze duik-
vaardigheden. Heb je al een duikbrevet of wil je dit gaan leren, kom dan eens naar onze 
zwembadtrainingen kijken op zaterdag in zwembad “De Laco “ van 16.30 uur tot 20.30 
uur.Voor verdere info, kijk op www.duikteamnederweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl 

wedstrijdscHema
H.v. merefeLdia

Programma 29 september 2012 
venlo, egerbos
DB2 Blerick B2 – Merefeldia B2 11.45u
HS1 Blerick 1 – Merefeldia 1 19.30u
Panningen, de Heuf 
DC1 Eurotech Bevo HC C3 – Merefeldia C1 12.10u

Programma 30 september 2012
stein, merode
DS1 ESC`90 2 – Merefeldia 1 17.40u

de wedstrijdbal wordt deze week ge-
schonken door events unlimited

www.hvmerefeldia.nl

Programma Za. 22 sept .junioren 
SV Budel A2 - Eindse Boys A1 15.00 uur 
Eindse Boys B1 - Rood Wit’67/Nyrstar B1 14.00 uur
EMS C1 - Eindse Boys C1 12.30 uur 
Heythuysen D2 - Eindse Boys D1 11.00 uur 
Eindse Boys D2G - Heythuysen D3G 12.15 uur 
Eindse Boys D3G - RKSVO D3G 11.00 uur 
Eindse Boys E1G - BEVO E1G 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - RKMSV E3 09.15 uur 
Helden F2 - Eindse Boys F1 11.00 uur 
Eindse Boys F2G - Merefeldia F3G 10.30 uur 
FC Oda F5 - Eindse Boys F3M 11.30 uur 
Eindse Boys F4 - Rood Wit’67/Nyrstar F3 10.30 uur

Programma Za. 22 sept. veteranen
vvKessel - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 23 sept. senioren 
Eindse Boys 1 - RKSVN 1 14.30 uur 
Maarheeze 3 - Eindse Boys 2 11.00 uur 
Laar 7 - Eindse Boys 3 10.00 uur 
RKMSV 9 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 23 sept. dames 
Eindse Boys VR1 - ZSV VR1 12.00 uur 
Eindse Boys VR2 - SVC 2000 VR2 10.00 uur

mededelingen
Wedstrijbegunstiger Eindse Boys 1 – 
RKSVN 1:
café-Zaal smolenaars Nederweert-eind
Spelertje van de week: mees knapen
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 20 sept. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl
 

streetdaNce 
eN moderNe daNs

Vanaf 24 oktober a.s. zullen er nieuwe 
lessen starten in de dansstudio van wils-
kracht Nederweert. Elke woensdag zal 
er van 17.30-18.30 uur een les street-
dance zijn voor 8-12 jarigen, hier werken 
we aan snellere pasjes waarbij de conditie 
en kracht snel vooruit zullen gaan, dit alles 
gebeurd op leuke top 40 muziek. 

Aansluitend is er van 18.30-19.30 uur een 
les modern voor 14-18 jarigen, hier wer-
ken we op een leuke manier aan verste-
viging en beheersing van het lichaam, dit 
kan op allerlei soorten muziek. 

Heb jij zin om 1x per week lekker een uur-
tje te komen dansen?? Kom dan vanaf 24 
oktober a.s. naar de nieuwe lessen bij 
Wilskracht Nederweert en laat je veras-
sen door leuke, vernieuwende en snelle 
pasje, wat zal uitgroeien tot spetterende 
combinaties!!! 

De eerste drie lessen bij Wilskracht zijn 
altijd gratis. Je kunt dan zelf kijken of dit 
iets voor je is. 
Wil je meer informatie of wil je al alten 
weten dat je wilt komen, dan bel (06-
51939318) of mail (joycee.vandalen@
gmail.com) even met Joyce

TOT DAN!

Joyce van Dalen

tafeLteNNiscLuB 
Nederweert 1972 – 40 jaar!

Op zaterdag 27 oktober viert TTCN ’72 
haar 40 jarig bestaan. Dat willen we dit 
najaar vieren door een aantal tafelten-
nisactiviteiten te ontplooien. Zo wordt er 
gewerkt aan de voorbereiding van een 
scholenkampioenschap en een zoge-
naamd ‘Table Stars’ evenement. Deze 
activiteiten zijn vooral gericht op de Ne-
derweerter jeugd. 

Op de feestdag zelf nodigen wij alle oud-
leden van TTCN ’72 uit voor een tafelten-
nistoernooi in onze thuisbasis ‘De Pinnen-
hof’. We denken in eerste instantie aan 
een dubbeltoernooi, maar al naar gelang 
de inschrijving vordert, passen we de 
toernooivorm aan naar de wensen van de 
deelnemers. Samen plezier maken rond-
om die grote groene tafels staat voorop!

Heb je zin om weer eens te spelen tegen 
die maten van toen, heb je dat batje nog 
ergens in een kast liggen? Neem (klein-)
zoon en/of dochter mee en kijk eens hoe-
ver je de oude kunde weer op kunt pak-
ken. Pak dan nu deze kans en schrijf je in 
via ons mailadres: secretaris@ttcneder-
weert.nl

Laat ook even weten wat je graag speelt: 
enkelspel, dubbelspel met vaste of wis-
selende partner. Neem vooral ook zelf 
contact op met je oude trainingspartner 
en teamgenoten en schrijf je in. Samen 
maken we daar dan een mooie dag van! 

Na een druk schuttersseizoen is dan nu 
toch echt het einde alweer aangebroken. 
Op zondag 23 september zal de laatste 
schietwedstrijd van het jaar plaatsvinden, 
oftewel de sluiting van het schietseizoen. 
Al onze leden, jeugdleden en vrienden 
van Odilia kunnen hier komen strijden om 
mooie bekers. Vanaf 13:30 uur is ieder-
een van harte welkom om er een gezellige 
middag van te maken met zijn allen. 

agenda: 
23 september: Sluiting schietseizoen
20 oktober: Feestavond 

www.sintodiliaospeldijk.nl

rksvo Nieuws
donderdag 20 september:
RKSVO B2 - VV GKC B1 19.00

vrijdag 21 september:
Foto’s maken nieuwe tenues 18.00
Vrijwilligersavond in de kantine 20.30

Zaterdag 22 september
Cranendonk A1 - RKSVO A1 15.00
RKSVO B1 - VV Kessel B1 15.00
SV Laar B3 - RKSVO B2 15.00
SV Laar B5 - RKSVO B3 13.00
RKSVO C1 - Panningen C1 14.00
MMC-Weert C2 - RKSVO C2 13.15
RKSVO C3 - FC Oda C3 14.00
RKSVO D1 - vrij
RKSVO D2 - DESM D2 12.30
Eindse Boys D3 - RKSVO D3 11.00
RKSVO E1 - RKMSV E2 10.00
SV Laar E3 - RKSVO E2 09.00
RKSVO E3 - MMC-Weert E6 10.00
RKSVO E4 - MMC-Weert E7 10.00
Haelen F1 - RKSVO F1 10.00
RKMSV F3 - RKSVO F2 10.00
RKSVO F3 - Leveroy F1 11.00
SV Laar F6 - RKSVO F4 10.15
RKSVO F5 - SVC’2000 F5 11.00

Zondag 23 september:
SV Laar 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Rood/Wit’62 2 11.30
VV Kessel 3 - RKSVO 3 10.30
RKSVO 4 - SV Laar 5 11.00
RKSVO 5 - Heythuysen 5 12.00
DESM 4 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - Veritas 6 10.00
Sparta’18 da.1 - RKSVO da.1 10.00

maandag 24 september:
Maasgouw D1 - RKSVO D1 18.30

donderdag 27 september:
KNVB DM014 – Selectiewedstrijd 18.30

Algemene ledenvergadering RKSVO 21.00 
Zie voor het laatste nieuws

www. rksvo.nl

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)

Tweede sportevenement voor de goede doelen van moniquehelpt.nl

Inschrijving Spinn-inn Marathon 
Stichting Peramiho gestart

stichting Peramiho organiseert voor de tweede keer de spinn-inn marathon ’24 
uur voor Peramiho’.  deze vindt plaats van vrijdag 2 november 19.00 uur tot zater-
dag 3 november 19.00 uur a.s. in het mfa keenter Hart in weert. 

