
Op zondag 23 september is in 
restaurant Guulke in Neder-
weert het boek ‘Nel’ gepresen-
teerd. Nel is het verhaal van Nel 
Scheffers uit Nederweert, die in 
2009 overlijdt aan de ziekte kan-
ker. Ze is dan 46 jaar. Schrijver 
van het boek en echtgenoot van 
Nel, Marcel Tinnemans, bood 
het eerste exemplaar aan de 
moeder van Nel aan, de 77-ja-
rige Annie Scheffers. 

Nel is een vrouw die midden in 
het leven staat als in april 2009 bij 
haar kanker wordt ontdekt. Amper 
acht maanden later heeft de ziekte 
haar gebroken. Vier chemokuren, 
45 bestralingen en ontelbare medi-
cijnen ten spijt. Ze sterft op vrijdag 
13 november 2009.

Nel is afkomstig uit een gezin 
van acht kinderen. Ze bezit een 
levenslust die zelfs tijdens haar 
ziekteproces mensen inspireert en 
ontroert. Vanaf het moment dat de 
ziekte zich openbaart, is echt-
genoot Marcel Tinnemans gaan 
schrijven. In dagboekstijl, mijme-
ringen en gedachtekronkels. 
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Kringapotheek

Apotheek Nederweert B.V.
Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl www.slim4all.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste  detail .’

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!

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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AVEVE NederweertAA
Voorheen SAVV WIN - Boerenbondrr
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 7TT 4503177

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

N266

N275

3 HALEN
2 BETALEN*
BROODMIX 
2,5kg
Classic: 
zelf zout, gist en andere 

ingrediënten toevoegen

*Zolang de voorraad strekt.  De goedkoopste verpakking is gratis.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

Het boek Nel geeft een kijk in de 
ziel van de schrijver en de strijd die 
hij en zijn vrouw plotseling moeten 
voeren. Hij beschrijft het proces 
van onzekerheid, angst, hoop, 
liefde en de dood op een indrin-
gende en soms confronterende 
manier. 

Ruim twee jaar bleven de schrijf-
sels liggen. Nu is het gelukt en is 
er het boek. Voor diegenen die 

met een ernstige ziekte te maken 
hebben, of gehad hebben, zal het 
verhaal herkenbaar zijn. Mogelijk 
biedt het steun. 

Het boek Nel is vanaf 24 septem-
ber te koop bij de filialen van Bru-
na in Nederweert, Bruna in Weert 
en Studio Diplan in Nederweert. 
De kosten bedragen € 15,00 en de 
opbrengst is bestemd voor KWF 
Kankerbestrijding

Boekpresentatie ‘Nel’

Jeff Hershey and The Heartbeats (USA)
Een ongepolijste parel bij Wups Pub in Nederweert.

Het optreden van Jeff Her-
shey and The Heartbeats 
in de Wups Pub op 3 okto-
ber zou wel eens historie 
kunnen gaan schrijven. 
Ik herinner je nog aan die 
andere pareltjes die bij 
Breezy Concerts zeer hoge 
ogen gooiden: Jason Ricci, 
Israel Nash Gripka en JD 
Mc Pherson. Reden des te 
meer om woensdag 3 ok-
tober af te reizen naar de 
WupsPub in Nederweert.

De groep Jeff Hershey & The 
Heartbeats heeft als een 
storm Zuid Californië inge-
pakt. Met hun rancuneuze live 

optredens zetten ze het publiek aan het dansen en zingen, terwijl een zeer gepassio-
neerde frontman de geesten van Sam Cooke en James Brown oproept. Daarbij verraadt 
hij een ietsje pietsje punkrock in zijn mix. De band wordt nu al de hemel in geprezen als 
een der beste live-bands uit Zuid-California, dat wil heel wat zeggen!

Hij heeft - met zijn amper dertig lentes - de gouden dagen van de soul nooit meege-
maakt. Maar Jeff Hershey zou niet misstaan tussen James Brown en Sam Cooke. En 
ook met zijn muziek duikt Hershey in het verleden. Soul Music no. 1 staat bol van de 
swingende, funky soul in de beste traditie van de jaren zestig. Nergens echter ruikt dit 
album naar belegen retro. De opnames werden live met vintage-apparatuur opgenomen, 
dit zonder koptelefoons op analoge tape. Geen gimmicks of truukjes. Het resultaat? 
Een plaat die klinkt alsof het tientallen jaren geleden werd opgenomen en onlangs werd 
opgegraven als een verloren schat uit een vervlogen tijdperk. 

Op het eerste gehoor klinken de nummers als vergeten pareltjes, maar Hersey heeft alles 
zelf geschreven. En hij speelt ze met passie en overtuiging - zeker niet omdat soul nu 
eenmaal opnieuw ‘in’ is. Deze muziek spreekt iedereen aan. Swingen voor alle leeftijden 
en alle kleuren. 

Dit is een must voor de ware muziekliefhebber, tijdens de live show sprankelt de rauwe 
intensiteit en ook de integriteit van het podium af.. 

Support act: 
Peter Beeker de frontman van de Ongenode Gasten, zal solo met zijn soulfull stem een 
ware smaakversterker zijn voor het muzikale spektakel van Jeff Hershey and the Heart-
beats.

Woensdag 3 oktober in de Wups Pub Nederweert. Aanvang 21.00 uur / entree € 10

Ben er tijdig bij, reserveren is aan te raden!!!

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
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Aardappelen
Diverse groenten

Rode bietjes

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

Woning te huur
nabij centrum Nederweert

met 4 slaapkamers.
Hogere prijsklasse.

06-21394911
Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en seniorenverenigingen 
alsmede van de verschillende zorginstellingen, verwijzen wij u naar 
de gemeentegids.

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

Gezellige Muziekmiddag
Voor een volle zaal in de Pinnenhof opende burgemeester Evers zondag 18 
maart de 16e editie van Harrie’s Muziekmiddag. Het eerste optreden werd 
verzorgd door Piet Zetse die met zijn Weneraccordeon bekende melodie-
en ten gehore bracht. Daarna was het de beurt aan Die Lustige Buben. Dit 
trio bracht gezellige Duitse en Nederlandse meezingers.
In de pauze kregen de bezoekers een lekker stuk vlaai met een kop koffie 
of thee aangeboden.
Na de pauze waren er nog optredens van Piet Zetse en Die lustige Bu-
ben. Harrie Stultiens kwam met een verrassing: hij heeft een lied over Ne-
derweert geschreven en daarbij ook de muziek gecomponeerd. Hoewel 
daarop niet voorbereid en ook niet ingepland, bracht hij de tekst van het 1e 
couplet ten gehore en speelde op keyboard de melodie van het lied. Met 
dit voorproefje beloofde hij het lied volgend jaar voor het voetlicht te bren-
gen. Als laatste traden de Sauna Boys op; 4 jonge mannen met vrolijke 
liedjes in het dialect. Heel bijzonder is dat zij het geld van hun optredens 
voor 100% aan een goed doel geven.
De middag werd aan elkaar gepraat door Will Knapen, die op de hem be-
kende manier mensen telkens weer verrast en versteld doet staan.
De middag werd om 17.00 uur afgesloten door de voorzitter van de werk-
groep Thieu Timmermans, die iedereen hartelijk bedankte die aan deze 
middag heeft meegewerkt. Daarbij overhandigde hij een roos aan de vrij-
willigers van de Zonnebloem, het personeel van de Pinnenhof en een bos 
bloemen voor de oprichter van de Muziekmiddag, Harrie Stultiens.
De bezoekers konden terugkijken op een gezellige middag.

Werkgroep gezamenlijke ouderenverenigingen gemeente Nederweert

Een opfrissertje van de 
Vogelwerkgroep 
Nederweert….

Deze herfst organiseert de Vogelwerkgroep Nederweert opnieuw een Opfriscursus Vo-
gels Kijken. Deze keer is het thema vogeltrek. Het trekgedrag van vogels is bijna het 
gehele jaar door waar te nemen, maar de duidelijkste migratie van vogels vind toch in de 
herfst plaats. Elk najaar verlaten dui-
zenden vogels Nederland om de win-
ter meer zuidelijker door te brengen, 
waarna ze in het voorjaar weer terug-
keren om zich hier voort te planten. 
Meer noordelijk broedende soorten 
komen juist weer hier naar toe om 
de wintermaanden door te brengen 
en verdwijnen in het voorjaar weer. 
Dit indrukwekkende fenomeen wordt 
tijdens de lezing uitgebreid behan-
deld. Hierbij komen vele vogels aan 
bod welke we tijdens de bijbehorende 
excursie mogelijk ook zullen tegenko-
men.

Deze mini-cursus bestaat uit een (avond)lezing op 11 oktober 2012 en een excursie op 
zondagochtend 14 oktober 2012. Deze activiteit is speciaal afgestemd op mensen die 
in verleden onze Basiscursus Vogels Kijken hebben gevolgd. Dit alles gaat weer, zoals 
u van ons gewend bent, in  een gezellige sfeer met voldoende ruimte voor uw vragen en 
opmerkingen. In de pauze staat er een lekker kopje koffie of thee voor u klaar.

Voor de excursie hebben we gekozen voor het gebied De Groote Peel. Leden van de 
Vogelwerkgroep Nederweert observeren en tellen hier al vele jaren de vogels gedurende 
de trekperiodes in het voor- en najaar. Tijdens de wandeling brengen we ook een bezoek 
aan de vaste telpost. Natuurlijk wordt er deze ochtend weer gezorgd voor voldoende 
deskundige begeleiding. We mogen meegenieten van de extra luxe van telescopen 
waarmee de vogels van nog dichterbij bekeken kunnen worden. Tussendoor wordt er 
gezorgd voor een drankje en een hapje.

Lezing: 11-10-2012 20:00 uur
lokatie: De Haazehoof, Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel
Excursie: 14-10-2012 ochtend parkeerplaats bij bezoekerscentrum de Groote Peel    

De totale kosten hiervan bedragen € 10,- voor 7 oktober 2012 te voldoen op bankrek. 
1284.26.950 t.n.v. Vogelwerkgroep Nederweert, onder vermelding van ‘Opfriscursus vo-
gels kijken najaar 2012’.

Aanmelding via educatie@vogelwerkgroepnederweert.nl

Dus bent u ook een van de ruim 300 mensen die deel heeft genomen aan de “Basis-
cursus Vogels Kijken” die we elk jaar organiseren? Bent u nog steeds geïnteresseerd in 
vogels en wilt u ook graag uw eerder opgedane kennis eens opfrissen en verdiepen? 
Dan valt deze aanbieding vast wel bij u in de smaak.

Let op, er is slechts plaats voor 25 personen. Inschrijving vindt plaats op volgorde van 
aanmelding en vol is vol. We willen bewust de groepen niet te groot laten worden zodat 
we ook tijdens de excursies voldoende aandacht aan de deelnemers kunnen schenken. 
Graag uw begrip hiervoor.

Vogelwerkgroep Nederweert - May Reemers

Maagproblemen,
Vaak komen mensen met aangezichtspijnen, nekklachten, oor-
pijn en lage rugpijn naar ons toe. Zelfs astmatische klachten, 
slikproblemen en heesheid kunnen als oorzaak „DE MAAG“ 
hebben.
De maag is een orgaan wat reageert op de drukverschillen die 
aanwezig zijn tussen de borstholte (negatieve druk) en de buik-
holte (positieve druk). 

Deze drukverschillen die  normaliter altijd 
aanwezig zijn, kunnen daar waar de slokdarm 
in de maag uitmond problemen geven. Een 
breukje in het middenrif, is hiervan een voor-
beeld. Zuurbranden, heesheid, oorpijn en zelfs 
astmatische klachten zijn hiervan het gevolg. 
Een naar voren gebogen houding (in de tuin 
werken), of zelfs een uitgerekte houding met 
de armen omhoog (stukadoor, schilder, pla-
fond afwassen) geeft een irritatie van de omlig-
gende structuren rond de maag. Via het cen-
trale zenuwstelsel ontstaan er klachten rond 
de derde en vierde nekwervel. De lage rug 
gaat pijn doen door een trek op de voorkant 
van de eerste vijf lendenwervels. De heesheid 
ontstaat omdat de slokdarm geïrriteerd is, en 
via de ophangingen rond het strottenhoofd, de stembanden beïnvloed. Zoals iedereen 
weet is ook stress een grote boosdoener voor de maag. Het vegetatieve zenuwstel is hier 
niet in balans. Door met zachte handgrepen de omgeving van de maag te behandelen 
herstellen  de drukverhoudingen tussen de borst-, en buikholte zich, en wordt het vege-
tatieve zenuwstelsel positief beïnvloed.   
Voor osteopathie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Een groot gedeelte van de 
behandelingskosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Kijk ook eens naar de in-
formatiefilmpjes op onze website: www.vaneldijk.com
Voor verder informatie mag u telefonisch contact opnemen met:
Osteopathie van Eldijk, Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376

Weert  Heythuysen  Nederweert
 Tel.: 0495-450 888
Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Toneelvereniging Mengelmoes
Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind presenteert het grappige en 
spannend jeugdtoneelstuk:
Professor Knappebol!”

Hier zijn alvast de datums:
Zaterdag 6 oktober   Reigershorst Nederweert-Eind
Zondag 7 oktober   Buurtcentrum Moesel  Weert 
Zaterdag 20 oktober   Pestoeërskoel  Leveroy
Zondag 21 oktober   De Pinnenhof Nederweert
Zaterdag 27 oktober   La Rochelle Roggel
Zondag 28 oktober  Haaze-Hoof Ospel

Het begint iedere middag om 15:00 uur en is ongeveer om 16:30 uur afgelopen.
De zaal is geopend 45 min. voor aanvang en de entree is 4 euro.
Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Bezoek ook eens onze site www.Mengelmoes.net, hierop kun je een kleurplaat down-
loaden en deze bij één van de voorstellingen inleveren. De 3 mooiste  krijgen een leuke 
attentie.
Ben je  in deze periode jarig? En heb je nog geen idee wat je gaat doen? Kom dan samen 
met je vriendjes en vriendinnetjes bij ons je verjaardag vieren. Je hoeft dan zelf geen 
entree te betalen en als bedankje krijg je dan van ons een leuk aandenken.

vlnr Nicky Houben, Laurens Gerris, Ilona van Otterdijk, Patricia de Wit en Davy Zegveld.

Slagerij John Hermanns in Nederweert 
valt in de prijzen! 

Alle producten bekroond met goud ondanks grote verlies van John Hermanns

Op 19 september vonden tijdens de Slavakto de Internationale ambachtelijke vakwed-
strijden plaats. Leo Hermanns en medewerkers hebben in deze wedstrijd een bijzondere 
prestatie neergezet. Ondanks het zware verlies van John hebben ze op het laatste mo-
ment toch besloten om ambachtelijke producten in te zenden als eerbetoon. 

Slager Leo:” Het was niet gemakkelijk om alles af te krijgen voor de inleverdatum, maar 
door de steun van onze medewerkers en een aantal avonden doorwerken is het toch 
gelukt! Een fantastisch resultaat waar ons pap trots op zou zijn geweest.” 

Alle ambachtelijke producten zijn bekroond met het maximale haalbare resultaat, waar-
mee is aangetoond dat ze nog steeds tot de beste van Nederland behoren!

GOUD Ambachtelijke Knakworsten
GOUD  Gebraden spareribs
GOUD  Rode Thaise currysoep
GOUD  Groene peperpate
GOUD  Jachtworst

Vakwedstrijd
De Internationale Slavakto vakwedstrijden staan bekend als de meest prestigieuze in 
slagersland. De ambachtelijke producten zijn gekeurd door speciaal geselecteerde 
keurmeesters. Bij deze keuring heeft de jury de producten zeer kritisch beoordeeld op 
onder andere smaak, kleur, uiterlijk en mondgevoel. Deze criteria hebben alles te maken 
met hoe u als consument de producten waardeert.

Ambacht
De ambachtelijke slager onderscheidt zich door de eigen productie van vleesspecialitei-
ten, vleeswaren, worstsoorten en maaltijden. Slager Leo Hermanns benadrukt dat hij in 
de worstmakerij uiterst zorgvuldig te werk gaat en het werk van John voortzet. Er wordt 
gebruik gemaakt van traditionele recepten en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, 
kruiden en specerijen. Dat deze producten niet alleen heel lekker zijn, maar ook van 
uitzonderlijke kwaliteit, heeft de slager met deze Internationale Slavakto vakwedstrijden 
daadwerkelijk bewezen.

MAMMMMM, GAAN 
WE WEER BAKKEN OP 
EYNDERHOOF?????

Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof, 
milderspaât 1 Nederweert- Eind

Op woensdag 3 okt. 2012 is er speciaal 
voor de kinderen weer een doemiddag bij 
Eynderhoof. 

Deze woensdag is het weer zover, de 
kinderen kunnen bij Eynderhoof weer 
gaan bakken met de bakker. Heerlijk ou-
derwetse vlaaitjes bakken. Wat zullen ze 
smaken. Zou het kruimeltjes zijn of toch 
een broodje. Laten we dat nog als verras-
sing houden. 

De kinderen kunnen deze woensdagmid-
dag naar hartenlust helpen bij het kloppen 
van het deeg, het maken van de broodjes, 
vlaaitjes of toch de koekjes???

En als ze er genoeg van hebben dan kun-
nen ze altijd nog gaan kijken bij het ka-
bouterpad of spelen met het speelgoed 
van opa en oma vroeger. Wie zou er het 
beste kunnen steltlopen???

Dus jongens, meisjes 
roep jullie papa`s en mama`s en kom met 
zijn alle naar Eynderhoof voor een 
onvergetelijke middag met veel vertier!

Open van 13.00u tot 17.00 geopend. En-
tree: € 5,- voor volwassenen en € 2, - 
voor kinderen. Voor de bakdag wordt 
een bijdrage van € 1,- per deelnemer ge-
vraagd.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Gevraagd:

VERKOOP- 
MEDEWERKSTER

voor gemiddeld 15 uur per week

Reacties schriftelijk of per e-mail voor 7 oktober

CAFÉ SOCRATES
In Weert kunt u op maandag 8 oktober 
onder leiding van filosoof Bert van Wijk*, 
weer van uitvoe-rig van gedachten wisse-
len in het Filosofisch Cafe Socrates weer 
van gedachten wisselen over het onder-
werp “Is cultuur ons iets waard”?  Spre-
kend over cultuur komen er verschillende 
gedachten naar boven. Het terrein van 
de cultuur is heel groot en dit vraagt om 
een afbakening. Gaat het om onze eigen 
belevenis van cultuur en wat is daar het 
bijzondere van? Of moeten we ook kijken 
naar de cultuur van een volk en naar haar 
ontstaansgrond? Allemaal zaken die aan 
de orde komen op   maandag 8 oktober 
2012, om 19.00 uur In Dienstencentrum 
de Roos, Beekstraat 29, Weert.  Entree: 
5 euro

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



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.