Hans van Breukelen en sharon walraven
Oud voetbalinternational Hans van Breukelen en Sharon Walraven, rolstoeltennisster, 
beide lid van het comité van aanbevelingen van de stichting, verlenen hun medewerking 
aan het evenement.

stichting Peramiho
Stichting Peramiho zet zich in voor mensen in en rondom het dorpje Peramiho in het 
Afrikaanse derdewereldland Tanzania. De stichting heeft vier concrete doelen;
1. het realiseren van waterputten,
2. het ondersteunen van het plaatselijke ziekenhuis,
3. het ondersteunen van het weeshuis Morogoro (150 kinderen) en twee lepradorpen,
4. het hoofddoel voor 2012 is de bouw van een kleuterschool.
Meer informatie, foto’s en filmpjes zijn te vinden op onze website www.moniquehelpt.nl. 

samen fietsen voor het goede doel
Meerdere teams houden gedurende 24 uur een fiets in beweging. Per team één fiets. 
Elk team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. Er wordt gefietst gedurende 
24 uur, waarin de teamleden elkaar afwisselen. Elke uur is er een korte gelegenheid om 
te wisselen van teamlid, te eten en of te drinken. Samen 24 uur fietsen voor Peramiho. 
Ook individuele fietsers kunnen gedurende deze 24 uur enkele uren meefietsen voor 
Stichting Peramiho. 

masseurs
Deelnemers van de massagecursus van fysiotherapeute Olga Schmitz uit Stramproy 
stellen hun kunde belangeloos beschikbaar om de deelnemers en bezoekers te voorzien 
van een heerlijke massage. Een massage van 25 minuten kost € 7,50 voor de deelne-
mers en € 10 voor de bezoekers. De opbrengsten van deze massages gaan in zijn geheel 
naar de stichting. 

Prijzen te winnen
Tijdens de 24 uur worden loten verkocht. Er zijn tientallen prachtige prijzen te winnen. De 
trekking is na afloop van de Spinn-inn Marathon op zaterdag 3 november. Verder worden 
alle fietsers gestimuleerd om zich te laten sponsoren. Er zijn leuke prijzen beschikbaar 
voor de loterij en voor het team en de individuele fietser die, naast het inschrijfgeld, het 
meeste sponsorgeld bij elkaar heeft gekregen.

inschrijven
Inschrijven voor teams is mogelijk tot 2 november. Individuele fietsers, die enkele uren 
willen meefietsen, kunnen zich ook nog op de dagen van het evenement aanmelden. 
Maar voor beide geldt VOL=VOL.

meer informatie
Meer informatie over de Spinn-inn Marathon en de stichting vindt u op www.moniquehelpt.nl 
of via Facebook.com/moniquehelpt en Twitter.com/moniquehelpt

TE HUUR:
BEDRIJFSHAL MET GEMEUBILEERDE 

KANTOORRUIMTEN (280 M2)

“BEDRIJVENTERREIN PANNENWEG”

JBZ Beheer BV
+31 6 29 27 44 23

Hot Buskers in de Teuniskapel
Zondag 23 september spe-
len de Hot Buskers een 
koffieconcert in de Teunis-
kapel. Ze starten om 15.00 
uur en de entree is gratis.
Het is al weer enkele ja-
ren geleden dat de Hot 
Buskers in de kapel een 
akoestisch concert gaven. 
Hoogtijd om met een nieuw 
repertoire én de nieuwe 
zangeres weer eens dich-
ter bij huis te spelen. De 
band is van oorsprong 
uit Nederweert, maar de 
laatste tijden stonden ze 
vooral in zuid Limburg op 
het podium. Festivals, pri-
véfeesten en een optreden 
bij L1 vulden de agenda. 
Hierdoor moest er veelvul-

dig gebruikgemaakt worden van microfoons, kabels, stroom en andere toestanden. In 
de St. Teuniskapel wordt het weer gewoon één microfoon. De verlichting wordt verzorgt 
door kaarsen en de geur van koffie en cake nodigt uit tot zelfbediening. Wat willen we 
nog meer! Echte eerlijke muziek op een zondagmiddag gemaakt met akoestische instru-
menten als gitaar, dobro, mandoline, accordeon, trompet, contrabas, wasbord en ander 
percussiemateriaal. 
Voor meer info check je de website, Facebook of Youtube.

oPeNLucHtmuseum 
eyNderHoof

kuipers – ofwel tonnenmakers dag in 
openluchtmuseum eynderhoof Neder-
weert zondag 23 sept. van 13.00 – 17.00 
uur.

De tonnenmaker, is een bijzonder am-
bacht waar veel vakkennis van hout en 
gereedschap bij nodig is, het is een am-
bacht wat steeds zeldzamer wordt. Vroe-
ger vestigde zich de kuiper bij de brouwe-
rijen want daar waren de biervaten nodig 
maar ook de wastobben en de karn wer-
den van eiken duigen gemaakt, gebruiks-
artikelen uit de tijd van overgrootmoeder, 
deze dag kun je alles te weet komen hoe 
duigen en hoepels vervaardigd worden 
en zeker spectaculair is het branden van 
de tonnen en emmers, voor de kinderen 
is ook gedacht zij mogen lopen in tonnen, 
en op de foto in een grote wijnton zingend 
het liedje van Jan Huigen in de ton, met 
een hoepeltje erom. Jan Huigen, Jan Hui-
gen en de ton die viel in duigen.
Van alle andere ambachten en heerlijkhe-
den kunt u ook genieten in Eynderhoof. U 
leest het weer een plek waar u geweest 
moet zijn!
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Gemeente contact

Waarom een nieuWe Weg
De huidige N266 doorsnijdt de kernen 
Nederweert en Budschop. Dat heeft 
nadelige gevolgen voor de leefbaarheid, 
de verkeersveiligheid en de verkeerscir-
culatie in deze kernen. Het heeft ook een 
negatieve invloed op de bereikbaarheid 
van Nederweert en Midden-Limburg 
in regionaal opzicht. De wegen vormen 
het kruispunt van verbindingen richting 
Zuid-Limburg, Noord-Limburg en Noord-
Brabant. Een betere en duurzame verbin-
ding en bereikbaarheid bieden kansen voor 
ruimtelijke en economische ontwikkelin-
gen in Nederweert en de regio.

Werkgroep stakehol-
ders
De provincie en de gemeente betrekken 
in het proces rond de Randweg N266 
Nederweert nadrukkelijk de belangen 
en wensen van betrokkenen en burgers. 
Daarvoor is een werkgroep stakeholders 
opgericht met vertegenwoordigers van 
diverse belanggroepen, organisaties en 
andere overheden. U kunt de lijst van sta-
keholders op onze website downloaden. De 
werkgroep denkt en praat mee en wordt bij 
iedere stap in het project betrokken.

notitie reikWijdte 
De eerste werkbijeenkomst van de werk-
groep, gemeente en provincie was op 
woensdag 22 augustus in het gemeentehuis 

van Nederweert. Tijdens de avond is een 
discussienota als voorbereiding voor het 
opstellen van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) behandeld. De NRD 
beschrijft o.a. wat wordt onderzocht, hoe 
het wordt onderzocht, wat de probleemstel-
ling is, welke knelpunten er zijn, wat de 
doelstellingen zijn en welke oplossingen 
(alternatieven) onderzocht worden. Ook 
bestaand beleid, vastgestelde beleidsnota’s 
en -plannen worden in de NRD mee-
genomen. 

De gemeente Nederweert en de provincie Limburg zetten in op een duur-
zame verbetering van de verbinding tussen de provinciale weg N266 en 
de snelweg A2. Samen met een werkgroep stakeholders worden inmid-
dels varianten besproken die voor nader onderzoek in aanmerking kun-
nen komen. Tijd om u bij te praten.