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

@bakkeryvdmortel

DEZE WEEK

KERS SPECIAAL vlaai
½ kers speciaal vlaai € 5,95

6 ROZIJNEN BOLLEN
Om geruchten uit de wereld te helpen,

WIJ GAAN NIET STOPPEN.
Geruchten verspreider , BEDANKT

€11,95

€ 1,95

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Huismerkmontuur 
incl. glazen op sterkte 

(ontspiegeld kraswerend)

vanaf € 99,-
* vraag naar de voorwaarden. 

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

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

Het nieuwe cursusseizoen 
is weer gestart.

Vrij tekenen en schilderen dinsdagavond Is onlangs gestart, 
 5 avonden maar u kunt zo 
  instromen

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

Engels conversatie woensdagmiddag 10 oktober
  1 x p.2 wkn

High Tea woensdagmiddag 17 oktober

Internet maandagavond 22 oktober
  5 lessen

Traditionele Chinese keuken woensdagavond 24 oktober
  1 avond

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

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

Tekenen en Schilderen dinsdagmiddag 23 oktober
  6 lessen

PowerPoint woensdagavond 24 oktober
  8 lessen

Klussen in huis vrijdagmiddag 2 november
  8 lessen

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

Gezamenlijk Overleg 
Peelgroepen (GOP)

De gezamenlijke bewoners- en milieugroepen in de Peel-
regio hebben besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen 

aan de Peelhorst, een project van de provincie Brabant om de leefbaarheid in de Peel-
regio te verbeteren. Volgens de Peelgroepen ligt de focus van dit project nog steeds te 
eenzijdig op de belangen van de vee- en vleessector. Om die reden hebben de Peel-
groepen tijdens gesprekken met de provincie in het voorjaar van 2012 aangedrongen om 
maatregelen te nemen om op korte termijn tot minimaal een ‘stand still’ van de veestapel 
te komen. 

Het Gezamenlijk Overleg Peelgroepen (GOP) bestaat uit: 

Gedeputeerde Yves de Boer heeft ons op 30 mei tijdens een gesprek laten weten dat 
een ‘stand still’ op voorhand niet mogelijk is. Na intern beraad hebben de leden van de 
Peelgroepen daarop besloten om (vooralsnog) niet deel te nemen aan de Peelhorst. De 
Peelgroepen vinden het nog steeds groeiend aantal dieren in de Peel onacceptabel, om-
dat daar de bron ligt voor de voortgaande aantasting van milieu, landschap, leefbaarheid 
en risico’s voor de volksgezondheid. 

Volgens de Peelgroepen ligt de focus van De Peelhorst nog steeds te eenzijdig op de 

in 2020”) en het faciliteren van de veesector met onvoldoende perspectief voor de be-
langen van burger, natuur en milieu. In een brief aan Gedeputeerde Staten, Provinciale 
Staten en alle gemeenteraden in de Peelregio hebben de Peelgroepen concrete voor-
stellen gedaan om verdere groei van de veestapel op korte termijn een halt toe te roepen.

Meer informatie over onze standpunten:

Kerkstraat 78, Nederweert     www.wellnessathome.nl

NIEUW
in Nederweert!
 bad- en toiletmatten
 wasmanden
 badjassen / handdoeken
 woondecoratie
 bath- & living accessoires
 trendy glaswerk

Vier generaties

Met de geboorte van Lisa Pelzer, op 2 september 2012, telt deze familie vier genera-
ties. Naast Lisa, gaat het om moeder Peggy Pelzer-Brentjens uit Nederweert, oma Joke 
Brentjens-van der Werf uit Leveroy en overgrootoma Corry van der Werf-Blom uit Houten.

HEERLIJK ZWAMMEN OVER 
PADDENSTOELEN 

PADDENSTOELENEXCURSIE IN 
DE GROOTE PEEL 

Wie meer wil weten over padden-
stoelen kan op zondag 30 september 
meedoen met een paddenstoelenex-
cursie in het De Groote Peel. Er zijn 
twee tochten, om 11.00 en om 14.00 
uur. Peelgidsen van Staatsbosbeheer 
zorgen voor de begeleiding. Starten 
bij Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 2,50 per 
kind. Opgave vooraf is noodzakelijk op 
telefoonnummer: 0495 – 641 497. 

Paddenstoelen zijn vaak plotseling en 
maar tijdelijk aanwezig zijn in de natuur. 
Het fenomeen paddenstoel boeit de mens 
daarom al sinds eeuwen en paddenstoe-
len zijn de inspiratie voor veel verhalen 
(sprookjes) en bijgeloof. Het echte verhaal 
over hun leefwijze is niet zo mysterieus, 
maar wel heel bijzonder. Paddenstoelen 
en zwammen zijn de vruchtlichamen van 
een zwamvlok die zich onder de grond, 
in dood hout of afgevallen blad bevindt. 
Het grootste deel van hun bestaan leven 
ze onder de grond, maar als de omstan-
digheden gunstig zijn, komen ze te voor-
schijn om voor voortplanting en versprei-
ding te zorgen. 

Tijdens de Paddenstoelenexcursie op 
zondag 30 september ontdek je welke 
paddenstoelen in De Groote Peel voorko-
men. De Peelgidsen van Staatsbosbeheer 
vertellen onder meer over het verschil tus-
sen plaatjes- en buisjeszwammen, over de 
manier waarop paddenstoelen zich voort-
planten. Deze excursie is geschikt voor 
volwassenen, maar ook voor kinderen. 

Nieuwe seizoensproducten te koop in 
het Buitencentrum 
Het buitencentrum De Pelen is de toe-
gangspoort tot het De Groote Peel. Hier 
starten alle activiteiten en is er een groot 
aanbod aan leuke producten. Nieuw het 
komend seizoen is er een grote collectie 
sierpaddenstoelen van hout en kunststof, 
waarmee in een handomdraai een sfeer-
volle herfsttafel  kan worden ingericht.  

Het buitencentrum 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 

Zondag 30 september

Grote Houtbewerkersdag 
in Eynderhoof

zijn door hun Limburgs repertoire dialectliedjes.
Houtbewerken in Eynderhoof een ambacht wat uitgebreid leeft in de werkplaats Cöp-
pens, een historisch gebouw, met een houten eiken gekopte vloer, waar handwerk met 
beitels, mesjes en schaven nog gedaan word, want de houtsnijder, draaier, de tonnen-
maker, en klompenmaker, vinden hier hun werkplek, met veel vakkennis, worden hier 
nog gebruiksartikelen gemaakt, die nog te koop zijn in de kiosk. Vanaf 13.00 bent u 
welkom voor meer info www.eynderhoof.nl

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.nll

l ll kk d

WWWaaraarom nu zonnepanelen?!om nu zonnepaneleepanelen?n?!!
- Landelijke subsidie
- Btw verhoging komt eraan
- Steeds stijgende energiekosten

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN
ZONNEPANELEN 

ELEKTRO-INSTALLATIES

Heemkunde Vereniging 
Nederweert

Dames en heren,

Het bestuur van de Heemkunde Vereniging Nederweert nodigt u uit voor een bijeen-
komst op 2 oktober 2012 die zal gaan over “De Limburgse mijnen en het wonen van de 
mijnwerkers in onze Mijnstreek.”

Het betreft een diapresentatie door Sjef Maas uit Geleen. 
Sjef Maas was mijnbouw-historicus en oud-bedrijfsarchivaris van de koepel van woning-
corporaties. Veel publicaties van zijn hand verschenen in diverse (vak-)bladen, waarbij 
het vooral gaat over de mijnen en de huisvesting van de mijnwerkers.
In 2008 schreef hij samen met onze dorpsgenoot en lid van onze vereniging, Frans Duits 
bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Woningvereniging Nederweert een 
prachtig jubileumboek. 
Hij zal ons laten zien hoe de huisvesting van de mijnwerkers was georganiseerd. Met zijn 
specifieke kennis van de sociale woningbouw in Nederweert kan hij wellicht een relatie 
leggen met het woningbeleid destijds in de Mijnstreek en later in Nederweert.
Kortom, het zal een interessante presentatie worden en wij hopen vele van u te begroe-
ten op dinsdag 2 oktober 2012 om 20.00uur in zaal Centraal, Kerkstraat 59, Nederweert.

Hein Jansen,  Theo Burgers,
Voorzitter. Secretaris.

Wij moeten plaats gaan maken 
voor de nieuwe collectie.

Veel showroommodellen met 
hoge kortingen.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Maandag en dinsdag altijd gesloten

OPENBARE 
FRACTIEVERGADERING 

CDA NEDERWEERT
Op dinsdag 2 oktober aanvang 19.30u be-

Wups Pub) de raadsagenda van dinsdag 
9 oktober. 

Op de raadsagenda staat onder meer:

- Vaststelling bestemmingsplan Geb-
belsweg 9 en Kreijelmusweg 4

- Verzoek tot toetreding van 8 ge-
meenten tot de Belastingsamenwer-
king gemeenten en waterschappen

Wilt u meepraten, u bent van harte wel-
kom ook wanneer uw inbreng op andere 
onderwerpen betrekking heeft.

Tot dinsdag 2 oktober

Kijk ook op:  www.cda-nederweert.nl  

Te koop:
CHRYSANTEN

Knippenberg

Nederweert

tel. 631558/06-15351618

OUGST
Ens ging de boor des zondigmiddigs
nog effe nao ut koôre kieke
en hae veuldje zich de keuning,
mieër nog dan dae echte riêke.

Hae wist zien goud det most nog riêpe,
mer as dan de halm zwaor most staon
dan zal hae met zien trouwe helpers
met opgestruipdje mouwwe gaon.

Ut paerd trok voore door ut landj,
wao wichter speuldje in ut zandj.
Mer dan, dan dwarreltj weer ut graan, 
de gruj begos van veur af aan.

Hae keurtj ut waer en ut gewas
det stilaan in de korrel schutj.
Now kloptj zien hert, veur dit, zien landj,
ut waertj hoog zomer, naoderhandj.

Mia Frenken

Verloren: 
Donkerblauw damesvest, 

merk Gaastra, maat XL.
Verloren op 05-09-2012 in de buurt van 
de Brugstraat en Kerkstraat Nederweert. 

Hopelijk leest de eerlijke vinder dit bericht 
en neemt contact met me op: 06-46234628.

Dank.

MEEDENKEN OVER DE 
VERBOUWING VAN 

SJG WEERT? DAT MAG!
SJG Weert bouwt aan de toekomst 
en wie kan nu beter aangeven wat er 
in de toekomst nodig is, dan de jeugd. 
Daarom is er nu de mogelijkheid om 
mee te denken over de komende ver-
bouwplannen. 

Heb jij goede ideeën voor de verbouwing? 
Teken of schrijf ze dan op het wedstrijdfor-
mulier dat voor je klaarligt bij de receptie 
en op de kinderafdeling van SJG Weert. 
Schrijf een korte uitleg bij jouw idee en 
wie weet maak jij dan wel kans op de VX 
Shark stuntfiets! Lever het formulier dan 
wel vóór 1 oktober in bij de receptie van 
SJG Weert of stuur het naar SJG Weert, 
t.a.v. de afdeling Communicatie, Postbus 

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl

NIEUWE WEBSITE 
COCON

Bekijk het complete 
aanbod op de nieuwe website!

www.coconnederweert.nl

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

Weekblad voor Nederweert



Weekblad voor Nederweert 

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Caramelbavaroise ....................................€ 10,75
Waldcorn .......................................................   € 1,95
Tirolerbroodjes ............................... 5 voor € 1,95
Frikandellenbroodje ..................per stuk € 1,20

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

Cliëntenraad WWB
Bij de cliëntenraad WWB kunnen inwoners met een laag inkomen terecht voor 
vragen over en hulp bij de bijzondere bijstand en overige regelingen. 

De Wet werk en bijstand (WWB) verplicht gemeenten om een cliëntenraad in te stellen. 
In Nederweert bestaat de cliëntenraad uit cliënten en een vertegenwoordiger van de 
doelgroep. 

Advies geven
De cliëntenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Zo kan ze invloed uitoefenen 
op het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van dienstverlening. De cliëntenraad houdt 
zich nadrukkelijk niet bezig met individuele gevallen. De leden worden zoveel mogelijk 
betrokken bij het vormen van nieuw beleid dat directe consequenties heeft voor de ge-
meentelijke uitkeringsgerechtigden. Vanzelfsprekend kunt u via de cliëntenraad WWB 
uw algemene vragen of opmerkingen bespreekbaar maken binnen de gemeente. 

Terugdringen niet-gebruik
Ook probeert de cliëntenraad samen met de gemeente het niet-gebruik van de regelin-
gen voor mensen met een laag inkomen terug te dringen. Kent u dus iemand in uw eigen 
omgeving die hiervoor in aanmerking kan komen, maar hier geen gebruik van maakt? 
Meld dit dan (desnoods anoniem) aan de voorzitter. Iemand van de cliëntenraad kan u of 
de persoon die hier recht op heeft thuis bezoeken en concreet advies geven. 

Informeren
U kunt bij de cliëntenraad ook terecht voor meer informatie over de bijzondere bijstand, 
brochures en aanvraagformulieren. De leden informeren u graag over de mogelijkheden. 

Wilt u een afspraak maken met iemand van de cliëntenraad? Bel dan even met de 
voorzitter, de heer Ton Timmermans, tel. (0495) 633413. 

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.

Aktie badkamermeubel breed 80 cm 
ker.wasbak  onderkast in 3 kleuren
Incl. spiegel +verlichting NU € 595,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Woonbijeenkomst starters 10 september 2012

Kunnen starters een woning kopen? 
Ja, dat kan!

Meer dan 60 starters hebben zich laten informeren over de mogelijkheden op de 
woningmarkt tijdens een bijeenkomst van Rabobank Weerterland en Cranen-
donck. Het totale proces van oriëntatie tot aankoop werd kort toegelicht door een 
aantal deskundigen. Hoewel de woningmarkt in het slop lijkt te zitten, waren alle 
sprekers positief. Nu een woning kopen behoort ook voor starters tot de moge-
lijkheden.

Starters over de drempel helpen, dat is het idee
Twee jonge bezoekers beoordelen de avond met een 7,5 tot een 8. “Veel van wat we 
hebben gehoord, wisten we eigenlijk al. De informatie die de notaris gaf, was nieuw voor 
ons.” Het jonge stel heeft zich al uitgebreid georiënteerd op de huizen- en hypotheken-
markt. Voor anderen was deze bijeenkomst misschien de eerste serieuze stap op weg 
naar een eigen huis. Het jonge koppel raadt de bijeenkomst zeker aan voor starters. “Het 
is een nuttige bijeenkomst die ons aan het denken heeft gezet.” De twee zijn vol vertrou-
wen over hun mogelijkheden voor de aankoop van hun eerste woning.

De Rabobank organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor starters op de wo-
ningmarkt.
Aanmelden voor een volgende bijeenkomst is nu al mogelijk via www.rabobank.nl/weert. 

Stappenplan voor de starter
Het programma van de avond is als het ware een stappenplan voor de aankomend wo-
ningbezitter. Starters beginnen hun oriëntatietocht met een gesprek met de bank om te 
bekijken wat financieel mogelijk is. Hoe vervolgens het huishoudboekje kloppend te krij-
gen en te houden, vertelt de budgetcoach. Daarna stappen de starters naar de makelaar 
om de beschikbare en voor hen bereikbare woningen te bekijken. Vervolgens wordt een 
keuze gemaakt: kopen of huren. Valt de keuze op kopen, dan kan het interessant zijn om 
een aankoopkeuring te laten verrichten, voordat tot koop wordt overgegaan. Als alles 
in kannen en kruiken is, wordt bij de notaris de koopakte gesloten en kunnen overige 
juridische zaken worden geregeld.

Sprekers aan het woord
De sprekers van de avond namen ieder een onderdeel van het proces voor hun rekening.

Het alom heersende credo dat de huizenmarkt op slot zit, kan volgens de financieel ad-
viseur van de Rabobank Eric Verhaegh doorbroken worden door vertrouwen te hebben 
in de eigen financiële mogelijkheden. “Voor starters op de woningmarkt zijn er diverse 
aantrekkelijke regelingen. Via doorlopend financieel beheer zorgen we er voor dat de 
hypotheekvorm steeds aansluit op de persoonlijke situatie van de hypotheeknemer.”

Bij de aankoop van een eigen woning ziet de starter zich plotseling geconfronteerd met 
hoge lasten. Budgetcoach Karl-Heinz Löffelsender maakt samen met de starter een 
overzicht van de financiële situatie. “Het op een rijtje zetten van inkomsten en uitgaven 
kan een confronterende maar nuttige oefening zijn ter voorbereiding op de keuze voor 
de koop of huur van een woning.” 

Sharon Bish van Saelmans Makelaardij helpt de starter een woning te beoordelen en te 
kiezen. Waar de starter voornamelijk de woning kiest op gevoel, let de makelaar op de 
zakelijke en bouwtechnische aspecten. “Je droomwoning kies je met je hart. Wij helpen 
de jonge woningkopers een verstandige keuze te maken en ondersteunen en adviseren 
hen bij de prijsonderhandelingen.” 

Als starters besluiten de aankoop van een woning nog even uit te stellen, biedt Wonen 
Limburg uitkomst met in hun bestand diverse betaalbare mooie huurwoningen. Wilma 
Truijen: “Wonen Limburg biedt woningen in diverse categorieën. Afhankelijk van de be-
hoefte, de wensen en het inkomen van de woningzoekende kan deze zich inschrijven 
voor wachtlijsten binnen het aanbodmodel, het lotingmodel of het optiemodel.” Meer 
informatie hierover op de site van Wonen Limburg.

Chico Keulen van Woonkeur Weert adviseert starters de woning vooraf aan een deskun-
dige keuring te onderwerpen. “Een aankoopkeuring, bouwtechnische- of energiekeuring 
kan veel informatie opleveren over de woning. Bij het kopen van de woning is het van 
belang tijdig de eventuele gebreken in beeld te brengen. Daartoe heeft de koper onder-
zoeksplicht en de verkoper meldingsplicht.”

De afwikkeling van de woningaankoop is een gebruikelijke handeling bij de notaris. Er is 
echter meer dat geregeld moet worden. Notaris Luc Malherbe: “Hoewel zaken als tes-
tamenten, langstlevenden, samenlevingscontracten en meer van dergelijke zaken niet in 
eerste instantie op het netvlies van de jonge woningkopers staan, is het toch van belang 
hierbij stil te staan. Wij kunnen hen hierin adviseren.”

Op 20 oktober zal de jaarlijkse feestavond 
plaatsvinden. De uitnodigingen hiervoor 
zijn verstuurd maar nu is het aan jullie om 
je aan te melden voor deze leuke avond! 

Agenda: 
20 oktober: Feestavond

www.sintodiliaospeldijk.nl

DENNIS COLLINS TRIO SPEELT 
IN HET BUITENCENTRUM
Laatste optreden September 

muziekmaand bij De Pelen

In september was het amfitheater 
van Buitencentrum De Pelen, aan de 
rand van De Groote Peel, elke zon-
dagmiddag gevuld met muziek uit ei-
gen streek. Op zondag 30 september 
speelt het Dennis Collins Trio. Dit is 
tevens het laatste optreden van deze 
muzikale septembermaand. Ze spe-
len twee keer, om 14.30 en 16.00 uur. 
Entree is gratis, maar een vrijwillige 
bijdrage is natuurlijk welkom. Het bui-
tencentrum ligt aan de Moostdijk 15 te 
Ospeldijk. Wees op tijd want vol is vol!