De notitie zal na vaststelling (als concept) 
door het provinciebestuur vrijgegeven 
worden voor inspraak en o.a. worden 
besproken met Provinciale Staten en de 
gemeenteraad van Nederweert.

milieueffectenstudie
Vervolgens zijn tijdens de eerste bijeen-
komst mogelijke varianten van globale 
tracés besproken. De werkgroep kan daar 
varianten aan toevoegen waarna in de 
volgende werkbijeenkomst aangegeven 
wordt welke varianten worden verwerkt 
in de NRD. Daarna kan een milieueffec-
tenstudie worden uitgevoerd. Zover is het 
echter nog niet. De verwachting is dat de 
effectenstudie in maart 2013 van start kan 
gaan.

Samen met stakeholders varianten bespreken voor nader onderzoek 

Voortgang randweg 
n266 nederweert

Beslissen
De milieueffectenstudie brengt in beeld 
wat de gevolgen van de verschillende 
gekozen varianten zijn en welke maatre-
gelen genomen kunnen worden om nega-
tieve gevolgen te voorkomen of te beper-
ken. Op basis van deze studie beslissen 
het gemeentebestuur van Nederweert en 
het provinciebestuur uiteindelijk hoe de 
verbeterde verbinding tussen de N266 
en de A2 tot stand kan worden gebracht. 
Dat moment dient zich op basis van de 
huidige planning eind 2013, begin 2014 
aan.

informeren 
Tussentijds informeren we u regelmatig 
over de ontwikkelingen rond de rand-
weg. Zo kunt u zich aanmelden voor een 
digitale nieuwsbrief. Daarmee hebt u 
de informatie het snelst in huis. Maar er 
zijn meer momenten en mogelijkheden. 
Zo zullen omwonenden, gebruikers en 
belanghebbenden ook worden geïnfor-
meerd over de onderzoeken en plannen 
tijdens informatie- en inspraakavonden. 

inspraakaVond
De eerste inspraakavond, over de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau, is voorzien 
in november 2012. Als de exacte datum 
bekend is, maken we dat o.a. via de 
nieuwsbrief en het Gemeente Contact 
bekend. Op de website van de provincie 
Limburg is ook een pagina te vinden met 
alle actuele informatie en achterliggende 
documenten die horen bij het project 
Randweg N266 Nederweert. En uiter-
aard kunt u ook op www.nederweert.nl 
terecht voor meer informatie.

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.

De gemeente Nederweert heeft de partici-
patie van burgers hoog in het vaandel staan. 

aandacht
Het gemeentebestuur wil graag weten wat 
er leeft onder de inwoners van Nederweert. 
Tegelijkertijd moet er alle aandacht zijn 
voor het betrekken van de burger bij het 
bestuur van de gemeente. Dat gebeurt op 
meerdere manieren. 

dorpsraden
Een belangrijke functie is weggelegd voor 
de dorpsraden. Een dorpsraad is een groep 
vrijwilligers die zich verenigt om de alge-
mene belangen van burgers in hun dorp te 
behartigen. Het doel is om de leefbaarheid 
in de directe omgeving te behouden of te 
verbeteren. De dorpsraad fungeert als een 
intermediair tussen de inwoners en het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke orga-
nisatie. 

Zes 
De gemeente heeft zes actieve dorpsraden 
die zich sterk maken voor de belangen van 
hun inwoners. Zo is er Gemeenschapsraad 

Leveroy, Dorpsraad Ospeldijk, Stichting 
Dorpsraad Budschop, Parochieel Comité 
Eind, Dorpsraad Ospel en Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt.

dörpsoVerlek 
ni-jWieërt
Dörpsoverlek Ni-jwieërt voor de kern 
Nederweert is vorig jaar opgericht. De 
dorpsraad wil mensen met ideeën en 
ambities voor deze kern graag ontmoe-
ten, maar ze ook uitdagen om deze zelf 
te realiseren. Hierbij kan de dorpsraad 
een belangrijke ondersteunende en/of 
versterkende rol spelen.

Welkomstmand
Een voorbeeld van een mooi initiatief 
is de welkomstmand. De afgelopen 
maanden is dit idee door Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt uitgewerkt, in samenwerk-
ing met de plaatselijke middenstand en 
de gemeente. Mede door de inzet van 
bestuurslid Jan Schuurmans van het 
Dörpsoverlek en een groot aantal mid-
denstanders uit Nederweert is er een 
mooie mand tot stand gekomen. 

uitreiking
De mand is niet alleen bedoeld om nieuwe 
bewoners te verwelkomen en ze een leuke 
attentie aan te bieden. Door de producten en 
informatie in de mand krijgen ze ook een 
beeld van wat er allemaal in hun omgeving 
te beleven is. 

Op donderdag 13 september reikten het 
Dörpsoverlek en burgemeester Evers de 
eerste welkomstmand uit aan twee nieuwe 
inwoners van Nederweert, mevrouw 
Evertse en de heer Hardonk. Zij woonden 
in Hilversum en besloten kort geleden zich 
hier te vestigen. Het paar was zeer te sprek-
en over de welkomstmand: “We voelen ons 
meteen zeer welkom in Nederweert”.

BurgerBetrokkenheid
Burgemeester Evers is ook verheugd met 
het initiatief. “De Dorpsraad in Ospel reikt 
de mand al aan nieuwe inwoners uit. Dat 
het Dörpsoverlek dit nu ook doet, is gewel-
dig. Dit is een echt een vorm van burger-
betrokkenheid van inwoners onderling”, 
aldus de burgemeester. Het bestuur van 
Dörpsoverlek Ni-jwieërt en het gemeen-
tebestuur wensen mevrouw Evertse en de 
heer Hardonk als nieuwe inwoners van 
Nederweert heel veel geluk en voorspoed in 
onze mooie gemeente toe.

Op onze website vindt u meer informatie 
over de dorpsraden en hun contactge-
gevens.

Afgelopen donderdag, 13 september, reikten het bestuur van Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt en burgemeester Evers een rijkelijk gevulde welkomstmand uit 
aan mevrouw Evertse en de heer Hardonk, die onlangs vanuit Hilversum in 
Nederweert zijn komen wonen. Het is de eerste keer dat de welkomstmand 
in de kern Nederweert wordt uitgereikt. De gemeente is blij met deze vorm 
van burgerbetrokkenheid.

Prima initiatief van burgerbetrokkenheid

dörpsoverlek ni-jwieërt en burgemeester  
reiken welkomstmand uit

Tijdens de raadsvergadering van 
29 augustus 2012 zijn mevrouw 
Maria Frenken-Ras namens de 
PvdA en de heer Hubert Mackus 
namens het CDA benoemd tot 
wethouder. Zij volgen respec-
tievelijk Mart van de Mortel en 
Mart Jacobs op. Inmiddels is de 
definitieve portefeuilleverdeling 
vastgesteld. 

college Van B&W
Burgemeester en wethouders kunnen 
zelf besluiten nemen binnen de marges 
van de wet en de afspraken die met de 
gemeenteraad zijn gemaakt. Het college 
van Nederweert bestaat uit burgemees-
ter Evers, wethouders Renée Wernink, 
Maria Frenken-Ras en Hubert Mackus 
en gemeentesecretaris Diana Noppers. 

Besluiten
Het gemeentebestuur vergadert elke 
dinsdagochtend. De week erna worden 
de besluitenlijst en bijbehorende stuk-
ken openbaar, op donderdag. U vindt de 
openbare besluitenlijst op onze website. 

Wethouder frenken
Zoals verwacht blijft de takenverde-
ling binnen het nieuwe college vrijwel 
ongewijzigd. Dat betekent dat wethouder 
Frenken o.a. de bestuurlijke coördina-
tie heeft over het lokaal sociaal beleid, 
onderwijs en educatie, de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), vrij-
willigers en mantelzorgers, ouderen en 
gehandicapten, jeugd en jongeren t/m 19 
jaar en het verenigingsleven. 