Het is niet de eerste keer dat de muzi-
kanten van het Dennis Collins Trio hun 
muzikale kunsten in het amfitheater ver-
tonen. En hopelijk zal het ook zeker niet 
de laatste keer zijn. De drie heren zijn dan 
ook graag geziene gasten in het buiten-
centrum. Met hun swingende folkmuziek 
en traditionals weten ze het publiek tot 
meezingen te verleiden en brengen ze de 
sfeer er goed in. 

De band bestaat uit drie doorgewinterde 
muzikanten, allen woonachtig in Brabant. 
De naamgever van de band, Dennis Col-
lins, trad al in zijn jeugd samen met zijn 
vader op in folkclubs van zijn ‘home town’ 
Londen. Nadat hij naar Nederland ver-
huisd was pakte hij de folkmuziek weer op.

Harry van de Lunenburg, is een veelzijdige 
gitarist die alle stijlen op een virtuoze wijze 
beheerst en met alle snaarinstrumenten 
overweg kan. Hij begon met optreden in 
de ‘roaring sixtees’ in Arnhem, waar hij 
ook regelmatig met Herman Brood jam-
de. Harry is naast muzikant ook een zeer 
getalenteerd  illustrator. Een aantal jaren 
geleden heeft hij ook in het buitencentrum 
geëxposeerd. Tegenwoordig leeft hij van 
en voor de muziek. Hij geeft gitaarles en is 
speelman van het Mang’s Maskertheater

Hans Bongers is de oudste van het stel. 
Hij startte zijn muzikale loopbaan zo’n 
vijftig jaar geleden als gitarist bij de 
Eindhovense  jugband de Party Stom-
pers. Daarna speelde hij als bassist bij 
the Washboard Stringband en bluegrass 
groep Mountain Dew. Als allround muzi-
kant speelde hij ook als begeleider van 
het internationaal opererende Mang’s 
Maskertheater.

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 

BOEK JAN SIMONS
De komende periode zult u in het Week-
blad voor Nederweert wekelijks een 
korte sfeerimpressie kunnen lezen uit het 
nieuwe boek ‘Ik verkoop zelfs de paus 
een tweepersoons bed…!’ van geboren 
Budschopper Jan Simons, beter bekend 
als ‘Jan van Pierke vanne bekker van d’n 
handjwiezer.’
In deze bijdrage wat herinneringen aan 
zijn lagere schooltijd…..

“De leerkrachten op Budschop hadden 
allemaal hun eigenaardigheden, maar 
streng waren ze allemaal. De onderwij-
zers en de geestelijkheid waren almachtig 
in de vijftiger jaren. Kreeg je daar tram-
melant mee, dan kreeg je ze thuis ook 
nog eens uitgemeten. Terugdenkend aan 
school zie ik juffrouw van der Schoor nog 
zitten met haar kapsel anno 1912 en haar 
hoog gesloten, maagdelijke jurken. Ze 
pulkte elke dag aan een wratje op haar 
kin. Net zo lang tot het bloedde. Dat ze 
dat deed was haar zaak, maar dan had ze 
de rotgewoonte om met die vingers ook 
de schoolmelk rond te delen. Nou, die 
melk kon ik missen als kouwe pap…

Ik moest bij haar ooit op de knieën zitten 
voor de klas. Na enige tijd wilde ik naar 
de WC om de verkrampte  ledematen te 
strekken, maar dat was er niet bij. Ik was 
volgens haar net daarvoor nog naar de 
WC geweest. Uit protest perste zo hard 
dat zich toch een plas vormde en ik met 
een natte broek naar huis moest. Thuis 
vonden ze die handelwijze, bij hoge uit-
zondering, ook belachelijk en dus ging 
mijn vader mee naar school om verhaal te 
halen. Maar toen van der Schoor uitlegde 
dat ik net vóór mijn straf naar de WC was 
geweest, kreeg ik thuis ook nog een paar 
fikse lellen. En als mijn vader dat deed 
konden je oren nog uren nagloeien.

Meester Coumans was een bezadigde, 
strenge meester die altijd met een antie-
ken brommertje naar school kwam. Als 
dat pruttelpotje van plan was geweest om 
te starten tenminste. Hij at elke dag ap-
pels en sinaasappels: pure rijkdom in die 
dagen. Volgens mij deed hij dat om zijn 
suikerziekte en andere kuchjes binnen de 
perken te houden. 
Ik zat bij Coumans in de derde klas en heb 
daar niets uitgevoerd. Met het gevolg dat 
ik onnodig bleef zitten. Tegen vriendjes 
vertelde ik het stoere verhaal dat ik zeker 
wilde weten of de verhalen die Coumans 
in de derde klas vertelde, het jaar daarop 
precies hetzelfde waren. Paffen kon Cou-
mans als de beste: er hing elke dag mist 
of laaghangende bewolking in de klas. Hij 
rookte Chief Whip, een bekend sigaret-
tenmerk in een gifgroen pakje. We waren 
met drieën in de klas die met enige regel-
maat sigaretten uit zijn jaszak ritselden 
als hij even zijn hielen had gelicht. Vaak 
een halve sigaret waarvan we de andere 
helft gewoon terug stopten. Dat bleef lang 
goed gaan, tot hij zo bijdehand werd om, 
onaangekondigd, te komen ruiken aan je 
mond. Dan was je de pisang en kon je het 
hele schooljaar in het verdachtenbankje 
zitten vóór in de klas. Later dacht ik Cou-
mans te foppen door na het roken van een 
gejatte sigaret op een handvol koffiebo-
nen te kauwen, maar dat duurde niet lang. 
Toen kwam hij aan je mond ruiken of je 
niet toevallig naar koffie stonk….  

Woon jij in Nederweert of 
Budschop en zit jij niet in Neder-
weert op school in groep 7 of 8?

Wil je lid worden van de jeugdraad van elf van V.V. de Pinmaekers?

Lever dit briefje dan in vóór donderdag 11 oktober bij 
P. Peerlings, Sjeeshuijs 7, Nederweert.

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

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

Woonplaats : .........................................................................................

Tel. : .......................................................................................................

E-mail adres : ........................................................................................

Groep : ..................................................................................................

Van basisschool : ..................................................................................

Leeftijd : ................................................................................................

Hobby`s : ...............................................................................................

Geeft zich op voor lid jeugdraad van elf.

Handtekening leerling : .........................................................................

Handtekening ouders : .........................................................................

P.S. pasfoto bijvoegen.

Er zitten geen financiële verplichtingen aan.
Alleen goede zin en veel plezier maken.
Te laat ingeleverde formulieren kunnen helaas niet mee doen!!!

Namens Jeugdvastelaovundj-vereniging v.v. de Pinmaekers
Jeugdcoördinator Paul Peerlings
p.peerlings@upcmail.nl
Tel:0495-634282   Gsm: 06-31517332

BRIDGECURSUS 
B.C. Alert start met ingang van 11 oktober 
as. met een beginnerscursus voor bridge. 
De cursus, die op donderdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur wordt gegeven door 
Wim Ramaekers, duurt 10 a12 weken.
De cursus kost € 5,00 per week.
Dit bedrag is inclusief cursusboek en 
lesmateriaal, gratis lidmaatschap op de 
internetbridgeclub BIC voor oefenspellen 
tijdens de cursus en bovendien een jaar 
lang lidmaatschap van bridgeclub Alert in 
Nederweert. 
Heeft u belangstelling en weet u niet of 
het iets voor u is dan kan de 1e les bij wijze 
van proef gratis worden bijgewoond.
Ook op 7 oktober as. is B.C. Alert aanwe-
zig in de sporthal te Nederweert, waar een 
grote manifestatie “Nederweert Vitaal”
wordt gehouden met informatie over onze 
club en een interactieve demo les.

Voor nadere informatie of aanmelden kunt 
U contact opnemen met Wim Ramaekers, 
tel. 0495-632372 / 0644020733, of e-mail: 
wim.ramaekers@gmail.com

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

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

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

meeuwsmeeuws
decoratiesdecoraties

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

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331
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Gemeente contact

Burgemeester Evers speldde hem het 
bijbehorende draaginsigne op. Hij 
omschreef  Mart Jacobs als een spelbe-
paler en een trouwe teamspeler. Iemand 
die korte lijnen onderhield met het 
ambtelijke apparaat en veel belang hecht 
aan de opvattingen van burgers. “Veel 

belangrijke projecten kwamen mede 
onder de bestuurlijke drive van Mart 
Jacobs tot stand. Ze dragen de hand-
tekening van de  bestuurder maar ook 
nadrukkelijk van de materiedeskundige.  
Een doener die alle praktische mogelijk-
heden benutte. En een loco burgemeester 

Vrijdag 21 september 2012: een dag die niet snel vergeten zal worden 
door oud-wethouder Mart Jacobs en zijn echtgenote Riny. Zij kunnen 
terugkijken op een prachtige afscheidsreceptie waarop velen hen de 
hand kwamen schudden en vele mooie woorden werden gesproken. Mart 
Jacobs heeft zich in hoge mate verdienstelijk gemaakt voor de gemeente 
Nederweert. En daarvoor ontving hij deze avond de erepenning.

waarop ik blind kon vertrouwen”, aldus 
burgemeester Evers.  

Politiek
Per 1 augustus 2012 is wethouder Jacobs 
afgetreden. Hij is bijna 22 jaar actief 
geweest in de lokale politiek waarvan 14 
jaar als gemeenteraadslid voor het CDA 
en 7 jaar als wethouder en locoburge-
meester met in zijn portefeuille planont-
wikkeling, volkshuisvesting, openbare 
ruimte en projecten.

MaatschaPPelijk
Mart Jacobs is ook maatschap-
pelijk actief en actief geweest 
als lid van de Stuurgroep 
Politiek Eind, het Parochieel 
Comité Nederweert-Eind, de 
Golfbiljartvereniging B.V.E. 
Nederweert-Eind, de voor-
malige Stichting Katholiek 
Onderwijs Nederweert-Eind 
en de Woningvereniging 
Nederweert.

Betrokken wijze
Het college van burgemeester 
en wethouders kent hem de 
erepenning van de gemeente 
toe vanwege de betrokken wijze 
waarop hij zijn wethouder-
schap vorm heeft gegeven in 
het belang van Nederweert en 
haar inwoners én zijn inzet voor 
diverse verenigingen en instel-
lingen. Hierdoor heeft hij zich 
in hoge mate verdienstelijk 

Tijdens zijn afscheidsreceptie als wethouder

erepenning van nederweert 
voor Mart jacobs

gemaakt voor de gemeente Nederweert 
gedurende een lange reeks van jaren.

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

toesPraken
Na het uitreiken van de erepenning 
volgden toespraken van plaatsvervan-
gend raadsvoorzitter Henk Cuijpers, 
gemeentesecretaris Diana Noppers en de 
opvolger van Mart Jacobs (en voorma-
lige CDA-fractievoorzitter) wethouder 
Hubert Mackus. Ook Mart Jacobs zelf 
sprak de aanwezigen toe: “De erepen-
ning zal ik met trots dragen. Nederweert 
is een prachtige gemeente, waar ik met 
heel veel plezier gewerkt heb. Het gaat 
Nederweert en u allen goed.” 

Veel geluk!
Bestuur en medewerk(sters) van de 
gemeente Nederweert feliciteren Mart 
van harte met zijn onderscheiding en 
wensen hem en Riny heel veel geluk 
voor de toekomst. 

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

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

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

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

Bottleneck
Wie kent Brug 15 niet? De karakteris-
tieke brug over de Zuid-Willemsvaart 
verbindt de kernen Nederweert en 
Budschop. Door het toenemende ver-
keer vormt de brug al lange tijd een 
bottleneck waar fietsers zich bovendien 
niet veilig voelen. De gemeente onder-
kent dit probleem. Niet voor niets is 
het verbeteren van de verbinding tus-
sen Nederweert en Budschop één van 
de speerpunten uit het Masterplan. Op 
korte termijn gaan we de brug daadwer-
kelijk verbreden. 

VoorBereidingen
Via nieuwsbrieven en een informatie-
avond op 12 december 2011 heeft de 
gemeente belangstellenden en betrok-
kenen al op de hoogte gebracht van de 
voorbereiding. 

Op 7 mei 2012 is het werk officieel 
gegund aan het bedrijf Strukton dat ver-
volgens niet stil heeft gezeten. Er zijn 
vergunningen aangevraagd, er is overleg 
gevoerd met de provincie, nutsbedrijven 
en Rijkswaterstaat en er zijn constructie-
berekeningen gemaakt en uitgewerkt. 
Dit alles ter voorbereiding op de daad-
werkelijke uitvoering. 

Fase één
Aanvankelijk zouden de werkzaamheden 
in maart 2013 starten. Gezien de voort-
varendheid waarmee Strukton te werk is 
gegaan, is het mogelijk om al in oktober 
te beginnen. Het werk wordt opgesplitst 
in twee fasen. In fase één bouwt Strukton 
het nieuwe bruggedeelte. De oude brug 

blijft intact, waardoor het verkeer van de 
oude brug gebruik kan blijven maken. 
Deze fase zal in december klaar zijn.

 
Fase twee
Tussen december en medio februari leg-
gen we het werk stil i.v.m. de grote kans 
op te lage temperaturen. Na de carnaval 
start fase twee. In deze fase wordt het 
oude brugdeel geconserveerd en voor-
zien van een nieuw brugdek. Vervolgens 
worden de twee brugdelen met elkaar 
verbonden. In april verwachten we de 
verbreding af te ronden en is de verbin-
ding tussen Budschop en Nederweert 

een feit. In de totale uitvoeringstijd 
speelt het weer een belangrijke rol. 
Mocht de winter vroeg zijn intrede 
doen, dan kan het werk langer duren.

inForMatieaVond
Om u op de hoogte te brengen van de 
werkzaamheden, organiseert Strukton 
samen met de gemeente een informa-
tieavond op woensdag 3 oktober. Bij 
een dergelijk ingrijpend project zijn 
tijdelijke aanpassingen van verkeers-
deelnemers en enige overlast niet te 
voorkomen. Tijdens de bijeenkomst 
geven we u aan welke verkeersmaatre-
gelen zijn te verwachten. En natuurlijk 
geeft Strukton een uitgebreide toelich-
ting over de manier waarop de brug 
wordt verbreed. Wist u bijvoorbeeld dat 
het bedrijf composiet gaat gebruiken 
voor het nieuwe brugdek in plaats van 
beton? 

nieuwsBrieVen 
Voor het project Verbreding Brug 15 is  
een digitale nieuwsbrief beschikbaar. 
U kunt zich daarvoor aanmelden op 
www.nederweert.nl>Over Nederweert> 
Nieuwsbrieven. Daarnaast zullen we op 
de website en in het Gemeente Contact 
regelmatig aandacht besteden aan het 
project. 

U bent van harte welkom op woens-
dag 3 oktober!

Bijna een half jaar eerder dan gepland, start het bedrijf Strukton in okto-
ber met het uitvoeren van de verbreding van Brug 15. Daarmee gaat 
een lang gekoesterde wens in vervulling. Uiteraard willen we iedereen 
informeren over de wijze waarop dit project wordt uitgevoerd en welke 
gevolgen dit voor u kan hebben. Strukton nodigt u daarom samen met 
de gemeente uit voor een informatieavond op woensdag 3 oktober om 
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Informatieavond op woensdag 3 oktober in raadzaal 

Verbreding Brug 15 klaar voor de start

Op zondag 7 oktober vindt 
Nederweert Vitaal plaats, een 
gezondheid- en beweegmarkt voor 
senioren vanaf 55 jaar.  
De gratis markt vindt plaats in en 
om Sportcentrum De Bengele en 
begint om 13.30 uur. U komt ook? 

De deelnemende organisaties hebben 
gezamenlijk het programma bepaald.  
De nadruk van de gezondheid- en 
beweegmarkt ligt vooral op informe-
ren en adviseren over alle vormen van 
bewegen en alle mogelijke zaken die 
met de gezondheid verband houden. 
Hoe kan bijvoorbeeld zoveel mogelijk 
voorkomen worden dat beperkingen gaan 
optreden. Maar ook welke hulpmiddelen 
beschikbaar zijn wanneer er wel beper-
kingen zijn ontstaan bij het bewegen. De 
gezondheid- en beweegmarkt is vooral 
ook een sociaal gebeuren waar u het 
nodige kunt opsteken, maar waar het ook 
huiselijk en gezellig is. 

waaroM Bewegen?
Wethouder Frenken-Ras verwoordt 
het zo: “Bewegen is gezond en leuk 
en scherpt de geest. Daarom is het van 
groot belang dat zoveel mogelijk men-
sen bewegen en actief mee blijven doen. 
Dat geldt zeker ook voor onze senioren, 
die daardoor langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in de eigen vertrouwde 
woonomgeving. Daarom zet de gemeente 
een grote campagne op om gezondheid 
en bewegen te promoten. Daarin past 
Nederweert Vitaal uitstekend”.

actiViteiten
Op deze dag staan in en om het sportcen-
trum tal van organisaties, verenigingen 
en instellingen voor u klaar. 
Wat is er o.a. te doen?
n	 Gratis meten bloeddruk, fietstest, 

looptest, sit up en go test, fittest, 
gehoortest, balans- en valtestjes, 
knijptest, et cetera

n	 Informatie door het gemeentelijke 
WMO-loket

n	 Advies over gezonde voeding, manie-
ren van bewegen en valpreventie

n	 Informatie, proberen en bijstellen 
van hulpmiddelen en middelen om te 
bewegen

n	 Gebruik van een AED
n	 Informatie over knie- en heupgewrich-

ten door orthopeden en fysiotherapeuten

vervolg op pagina 2

Mart Jacobs ontvangt de erepenning van Nederweert. Burgemeester Evers speldt hem het bijbehorende  
draaginsigne op.  (Foto: gemeente Nederweert) 

nederweert
Vitaal



Officiële bekendmakingen
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demOnstraties 
en lezingen
Op twee demonstratievloeren in het sport-
centrum vinden beweegdemonstraties 
plaats, waaronder diverse dansvormen, 
aangepaste gym, koersbal, ‘Als botten en 
spieren protesteren’, Tai Chi en Dynamic 
Tennis. U kunt overal aan deelnemen. 
Ook aan bewegen voor mensen met een 
beperking is gedacht. In de vergaderruim-
ten van het sportcentrum is aandacht voor 
bridge en een gehoortest. Er is een grote 
stand ingericht rond valpreventie waarbij 
ook doorlopend aandacht is voor valbreken 
door de plaatselijke budoschool Shintai. 
In het sportcafé houden aansprekende 
inleiders doorlopend lezingen over gezond 
ouder worden en vooral wat u daar zelf 
aan kunt doen.

fietsen en wandelen
Op het buitenterrein is door Veilig Verkeer 
afdeling Nederweert samen met de 
Stichting Vorkmeer een stand ingericht 
rondom (elektrisch) fietsen, fietsvaardig-
heid en reactiesnelheid. Onder leiding van 
deskundigen kan Nordic Walking en fietsen 
worden geoefend. Ook de handboog kan op 
het buitenterrein ter hand worden genomen.