Wethouder mackus
De portefeuille van wethouder Mackus 
bestaat uit ruimtelijke ontwikkeling, 
volkshuisvesting, openbare ruimte 
en projecten. Onder projecten val-
len onder meer het Masterplan cen-
trumontwikkeling en Budschop, 
Dorpsontwikkelingsplannen en de 
verkeersproblematiek Rijksweg-
Noord/Randweg-Zuid (i.r.m. GOML). 
Wethouder Mackus is tevens loco-
burgemeester. 

Wethouder Wernink
Wethouder Wernink heeft o.a. bedrijvig-
heid, plattelandsvernieuwing, ruimtelijke 
ontwikkeling (onderdeel milieu) en 
financiën in haar portefeuille. 

Burgemeester eVers
Burgemeester Evers is o.a. verantwoor-
delijk voor de openbare orde en veilig-
heid, bestuurlijke organisatie, (regionale) 
samenwerking en dienstverlening. Hij is 
tevens voorzitter van de gemeenteraad.

Wilt u de volledige portefeuillever-
deling nalezen? Ga dan naar www.
nederweert.nl. U kunt de lijst ook 
opvragen bij de receptie van het 
gemeentehuis. 

De nieuwe verbinding zorgt o.a. voor een betere verkeerscirculatie.    (Foto: gemeente Nederweert)

portefeuille-
Verdeling

Mevrouw Evertse en de heer Hardonk (r) ontvangen de welkomstmand uit handen van Jan Schuurmans (l) 
en Maurice Brouns van Dörpsoverlek Ni-jwieërt.  (Foto: gemeente Nederweert)



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

Op grond van de Wet geurhinder en 
veehouderij mogen gemeenten binnen 
bepaalde bandbreedtes zelf de geurnor-
men, afkomstig van agrarische bedrijven, 
vaststellen. Dit heeft de gemeente in 
2007 vastgelegd in de gebiedsvisie op 
basis van de Wet geurhinder en veehou-
derij en de bijbehorende verordening. 
De verordening wordt toegepast bij het 
verlenen van vergunningen aan agrari-
sche bedrijven. In de gebiedsvisie is een 
relatie tussen het ruimtelijk beleid en 
geurhinder opgenomen. 

Verbeteren
Op 20 december 2011 besloot de 
gemeenteraad de toepassing van de 
gebiedsvisie en de verordening te evalu-
eren. Het bureau SRE onderzocht vervol-
gens in opdracht van de gemeente of het 
leefklimaat op het gebied van geur van 
veehouderijen sinds 2007 is verbeterd 

dan wel verslechterd. SRE onderzocht 
ook de mogelijkheden om de normen 
strenger te maken, zodat het leefklimaat 
kan verbeteren. Hierbij is ook gekeken 
naar de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de bedrijven. 

Ontwerp-VerOrdening
De gemeenteraad besloot op woensdag 
29 augustus de aanbevelingen van SRE 
over te nemen en een ontwerp-verorde-
ning in procedure te brengen. Deze ver-
ordening kent de volgende wijzigingen 
ten opzichte van de huidige verordening:

n De norm in de kernen Nederweert en 
Ospel wordt verlaagd van 3 naar 1,5 
Ou.

n De norm in een straal van 500 meter 
rondom de kernen Nederweert, Ospel 
en Nederweert-Eind wordt verlaagd 
van 14 Ou naar 10 Ou.

Op woensdag 29 augustus heeft de gemeenteraad van Nederweert 
ingestemd met het verlagen van de geurnormen op een aantal loca-
ties. Vanaf 21 september liggen de ontwerp-gebiedsvisie en ontwerp-
verordening voor iedereen ter inzage. Na de inspraakprocedure van zes 
weken zullen de definitieve gebiedsvisie en verordening door de raad 
worden vastgesteld. De nieuwe geurnormen moeten op termijn bijdra-
gen aan een verbetering van het woon- en leefklimaat.

Lagere geurnormen vastgesteld door gemeenteraad

evaluatie wet geurhinder 
en veehouderij

n De norm in Leiverse Velden, 
Tiskeswej en Pannenweg wordt ver-
laagd van 8 Ou naar 3 Ou.

n De norm in Houwakker/Vlut wordt 
verlaagd van 8 Ou naar 6 Ou.

VergunningVerlening
De nieuwe geurnormen moeten op ter-
mijn bijdragen aan een verbetering van 
het woon- en leefklimaat. Het aantal 
agrarische bedrijven dat nu nog kan uit-
breiden maar door de aanscherping van 
de normen niet meer kan uitbreiden in 
geuremissie, blijft beperkt tot bedrijven 
in de kernrandzone. De normen zullen 
worden toegepast bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor agrari-
sche bedrijven. 

Ontwerp-gebiedsVisie
In de ontwerp-gebiedsvisie staat welke 
achtergrondbelasting als een aanvaard-
baar woon- en leefklimaat kan worden 
beschouwd. De achtergrondbelasting is 
de belasting van meerdere bedrijven bij 
elkaar opgeteld op een woning. Er zijn 
landelijke richtlijnen voor een aanvaard-
baar woon- en leefklimaat. Deze normen 
worden toegepast bij de zogenaamde 
omgekeerde werking. Dat betekent dat 

De uitslag van de Tweede Kamer-
verkiezingen is bekend. In de gemeente 
Nederweert was het aantal kiesgerech-
tigden 13.249. Het opkomstpercentage 
bedroeg 72,93%. Dat betekende dat 
9.662 inwoners hun stem uitbrachten.  

Het aantal ongeldige stemmen inclusief 
blanco stemmen was 43. In 2010 kwa-
men 9.788 inwoners naar de stembus, 
een percentage van 75,22%. De opkomst 
was dit jaar dus 2,29% lager dan in 2010.
Voor alle Nederweerter uitslagen kunt u 
terecht op onze speciale verkiezingspa-
gina op www.nederweert.nl. Klikt u dan 
op de banner rechts op de homepagina. 

OmgeVing

aanVragen OmgeVings-
Vergunning (regulier)
n	Kuilstraat 22, verbouwen tuinhuis tot zorg-

woning ( OV 20120159) (10-09-2012)

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

Verleende OmgeVings-
Vergunningen (regulier)
n	Heugterbroekdijk 53, rundveehouderij, 

oprichten sleufsilo en verplaatsen dieseltank 
(OV 20120105) (12-09-2012)

n	Randweg Zuid 20, verbouwen/renoveren 
woning met bijgebouwen (OV 20120123) 
(11-09-2012) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van verzending (datum tussen haakjes), op 
afspraak bij de centrale klantenbalie. Het indienen 
van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode 
mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester 
en wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrech-

ter van Rechtbank Roer mond. Dit kan ook digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer infor-
matie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er 
van het team Vergunningverlening.

Verleende OmgeVings-
Vergunningen (uitgebreid)
n	Booldersdijk 2, pluimvee-, varkens- en rund-

veehouderij, revisievergunning. Geen ziens-
wijzen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit 
is ambtshalve gewijzigd ten opzichte van ont-
werpbesluit (UV 20110212)

n	Reulisweg 21, oprichten mestopslagloods, 
twee stofvangbakken en brandwerende muur. 
Er is een zienswijze ingekomen op ontwerpbe-
sluit. Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van 
ontwerpbesluit (U2 20120067) (tweede fase)

n	Swelstraat 9, varkenshouderij, revisievergun-
ning. Geen zienswijzen ingekomen op ont-
werpbesluit. Besluit is ambtshalve gewijzigd 
ten opzichte van ontwerpbesluit 
(UV 20100030)

n	Waatskamp 128, varkens- en rundveehouderij, 
revisievergunning. Geen zienswijzen ingeko-
men op ontwerpbesluit. Besluit is ambtshalve 
gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit 
(UV 20100043) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, vanaf 21 september 2012 bij 
de centrale klantenbalie of op afspraak. Het 
instellen van beroep is vanaf de dag na terinzage-