Hulpmiddelen
Nederweert Vitaal schenkt ook aandacht 

aan verschillende hulpmiddelen, waaron-
der de rollator en de scootmobiel.  
U kunt hiermee oefenen op een een-
voudige hindernisbaan. Naast nuttige 
informatie kunnen bezoekers die al een 
hulpmiddel gebruiken deze opnieuw laten 
afstellen. Het blijkt dat hulpmiddelen 
vaak niet goed staan afgesteld. Dat zorgt 
voor onnodige klachten. 

universiteit maastricHt
De Universiteit van Maastricht is op 7 
oktober aanwezig met een weegschaal 
die behalve gewicht ook balans meet. 
Deze weegschaal maakt het mogelijk dat 
senioren zelf, zonder hulp van een pro-
fessional, hun balans kunnen meten. De 
weegschaal kan de informatie doorsturen 
naar een database waar zorgprofessio-
nals de balans van hun patiënten van een 
afstand in de gaten kunnen houden. 

Om de balansmetingen van de weegschaal 
beter te kunnen interpreteren, zijn de 
onderzoekers op zoek naar senioren die 
op de weegschaal willen gaan staan en 
twee keer een kort vragenlijstje in wil-
len vullen over hun gezondheid. Deze 
informatie zal inzicht geven in de bruik-
baarheid en de toegevoegde waarde van 
de balansweegschaal voor de praktijk. 
Bezoekers aan de gezondheid- en beweeg-
markt kunnen dus deelnemen aan dit 
onderzoek.

Gezondheid- en beweegmarkt voor senioren op zondag 7 oktober

nederweert vitaal, voor iedereen wat wils
wie dOen er mee?
n  WMO-loket gemeente Nederweert
n  Groepspraktijk Huisartsen 

Nederweert en de huisartsenpraktij-
ken Heemstra-Coolen en Hendricks-
Adriaens

n  Fitnesscentra Laco en Sportiva Life
n  Serviceapotheek Maar en kringapo-

theek Nederweert
n  St. Jans Gasthuis (afdelingen 

Geriatrie, Orthopedie, Pijnpoli/
Anesthesie en fysiotherapie), 
FysioFitness H. Janssen, Fysio- en 
Manuele Therapie Seuren, Top 
Fysiotherapie Knapen, Zeker 
Thuis (A. Verberkt Fysiotherapie 
en Ergo Therapeutisch Centrum), 
Oefentherapie Cesar Ellis van 
der Wilt, Podotherapie Inka en 
Massagepraktijk DoetGoed

n  Leveranciers van hulpmiddelen 
Medicura, St. Welzorg en Green2Go

n  EHBO-vereniging Nederweert, 
Vrijwillige Thuiszorg, Algemeen 
Maatschappelijk Werk Midden- 
Limburg, Stichting Land van Horne, 
Steunpunt Mantelzorg, GGD Noord- 
en Midden-Limburg, hoorkliniek 
Oorzaak, Veilig Verkeer afdeling 
Nederweert, Stichting Platform 
Gehandicapten Nederweert en 
Stichting Vorkmeer

n  Fit en Slank Anja Bastings
n  Universiteit van Maastricht

n  Zij-Actief Leveroy, Zonnebloem afde-
ling Leveroy, Seniorenvereniging 
Leveroy, KBO afdeling Sint 
Lambertus, Ouderenvereniging Sint 
Rochus Budschop, Stijldansgroep 
Nederweert-Eind, Iedereen 
kan Sporten Midden-Limburg, 
Gymnastiekvereniging Wilskracht, 
Gymclub De Vriendenkring, 
Budoschool Shintai, Nordic Walking 
Bertie Habets, Dynamic tennis 
‘99, Reddingsbrigade Nederweert, 
Handboogvereniging Willem Tell, 
Bridgeclub BCN ‘74, Rookvrije 
Bridge Club Alert

gratis 
Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst 
in het sportcentrum een gratis consump-
tiebon die kan worden gebruikt voor een 
kopje koffie of thee. In beide sporthal-
len zijn koffiehoeken ingericht waar u 
zich kunt ontspannen. Het sportcentrum 
is goed toegankelijk voor rolstoelen en 
rollators. De begane grond is tevens toe-
gankelijk voor scootmobielen. 

niet missen
Nederweert Vitaal is een evenement 
dat u als 55-plusser niet mag missen. 
Wij hopen dat u komt kijken, zodat we 
er samen een groot succes van kunnen 
maken!

Hebt u nog vragen? Neem dan contact 
op met Jan van Riet, j.vanriet@neder-
weert.nl, of stuur een e-mail naar 
nederweertvitaal@nederweert.nl.

ruimen graven

Omgeving

aanvragen Omgevings- 
vergunning (regulier)
n Montgomerystraat ongenummerd, oprichten 

woning (OV 20120162) (12-09-2012)
n  Peelsteeg ongenummerd, plaatsen keerwand 

van één meter in wegtalud (OV 20120163) 
(12-09-2012)

n  Schans 4, oprichten rijhal voor paarden  
(OV 20120166) (17-09-2012)

n  Staat 8 en 8a, samenvoegen en verbouwen 
van twee woningen naar één woning  
(OV 20120165) (12-09-2012) 

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

vOOrgenOmen intrekking 
Omgevingsvergunning 
(uitgebreid)
n Plattepeeldijk 37, pluimveehouderij, gedeel-

telijk intrekken omgevingsvergunning d.d.  
8 oktober 1991 (IU 20120151)

vOOrgenOmen Omgevings- 
vergunning (uitgebreid)
n Heijsterstraat 21/23, varkenshouderij, revisie- 

vergunning (U1 20110260) (eerste fase) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 28 september t/m 8 
november 2012, bij de centrale klantenbalie of 
op afspraak. Het indienen van schriftelijke 
zienswijzen is tijdens de inzageperiode moge-
lijk bij burgemeester en wethouders, monde-
ling kan dat op afspraak bij het team 
Vergunningverlening. Raadpleeg deze bekend-
making op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met een medewerk(st)er van 
bovenstaand team.

verleende Omgevings- 
vergunningen (regulier)
n Deckersstraat 6a, plaatsen overkapping en 

erfafscheiding (OV 20110121) (26-09-2012)
n Eind ongenummerd, oprichten loods  

(OV 20120061) (26-09-2012)
      
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 gelijk-
tijdig vragen om een voorlopige voorziening 
bij de voorzieningenrechter van Rechtbank 
Roermond. Dit kan ook digitaal via http://

stip als toetsingskader zullen gelden voor de 
nog te ontvangen milieu-effectrapportage. Het 
indienen van schriftelijke opmerkingen is tij-
dens de inzageperiode mogelijk bij burgemees-
ter en wethouders. 

kennisgevingen
n Eind ongenummerd, oprichten inrichting 

(akkerbouwbedrijf en tuinbouwbedrijf met 
open grondsteelt) waarop Besluit landbouw 
milieubeheer van toepassing is  
(MM 2012031) 

n Ingstraat 5, rundveehouderij, oprichten mest-
bassin waarop Besluit mestbassins milieube-
heer van toepassing is (MM 2012039)

n Zuidhoeveweg 2, rundveehouderij, wijzigen 
(wijzigen diersoorten en aantallen,  
vervangen dieseltank en verplaatsen/vergro-
ten propaantank) inrichting waarop Besluit 
landbouw milieubeheer van toepassing is 
(MM 2012037)

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

loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektroni-
sche handtekening (DigiD). Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een mede-
werk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

verleende Omgevings- 
vergunning (uitgebreid)
n Kruisstraat 29, boerderijwinkel en tuin-

bouw-, vleesvarkens- en opfokbedrijf. 
Geen zienswijzen ingekomen op ontwerp-
besluit. Besluit is ambtshalve gewijzigd 
ten opzichte van ontwerpbesluit (UV 
20110014) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, vanaf 28 september 
2012 bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de 
dag na terinzagelegging t/m 9 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 Roermond. Dit kan ook digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Raadpleeg deze bekendmaking op onze web-
site. Bellen mag ook met een medewerk(st)er 
van het team Vergunningverlening.

kennisgeving ingevOlge 
HOOfdstuk 7 van de wet  
milieubeHeer
n Burgemeester en wethouders maken inge-

volge artikel 7.27 lid 3 bekend dat de 
mededeling op grond van artikel 7.27 lid 1 
is ontvangen van het voornemen een ver-
zoek in te dienen tot het nemen van een 
besluit waarvoor bij de voorbereiding een 
milieu-effectrapportage opgesteld moet 
worden voor de locatie Neulensteeg 2,  
uitbreiden fokvarkensfokkerij  
(VB 20120122).

Het betreft een inrichting waarbij het aantal 
dieren dat bij de uitbreiding betrokken is de 
richtaantallen uit onderdeel C van het Besluit 
milieu-effectrapportage 1994 overschrijden, 
waardoor er sprake is van een mer-plichtige 
activiteit. De ingediende mededeling geldt als 
vertrekpunt voor de latere milieu-effectrap-
portage, maar geldt ook als vertrekpunt voor 
wat betreft het opstellen van richtlijnen waar-
mee uiteindelijk de inhoud van de milieu-
effectrapportage beoordeeld zal worden. 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, van 28 september 
t/m 8 november 2012, bij de centrale klanten-
balie of op afspraak. U kunt op grond van 
artikel 7.27 lid 4 opmerkingen maken over 
het geven van richtlijnen die op een later tijd-

De commissie voor de behandeling van 
bezwaarschriften vergadert op maandag 
1 oktober in het gemeentehuis.  
De vergadering begint om 18.00 uur en 
is openbaar. Op de agenda staan de vol-
gende bezwaren: 

n 18.00 uur: bezwaar tegen de wei-
gering om handhavend op te treden 
tegen het verbod om te laden en te 
lossen anders dan aan de achterzijde 
van de inrichting aan de Houtsberg 
16 in Leveroy.

n 18.30 uur: bezwaar tegen de ver-
leende omgevingsvergunning voor 
het gebruik van een garage als thea-
terboerderij aan de Rosselsweg 3 in 
Nederweert.

n 19.00 uur: bezwaar tegen het invor-
deringsbesluit voor het innen van een 
dwangsom. 