Vastgesteld wijzigingsplan 
n	Kuilstraat 17, Ospel, wijzigingsplan heeft 

betrekking op wijziging/vergroting van een 
intensieve veehouderij aan de Kuilstraat 17 
in Ospel (wijzigingsplan Kuilstraat 17 te 
Ospel). Er is één zienswijze ingediend 
tegen het ontwerpwijzigingsplan. 
Burgemeester en wethouders hebben het 
wijzigingsplan op 28 augustus 2012 vast-
gesteld

legging t/m 2 november 2012 mogelijk voor 
belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht 
van Rechtbank Roermond. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Roer-
mond. Dit kan ook digitaal via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website. Bellen mag ook met een mede-
werk(st)er van het team Vergunningverlening.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, van 21 september t/m 1 
november 2012, bij de centrale klantenbalie of 
op afspraak. Het wijzigingsplan is ook digitaal 
raadpleegbaar via www.nederweert.nl. 
Gedurende de inzagetermijn kunnen zij die aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdig hun zienswijzen kenbaar te maken 
naar aanleiding van het ter visie gelegde ont-
werpwijzigingsplan, beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U 
kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voor-
ziening bij de voorzitter van bovengenoemde 
Afdeling. Het wijzigingsplan treedt daags na de 
beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend. Het 
vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer infor-
matie. Bellen mag ook met de mede werk(st)ers 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

bij het bouwen of uitbreiden van geur-
gevoelige objecten zoals woningen, de 
achtergrondbelasting getoetst wordt. 
De gemeente Nederweert heeft de lan-
delijke richtlijnen opgenomen in de 
gebiedsvisie:

n 10 Ou voor de kernen
n 20 Ou voor het buitengebied
n 32 Ou voor het landbouwontwikke-

lingsgebied

inspraakprOcedure
Van 21 september t/m 1 november 
2012 liggen de ontwerp-gebiedsvisie en 
ontwerp-verordening Wet geurhinder 
en veehouderij zes weken ter inzage. 
Gedurende deze periode kan iedereen 
een reactie indienen op de ontwerpstuk-
ken. De documenten zijn ook te raad-
plegen via www.nederweert.nl.

definitief
Na de inspraakprocedure worden de 
definitieve gebiedsvisie en verorde-
ning ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De verwachting is dat 
dit eind 2012 of begin 2013 plaats-
vindt. Voor vragen over dit onderwerp 
kunt u contact opnemen met mevrouw 
P. Philips van het team Ruimtelijke 
Ontwikkeling.

Op vrijdag 21 september vindt in het 
gemeentehuis de afscheidsreceptie plaats 
voor wethouder Mart Jacobs. De heer 
Jacobs is per 1 augustus afgetreden. De 
receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 
21.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
om afscheid te komen nemen van Mart 
Jacobs en zijn echtgenote. 

In oktober start het bedrijf Strukton 
met het uitvoeren van de verbreding 
van Brug 15. Op woensdag 3 oktober 
vindt om 19.30 uur een informatieavond 
plaats over het project in de raadzaal 
van het gemeentehuis. In het Gemeente 
Contact van volgende week leest u meer 
over het project en de bijeenkomst.

afscheids-
receptie

Speciale aandacht was er voor teamlid 
Yannick Douven en begeleider Alfons 
Bruekers, beiden inwoner van onze 
gemeente.

Veel infOrmatie
De bijeenkomst in Sportcentrum De 
Bengele bestond naast de huldiging 
uit een demonstratie. Er werd door 

medewerkers en studenten van de 
Technische Universiteit Eindhoven veel 
informatie verstrekt over hoe robots 
werken. Ook werd ingegaan op het 
effect van de ontwikkeling van robots 
die op termijn bijvoorbeeld in de huis-
houding kunnen gaan helpen. 

keepen en knuffelen
Veel kinderen gingen als doelman/
doelvrouw de strijd aan met de voet-
balrobots die strafschoppen namen. 
Slechts weinig kinderen slaagden erin 
de strafschoppen te stoppen. Ook de 
burgemeester deed mee aan de keep-
erstest. De knuffelrobots in de vorm 
van kleine dinosaurussen vielen in zeer 
goede aarde bij de kinderen, maar ook 
bij volwassenen.

Op onze website vindt u een impressie 
van deze bijzondere en leerzame mid-
dag!

Onder grote publieke belangstelling is Tech United op zaterdag 8 sep-
tember door het gemeentebestuur gehuldigd voor het behalen van de 
wereldtitel robotvoetbal. 

huldiging wereldkampioenen

Zoals u weet is de gemeente bezig met 
het verbeteren van de dienstverlening. 
Dat gebeurt in grote, maar ook in kleine 
stappen. 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! 

Het Sarsven in Nederweert-Eind is 
met elf andere Limburgse natuur-
gebieden 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 €e 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 jurering, vindt u op de 
speciale website www.fotowedstrijdlim-
burgslandschap.nl. 

bel me terug-
knOp 

fOtOwedstrijd 
sarsVen

bestemmings-
plannen

uitslag 
Verkiezingen

infOaVOnd 
brug 15

huisVestingsplan 
basisschOlen 
Op dinsdag 25 september is er om 
19.30 uur een themaraad over het inte-
graal huisvestingsplan voor de basis-
scholen in de gemeente Nederweert 
voor de periode 2013-2016 (IHP). In 
het IHP wordt de keuze gemaakt voor 
een scholenomvang waarbinnen kwa-
litatief goed onderwijs gegeven kan 
worden. We gaan ook in op de keuzes 
op het gebied van voorschoolse opvang 
in de kleine kernen, omdat de afname 
van het aantal leerlingen ook daar 
gevolgen voor heeft. U wordt meege-
nomen in de afwegingen die gemaakt 
zijn of aan de hand van de discussie 
nog gemaakt kunnen worden. Iedereen 
is van harte welkom om de themaraad 
in de raadzaal van het gemeentehuis bij 
te wonen.

themaraden
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Aanranding en verkrachting
Een van de meest gewelddadige inwoners die Nederweert ooit gekend heeft, leefde in 
de zestiende eeuw. Zijn naam was Hans de Hoendervanger, geboortig van Eindhoven en 
eigenaar van een herberg in de Kerkstraat. Tegenwoordig zou men iemand als Hans een 
draaideurcrimineel noemen. Hij was geweldpleger, stalker, pedofiel, psychopaat, kinder-
lokker en verkrachter in één persoon..

In het Nederweerter dorpsleven van de jaren 
1580-1590 was Hans regelmatig een steen 
des aanstoots. Meer dan eens liep hij onder 
invloed van alcohol rond met een steekdolk en 
soms was hij gewapend met een geweer. Tal-
loze malen had hij inwoners, ook ouderen en 
kinderen, gemolesteerd, beledigd, aangerand 
of verkracht. Maar even zo vele malen toonde 
hij berouw en zocht hij zijn slachtoffers op om 
het goed te maken. In ruil voor hun stilzwijgen 
gaf hij hen geschenken. Tijdens een roofover-
val had Hans een dienstmaagd, Mett Joesten, 
bedreigd met zijn dolk. Daarmee rondzwaai-
end had hij onbedoeld een baby in een wieg 
verwond. De hevig tegenstribbelende dienst-
maagd werd met de dolk aan haar haarvlecht 
op de lemen vloer vastgeprikt. Terwijl hij zich 
aan haar vergreep beet hij haar toe: “Ik heb 
in mijn leven al heel wat hoeren gehad, maar 
nog nooit zo’n kreng als jij!”. In 1594 werd een 
achtjarige meisje uit Weert door Hans onder 
bedreiging met een dolk mishandeld en tot 
viermaal toe verkracht. Dat gebeurde in een 
greppel bij de windmolen van Rosveld. Toen 
het meisje enige tijd later bij de kerk de ver-
krachter herkende en haar moeder inlichtte, 
viel het doek voor Hans. Justitie ging op zoek 
naar de voortvluchtige crimineel. Op de Maas-
eikerweg in Weert werd hij uiteindelijk aange-
houden en vervolgens in de zwaarbewaakte 
gevangenis van de Maaspoort opgesloten.

Tijdens het gerechtelijk onderzoek werd Hans 
voor verhoor op de pijnbank gelegd. Op 22 
december 1594 legde hij een eerste beken-
tenis af. Korte tijd later trok hij die verklaring 
weer in, met het excuus dat hij alles gezegd 
had uit angst opnieuw gemarteld te worden. 
De getuigenverklaringen waren in de ogen van 

de ondervragers echter overtuigend genoeg. 
Hans werd schuldig geacht aan verkrachting, 
geweldpleging, straatschenderij, huisvrede-
breuk, overspel, bedreiging en mishandeling. 
De aanklager memoreerde als saillant detail 
dat Hans tijdens zijn inbraken meermalen zijn 
behoefte had gedaan in moespotten, boter-
karnen en biertonnen. Hij eiste de doodstraf 
en inbeslagname van de bezittingen. Op 13 
januari 1595 velden de schepenen hun vonnis. 
Zij achtten Hans schuldig aan het ten laste ge-
legde en veroordeelden hem tot de dood door 
onthoofding. Met een zwaard zou men door 
de hals slaan, om vervolgens het onthoofde 
lichaam op een wagenrad ten toon te stel-
len. Waarschijnlijk nog diezelfde dag werd het 
vonnis onder massale belangstelling van het 
uit Weert, Nederweert en verre omgeving sa-
mengestroomde publiek voltrokken. Zij allen 
waren er getuige van hoe de misdadige her-
bergier uit de Kerkstraat, die zoveel inwoners 
gedurende lange tijd onheil had berokkend, 
uiteindelijk zijn kop verloor...

Alfons Bruekers

In het huis rechts op de foto (voormalige Kerk-
straat 52, smederij gebrs. Bruekers, nu ‘Lamber-
tushof’) woonde herbergier Hans de Hoender-
vanger.  Foto archief SGN.

Optreden zanggroep Tössedoôr 
in buitencentrum

September muziekmaand bij De Pelen

Het buitencentrum De Pelen, aan de rand van het Nationaal Park De Groote Peel, 
heeft een overdekt amfitheater. Een ideale plek voor theater- en muziekvoorstel-
lingen en die zijn er dan ook regelmatig. In september is het podium elke zondag-
middag gevuld met muziek uit eigen Streek. Op zondag 23 september is er een 
optreden van zanggroep Tössedoôr. Om 14.30 en 16.00 uur spelen en zingen ze 
liedjes uit (groot)moeders tijd. Entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor 
de muzikanten is natuurlijk welkom. Het buitencentrum ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. Wees op tijd want vol is vol!

Zanggroep Tössedoôr bestaat uit elf 
enthousiaste zangers. Zeven dames 
en vier heren met begeleiding van 
een accordeonist. Hun repertoire 
bevat Nederlandstalige of Limburg-
se liedjes uit (groot)moeders tijd. Dit 
zijn vooral gezellige meezingers, ge-
voelige levensliedjes en mooie luis-
terliedjes. Meestal wordt er meer-
stemmig gezongen. De kleding van 
Tössesoôr is in de stijl van vroeger, 
zodat het geheel qua zang en uitstra-

ling mooi op elkaar aansluit. De groep vindt het leuk en stimuleert het publiek om mee 
te zingen. Gezelligheid en sfeer staan dan ook bovenaan op hun ambitielijst. Dat blijkt 
ook uit de doelgroep waar Tössedoôr zich voornamelijk op richt. Ze treden regelmatig 
op in eigen regio bij zorgcentra of verpleeghuizen voor ouderen, die een aantal van de 
gespeelde nummers vroeger zelf nog gezongen hebben. Maar ook voor veel bezoekers 
van De Pelen zal dit optreden een feest van herkenning zijn. 

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 

SJG WEERT OPENT NIEUWE 
VLEUGEL EN PRESENTEERT 

BOUWPLANNEN

‘Stap mee in de toekomst van SJG Weert!’
Op donderdag 13 september opende SJG 
Weert officieel de nieuwe vleugel op de 
begane grond van het ziekenhuis. In de 
vleugel zijn de poliklinieken Cardiologie, 
Dermatologie, Gynaecologie en Kinder-
geneeskunde gehuisvest. De opening 
werd verzorgd door directeur Zorg Bart 
Bemelmans die daarbij werd ondersteund 
door Dr. Joe-Hoe, die samen met haar 
assistente Suze het lint doorknipte. Het 
ziekenhuis gaf de bezoekers ook de gele-
genheid om al een eerste kijkje te nemen 
in de bouwplannen voor de ruimten onder 
het OK-complex.

MANOEUVRE TREEDT 
OP VOOR VRIJWILLIGERS 

SJG WEERT 
De vrijwilligers van SJG Weert werden 
donderdagavond 13 september in het 
zonnetje gezet door mannenkoor Ma-
noeuvre uit Weert. Speciaal voor hen 
gaven zij het concert ‘Voor jou!’ om hen te 
bedanken voor de belangeloze inzet. De 
vrijwilligers werden verwend met liedjes 
van onder andere Toon Hermans, Brigitte 
Kaandorp, Marco Borsato en Simply Red. 
De kwinkslag die in de nummers te horen 
was, zorgde voor een vrolijke sfeer. De re-
acties van de aanwezigen waren dan ook 
allemaal erg enthousiast. 
Manoeuvre is een koor dat in 1992 is ont-
staan uit een vriendengroep. Elk jaar or-
ganiseren zij een concert voor vrijwilligers 
of ten bate van een ander goed doel. 

WERKEN AAN DE TOEKOMST
Allereerst onze welgemeende felicitaties 
aan de VVD en de PvdA. Aan deze partijen 
de opgave om een solide kabinet neer te 
zetten die hervormingen niet uit de weg 
gaat en ons land door de Eurocrisis leidt. 
Voor het CDA kwamen deze verkiezingen 
veel te vroeg. De Tweede Kamerfractie is 
nu stevig vernieuwd, maar moet de koers 
nog duidelijk neerzetten en werken aan 
vertrouwen. Gisteravond was onze wet-
houder Hubert Mackus bij de uitslagen-
avond van het CDA in Den Haag. ‘Je moet 
niet alleen daar zijn wanneer er gefeest 
wordt, maar ook wanneer er doorgepakt 
moet worden’, aldus Mackus.

In 2010 heeft het CDA in Nederweert de 
raadsfractie al stevig vernieuwd en is 
daardoor klaar voor de toekomst. Met 
de recente komst van de nieuwe wet-
houder, fractievoorzitter en partijvoorzit-
ter heeft het CDA in Nederweert de zaken 
richting 2014 goed op de rit! Als jong fris 
team staan we midden in de samenle-
ving. Samen  met burgers, ondernemers, 
verenigingen, enz. willen we Nederweert 
sterker maken. Wilt u meedenken of mee-
doen, neem dan contact op. 

Samen kunnen we meer. 
Hubert Mackus (wethouder) 06-16499074
Eric van der Putten (fractievoorzitter) 
06-50544505 Henk Geraats (partijvoor-
zitter) 06-48403035

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

www.meeuwis-meijel.nl

* De leukste modetrends * Alleen maar topmerken
    voor dames en heren  * Grootste collectie schoenen
* Jeans   * Laarzen in div. kleuren en lengtes
* Winterjacks 

* 6 dagen per week geopend
* Donderdag koopavond tot 20.00 uur
* Zaterdag geopend tot 16.30 uur

* 6 d

Alleen tijdens deze
koopzondag € 10,- korting
     op alle Berg- en
               wandelschoenen

Massagepraktijk Moyo, 
pure ontspanning

Even volledig loslaten, alle drukte vergeten en 
puur ontspannen; dit alles ligt nu binnen handbe-
reik. Geef je over aan een behandeling bij Massa-
gepraktijk Moyo en je voelt je herboren. Onlangs 
startte de gediplomeerde masseuse Maureen 
Vermeer haar eigen praktijk aan de Kerneel in Ne-
derweert. 
“Ik was op zoek naar mezelf. Ik heb alle zekerhe-
den opgegeven en ben gegaan voor mijn passie; 
mijn warmte en kracht doorgeven via mijn han-
den”, vertelt Maureen. 
Met veel overgave verdiepte ze zich in de Thaise 
Sabaaydi-massagetechnieken, waarbij gebruikge-
maakt wordt van zogenoemde kruidenstempels. 
Deze builtjes vol reinigende, activerende en ont-
spannende kruiden, stimuleren de bloedcirculatie, 
waardoor afvalstoffen worden afgevoerd en de 
spieren soepeler worden. Deze massage kan erg 
verlichtend werken voor mensen met verzuring, 
vocht, reuma, fibromyalgie, spierklachten, ver-
moeidheid, spierdystrofie, jicht en spit.
‘Gewoon’ een ontspanningsmassage kan ook, 
waarbij Maureen volledig door haar handen wordt 
gestuurd. Zij voelt waar de spanning zit en zal deze plekken vol persoonlijke aandacht, 
met respect en warmte behandelen. Ook als je geen klachten hebt, is het een heerlijke 
vorm om te genieten. Bedenk daarbij: regelmatig een massage verbetert de algehele 
gezondheid en vitaliteit. 
“Een behandeling geeft niet alleen mijn cliënten, maar ook mij een enorme boost. Het 
overbrengen van ontspanning en energie, past enorm bij mij”, vertelt Maureen enthou-
siast. “Ik vind geven zeker zo leuk als ontvangen. Helemaal als je ziet dat iemand als 
herboren van de massagetafel af komt.”
Tegenwoordig laten mensen zich vaak meeslepen in de drukte van een baan of gezin. “Even 
tijd voor jezelf nemen, bewust worden van je eigen lijf en leren luisteren naar je lichaam is o zo 
belangrijk. Mensen wachten vaak te lang”, voegt Maureen, als ervaringsdeskundige, toe. 
Dus, treed binnen in de rustgevende ambiance van Massagepraktijk Moyo en je kunt de 
hele wereld weer aan. 

Massagepraktijk Moyo, pure ontspanning
Kerneel 51 Nederweert
www.puurmoyo.nl / email: info@puurmoyo.nl
T 0495-622211 / 06-57231456

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
Tel. 06-24184996

Het adres voor het vakkundig 
repareren en leveren van 

 Wasmachines  Drogers
 Vaatwassers  Ovens
 Stofzuigers  Strijkijzers
  etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice
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Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Boek Jan Simons
De komende periode leest u in het Weekblad voor Nederweert wekelijks een korte 
sfeerimpressie uit het nieuwe boek ‘Ik verkoop zelfs de paus een tweepersoons bed…!’ 
van geboren Budschopper Jan Simons. Bij menigeen beter bekend als ‘Jan van Pierke 
vanne bekker van d’n handjwiêzer.’
In deze eerste bijdrage zijn allereerste herinneringen aan zijn geboortegrond…..

Budschop: een gemeenschap op zich…           
“Nederweert 1950. Aan de Zuid-Willemsvaart, een kanaal dat Den Bosch nog altijd ver-
bindt met Maastricht, hadden de hemelse planologen een kleine buurtschap neer ge-
plant: Budschop. Het heet nog altijd zo, maar is intussen opgestoomd in de vaart der 
volkeren en telt nu tien keer zoveel inwoners. Maar één ding is gebleven: de inwoners zijn 
nog net zo verknocht en aan hun nederzetting als vroeger. Budschop dopte altijd haar ei-
gen boontjes, erwtjes en probleempjes. Het grote Nederweert was letterlijk en figuurlijk 
‘een brug te ver.’ Die zeikerds moesten maar aan de andere kant van het kanaal blijven!

Op 24 oktober 1950 werd hier Jan Simons geboren, als vierde kind in een serie van 
negen. Hij was een zoon van Pierke Simons. Maar iedereen noemde hem Pierke van de 
Bekker, omdat zijn overgrootvader ooit een bakkerij bestierde. Volgens de overlevering 
bakte hij stevig brood van graansoorten die je allang niet meer tegenkomt. Het stam-
huis Simons stond op een plek waar ooit een ‘handwijzer’ stond, die aangaf dat Ospel 
nog ‘3 kilometer gaans’ was. Vlakbij de huidige rotonde en de brug bij Nederweert-Eind 
(Hoebenbrug) en Roost Olie. Door dat bakkerijverleden kwam ook Jan Simons aan zijn 
bijnaam: Jan van Pierke van de Bekker van d’n handjwiêzer. Het stamhuis is later door 
een oom, Harrie vanne Bekker, omgebouwd tot de beruchte ‘Fats Dominobar’. Het is niet 
bekend of Fats zelf er ooit een pint heeft genuttigd, maar het was een druk etablissement 
waar God regelmatig een oogje moest dichtknijpen. En niet vanwege overschrijding van 
de sluitingstijd.   
Hij had vooral klandizie van armoedige handarbeiders, peelwerkers en sjouwers uit de 
wegenbouw, die de laatste centjes uit hun loonzakje persten om nog eens stevig met 
de bek in het schuim te kunnen gaan. Een eindje verderop, richting Nederweert, had 
zijn broer Mies vanne Bekker een drukbeklante uitspanning, die weer een ander publiek 
trok. Daar kwamen de smokkelaars, stropers en scheepssjouwers, die hun boterham 
verdienden aan de loswal van de Zuid-Willemsvaart. Zij hadden doorgaans een wat ge-
vuldere knip. In tegenstelling tot het café van broer Harrie moest God hier regelmatig 
twee ogen dichtknijpen. 
In het café van Mies stond het allereerste Decap-orgel van Nederweert. Zo’n immens 
orgel met dikke kartonnen kaarten met gaten erin. Het was net de Jordaan, als Mies zijn 
hoempapa op orkaankracht liet draaien. En ze kwamen er op af als vliegen op een verse 
paardenvijg. Later droeg dit café de naam ’t Zonneke, een roemruchte naam in het Ne-
derweerter uitgaansleven. De pastoraal verantwoordelijken in Nederweert preekten hel 
en verdoemenis: erger mochten de parochianen toch niet afglijden..!

Voorintekenbon: zie elders in dit blad.

Ontdek je 
BOswachtertalenten in de 

GrOOte Peel  
snuffelstage hulpboswachter bij 

Buitencentrum de Pelen

Boswachter word je niet zomaar. daar 
moet je wel wat voor doen! en jong 
geleerd is oud gedaan dus je kunt niet 
vroeg genoeg beginnen met oefenen. 
Bijvoorbeeld door op snuffelstage 
hulpboswachter te gaan in de Groote 
Peel. tijdens deze actieve gezinstocht 
doe je, samen met je (groot)ouders, al-
lemaal leuke opdrachtjes in de natuur. 
Op zondag 23 september zijn er twee 
tochten: om 11.00 en om 14.00 uur. 
starten bij de balie van buitencentrum 
de Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
deelname kost € 5,- voor volwassenen 
en € 2,50 per kind. Opgave op num-
mer: 0495 – 641 497.

Ontdek je boswachtertalenten
Wat wil je worden als je groot bent? 
Brandweerman, politieagent, burgemees-
ter, Minister President of … boswachter? 
Voor kinderen die graag buiten in de na-
tuur zijn staat boswachter worden vast 
en zeker hoog op het  beroepenwensen-
lijstje. Want een boswachter is de hele 
dag lekker buiten. En natuurlijk weet hij 
alles over de planten en dieren in de na-
tuur. Maar al die kennis komt ook bij een 
boswachter niet zomaar aanwaaien. Als je 
hem zou vragen waar hij het meest over 
de natuur heeft geleerd, dan zal hij vast en 
zeker zeggen: ‘natuurkennis krijg je vooral 
door goed te kijken, te luisteren en vooral 
.. zelf te ontdekken!’

Gelukkig is de natuur ontdekken leuk en 
verrassend. En dat is wat de deelnemers 
aan de Snuffelstage Hulpboswachter dan 
ook gaan doen. Door actief aan de slag 
te gaan, snuffelen de kinderen - maar hun 
ouders natuurlijk ook - een klein beetje 
aan het boswachtervak. De jonge hulp-
boswachters gaan waterdieren schep-
pen, een takkenwal maken, een ‘natuur-
tentoonstelling’ inrichten en nog veel 
meer. En wie weet; misschien heb JIJ wel 
natuurtalent  en word je later echt een 
boswachter! 

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

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 schemeren en 
dan … dan is het tijd voor een sche-
merwandeling. Op vrijdag 21 septem-
ber kun je mee met een Peelgids van 
staatsbosbeheer om te genieten van 
die magische sfeer in 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 ver-
dwijnt voor het donker verandert er van 
alles in de natuur. Dieren die overdag ac-
tief zijn maken zich op voor de nacht. Veel 
vogels zingen nog een laatste avondsere-
nade en komen dan tot rust. De nachtdie-
ren 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 mug-
gen en andere lekkernijen. 

Die veranderingen in de natuur kun je vol-
op beleven tijdens een Schemerwande-
ling in De Groote Peel. Je ervaart ook wat 
je eigen zintuigen doen tijdens de over-
gang van licht naar donker. Als je minder 
kunt zien neem je geluiden sterker waar 
en kun je zelfs de stilte beter horen. Kleu-
ren vervagen en alles wordt grijs en uitein-
delijk blijven er alleen 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 bele-
ving dus tijdens deze, toch wel een beetje 
spannende wandeling in het Peelmoeras. 
Maar wees niet bang, de Peelgidsen zor-
gen voor een veilige route en geven aan-
dacht aan die bijzondere momenten en 
vooral … aan de stilte. 

Een sfeervolle en bijzondere belevings-
tocht die ook geschikt is voor kinderen 
vanaf 6 jaar.

Buitencentrum de Pelen 
Het buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot het Nationaal Park De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. 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 

Jacques Verlaek neemt afscheid
“Een goede relatie met de klanten, eerlijk ad-
vies en goede service, dat was altijd de ba-
sis waarop ik probeerde met mijn klanten om 
te gaan” zegt Jacques Verlaek. Op 1 oktober 
neemt hij afscheid als verzekeringsspecialist 
bij de Rabobank Weerterland en Cranendonck. 
In 1978 begon Jacques bij Interpolis, als verte-
genwoordiger in het gebied Roggel, Heythuy-
sen, Baexem en Leveroy. Precies twintig jaar 
later, in 1998, stapte hij binnen bij de Rabobank 
Nederweert. 

Jacques Verlaek leerde de Rabobankorganisa-
tie kennen als zijn binnenzak, niet in de laat-
ste plaats door zijn inzet voor de OR, waarvan 
hij ook een groot aantal jaren voorzitter was. 
Zijn enorme netwerk in de regio werd mede 
ingegeven door alle contacten die hij via zijn 
langdurige raadslidmaatschap in de gemeente 
Nederweert op deed. 

“Tijden veranderen en de mensen veranderen gelukkig mee, zegt Jacques. Vroeger ging 
je naar klanten toe, vaak in de avonduren, waardoor je hele gezinnen leerde kennen. De 
kinderen werden dan later vaak automatisch ook klant van Interpolis en/of de Rabobank.  
Met de opkomst van onder meer de social media is dat allemaal sterk veranderd, al zal 
de bank altijd aandacht moeten blijven houden voor relaties die waarde hechten aan het 
persoonlijke contact.

Dat past ook bij de bank die dichtbij en betrokken wil zijn. Als ik zie op hoeveel even-
ementen je de naam Rabobank tegenkomt ben ik daar nog steeds trots op.
Ik vond het een voorrecht dat ik ambassadeur van deze mooie bank mocht zijn en ben er 
trots op dat jullie mijn relaties waren. Ik wil een speciaal woord van dank richten aan mijn 
jarenlange, trouwe klanten in Leveroy. Van velen van hen heb ik geleerd dat doorzetten, 
kwaliteit leveren en eerlijkheid de basis is van alles.
Nogmaals dank voor het vertrouwen dat u mij al die jaren hebt geschonken.”

Na 34 jaar ‘verzekeren’ vindt Jacques het welletjes, maar hij is er de man niet naar om weg 
te kwijnen achter de geraniums.
Integendeel! Jacques: “Op 9 september is mijn eerste kleinzoon Dani geboren, waar ik 
supertrots op ben. Het lijkt me heerlijk om dingen met hem te gaan doen. En nu ik weer tijd 
heb kan ik weer meer gaan doen voor mijn grote liefde SV Leveroy. Prachtig toch?

JAN STRICK 

PRO HEALTH MEDICAL

kerktOren OntVanGt
238 kliMMers

Welgeteld 238 bezoekers hebben op 
koopzondag de toren van de Sint-Lam-
bertuskerk beklommen: 159 volwassenen 
en 79 kinderen. Zij genoten ’boven’ van 
het uitzicht. Veel torenbeklimmers wa-
ren ’gewapend’ met een fototoestel. Zij 
legden de omgeving vast. Ondanks het 
zonnige weer waren echte fotografen niet 
zo enthousiast. Zij hadden liever gehad 
dat het even geregend had. Dan was het 
uitzicht helderder geweest. Toch konden 
ook zij het niet laten foto’s te nemen.

ZOndaG 23 sePteMBer
MOdekOOPZOndaG Bij 

Meeuwis
Zondag 23 september is de winkel van 
Meeuwis schoenen-mode-sport van 
11.00 tot 17.00 uur extra geopend. De 
herfst/wintercollectie wordt weer uitge-
breid gepresenteerd.

Bij Meeuwis is de keuze echt weer over-
weldigend te noemen. De leukste win-
terjassen voor sportieve dames en heren 
van trendy merken zoals G-star, Cast Iron, 
D.E.P.T, PME, Twinlife, Anna Scott, Forna-
rina enzovoorts. Ook de jeans zijn er in 
vele wassingen van donker naar licht. De 
trendmerken brengen veel strakke jeans, 
maar ook chino’s. Uiteraard vinden klan-
ten hier ook bijpassende tops, van alle 
topmerken van trendy, chique tot spor-
tief. Zowel voor dames als heren is er een 
enorme keuze. 

Ook de schoenencollectie is completer 
dan ooit. Het team van Meeuwis speurt 
altijd naar de laatste trends waarmee ze 
het assortiment van zowel kinder-,dames- 
als herenmaten blijven vernieuwen en uit-
breiden. De tendens is deze winter vaak 
stoer en sportief. Laarzen zijn in allerlei 
lengtes en kleuren verkrijgbaar. 

In één keer van top tot teen gekleed, daar-
voor bent u bij Meeuwis schoenen-mode-
sport aan het juiste adres. Loop gerust 
binnen bij Heldensedijk 32 in Meijel, www.
meeuwis-meijel.nl

Verloren: 
Pandora halsketting 
met hangers H R L S 

tel. 06-48506600

Jeugd vermaakt zich prima

Eerste Swing Out succesvol

Foto H. Kuepers

De eerste editie van Swing Out bij Café -Zaal Bi-j Le-nie in Nederweert-Eind is succesvol 
verlopen.
Ze zijn niet met “het oude jeugddansen” begonnen maar ze hebben duidelijk gekozen 
voor Swing Out, en hebben dit stevig aangepakt. 
De hele zaal is omgetoverd tot een waar swingpaleis voor de jeugd. 
Stoere discoverlichting, grote schermen voor videoclips en twee grote danspodia waar 
de jeugd zich uitermate goed kan vermaken.
De volgende Swing Out is op 21 Oktober. Noteren dus !! 

ZaalcOMPetittie 2012-2013
ZaterdaG 29 sePteMBer
sporthal nederweert, de Bengele
B1 Ospel 1 – Hendriks Graszoden/ Leudal 1 11.30u.
sporthal Panningen, de heuf
D1 Eurotech/Bevo 4 – Ospel 1 10.30u.

ZOndaG 30 sePteMBer
sporthal nederweert, de Bengele
A1 Ospel 1 – Born 1                        12.00u.
DS1 Ospel 1 – BSAC 1     13.10u.

wOensdaG 10 OktOBer jaarVer-
GaderinG Bij cafe/Zaal de Prins, 
aanVanG 20.30u.

Zie ook: www.handbalclubospel.nl