Vanaf maandag 1 oktober wordt 
er groot onderhoud uitgevoerd op 
de algemene begraafplaats aan 
Kreijel. 

Periodiek voert de gemeente Nederweert 
een ruiming uit van graven waarvan het 
grafrecht is verlopen en beëindigd door 
de rechthebbende. 

bescHikbaar
Hierbij worden de graven opgegraven en 
eventuele resten worden bijgezet in het 
verzamelgraf op de algemene begraaf-
plaats. De locaties waar graven geruimd 
zijn, zijn vervolgens beschikbaar voor 
nieuwe begravingen. 

werkzaamHeden
Gravendienst Strijbos uit Weert start 
vanaf 1 oktober met de werkzaamheden 
die ongeveer twee weken duren. De 
begraafplaats blijft dan gewoon geopend 
voor bezoekers. De locaties waar het 
ruimen van graven plaatsvindt, worden 
afgeschermd door hekken met een zwart 
doek. Komend weekend kunnen er al 
afschermingen staan. 

brief
De voormalige rechthebbenden van de 
graven die worden geruimd, zijn via een 
brief persoonlijk op de hoogte gebracht. 
Zij worden ook in de gelegenheid 
gesteld om de grafsteen te behouden.

Belt u voor meer informatie over de 
ruimingen met de gemeente. 

permanente 
verkeersmaatregelen
In het kader van de herinrichting van de 
Brugstraat en Geenestraat (wegvak Linden-
straat - Kerkstraat) moet de situatie voor het 
verkeer op een aantal onderdelen (aanzienlijk) 
worden gewijzigd. Daarom hebben burgemees-
ter en wethouders besloten om de volgende ver-
keersmaatregelen te nemen 
(Besluit B&W-12-02163):

De volgende verkeersmaatregelen op te heffen:
n opheffen snelheidslimiet 50 km/h voor de 

Brugstraat en Geenestraat (wegvak 
Lindenstraat – Kerkstraat);

n opheffen voorrangskruising: Geenestraat-
Lindenstraat (ingesteld bij besluit 12 mei 
1992); Geenestraat-parallelweg Geenestraat 
noord (ingesteld bij besluit 10 juli 1990); 
Geenestraat- Kerkstraat (ingesteld bij besluit 
28 mei 1991, kenmerk 22-31-PW); 
Geenestraat/Brugstraat-Staat (ingesteld bij 
besluit 19 juli 1966 en 19 mei 1970); 
Brugstraat-St. Lambertusstraat (ingesteld bij 
besluit 19 juli1966); Brugstraat-
Burgemeester van Udenstraat (ingesteld bij 
besluit 19 juli 1966)

n opheffen éénrichtingsverkeer ventwegen 
Geenestraat (noordelijke ventweg ingesteld 
bij besluit 28-41-RW van 10 juli 1990 en het 
ingestelde besluit voor de zuidelijke parallel-
weg Geenestraat)

n opheffen éénrichtingsverkeer Brugstraat tus-
sen Kerkstraat en toegang parkeerplaats 
Jumbo (ingesteld bij besluit ORS-48-9 van 
24 november 2009)

n opheffen parkeerverbod Brugstraat en 
Geenestraat (wegvak Lindenstraat-
Kerkstraat) (ingesteld bij besluit Brugstraat 
zuidzijde 25 juni 1991 en 21 januari 1992, 
ingesteld bij besluit Brugstraat noordzijde 6 
oktober 1964 en 23 augustus 1965, ingesteld 
bij besluit van Geenestraat zuidzijde 4 juli 

1991 en bij besluit Geenestraat noordzijde 
25 juni 1991 en 12 mei 1992.

De volgende verkeersmaatregelen in te stellen:
n instellen snelheidslimiet van 30km/h voor 

de Brugstraat en Geenestraat (wegvak 
Lindenstraat- Kerkstraat)

n instellen parkeerverbodzone voor de 
Brugstraat (tussen Geenestraat en de ingang 
naar het parkeerterrein Jumbo) en 
Geenestraat (wegvak Lindenstraat-
Kerkstraat) waarbij parkeren alleen is toe-
gestaan in de daarvoor bestemde vakken

n instellen parkeerschijfzone voor kortparke-
ren (30 minuten) voor de parkeervakken in 
de Brugstraat tussen Aan Vijftien en de 
ingang naar het parkeerterrein Jumbo

n instellen tweerichtingsverkeer Brugstraat 
tussen Kerkstraat en toegang parkeerplaats 
Jumbo

permanente 
verkeersmaatregelen
In aanvulling op bovengenoemde maatregelen 
heeft het college van B&W besloten voor de 
herinrichting van Brugstraat-Geenestraat één-
richtingsverkeer (van zuid naar noord) in te 
stellen voor de Burgemeester Hobusstraat, 
wegvak Geenestraat-parkeerplaats bij Emté, 
waarbij inrijden vanaf de Geenestraat is toe-
gestaan (Besluit B&W-12-02163-2). 

U kunt beide besluiten inzien binnen zes 
weken na de dag van publicatie, van 28 sep-
tember t/m 8 november 2012, bij de centrale 
klantenbalie of op afspraak. Het instellen van 
beroep is tijdens de inzageperiode mogelijk 
voor belanghebbenden bij de Sector 
Bestuursrecht van Rechtbank Roermond, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt 
gelijktijdig vragen om een voorlopige voor-
ziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. U kunt ook digitaal 
beroep instellen bij de rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Als u beroep instelt of 
om voorlopige voorziening vraagt, moet u 
griffierecht betalen. Raadpleeg deze bekend-
making op onze website voor meer informa-
tie. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de heer W. Bijlmakers van het team 
Binnendienst.

verkeer

bezwaar en 
berOep

rectificatie

Per abuis is in het Gemeente Contact 
van 20 september 2012 gemeld dat de 
gemeenteraad op woensdag 29 augus-
tus de verlaging van geurnormen op 
een aantal locaties heeft vastgesteld. 
Vanaf 21 september liggen de ontwerp-
gebiedsvisie en ontwerp-verordening 
echter nog voor iedereen ter inzage. Pas 
na de inspraakprocedure van zes weken 
zullen de definitieve gebiedsvisie en 
verordening door de raad worden vast-
gesteld. 
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur. 

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

Liturgische kalender van 27 september 
tot en met 6 oktober 2012 

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
Gedachtenis van H-Vincentius de Paul, 
priester
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis.

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Wenceslaus, marte-
laar
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel. 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
Gedachtenis van HH. Michaël, Gabriël en 
Rafaël, aartsengelen - vooravond van de 
26ste zondag door het jaar
18.00 uur H. mis (gospelkoor orinoko 
someren-eind, lector mevr. t. Kessels) – 
jaardienst nelly stultjens-van eijndhoven, 
ouders stultjens-van tongerlo en zonen 
piet en mies, jaardienst ouders Freij-
smeets.

ZONDAG 30 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. a. 
engels) –jaardienst thieu Jonckers.

MAANDAG 1 oktober 
Gedachtenis van H.-Teresia van het Kind 
Jezus, maagd en kerklerares
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel -- tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 2 oktober
Gedachtenis van HH. Engelbewaarders
geen rozenkransgebed en H. mis

WOENSDAG 3 oktober 
geen rozenkransgebed en H. mis.

DONDERDAG 4 oktober 
Gedachtenis van H.-Franciscus van Assisi
geen uitstelling, rozenkransgebed en H. 
mis.

VRIJDAG 5 oktober
geen rozenkransgebed en H. mis

ZATERDAG 6 oktober  
Gedachtenis aan H.-Bruno, priester - 
vooravond van de 27ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. mis (zang st. rochuskoor 
budschop, lector mevr. L. roost) – jaar-
dienst ouders Knapen-brentjens, jaar-
dienst familie Veugelers-de Wit, jaar-
dienst Fien mertens-Janssen, jaardienst 
alphons bruekers en antoinetta peters, 
mies stultjens vanwege verjaardag tevens 
voor Dina stultjens-Knapen en zoon Wiel, 
toos Coolen-nouwen, overleden familie 
spiertz-nelissen, ouders evers-peters, 
dochter elly en schoonzonen piet en Jan, 
mia Haenen-teeuwen.

Misdienaars
Zaterdag 29 september 18.00 uur: borbin 
en benke roost.

Aartsengelen
Komende zaterdag 29 september viert de 
kerk de gedachtenis van de aartsengelen. 
michael gaat door als de leider van de 
goddelijke heerscharen, die de strijd voe-
ren met satan. Hij wordt vaak afgebeeld 
met een zwaard in de hand.
gabriël kondigde de geboorte van Johan-
nes de Doper aan, en later aan maria de 
geboorte van Jezus. 
rafael stelt zich in de bijbel voor: Ik ben 
rafael, een van de zeven engelen die in de 
nabijheid van de troon van de Heer verke-
ren. Hij is de beschermheilige van de reizi-
gers en hij staat ook bekend als genezer.
Uriël regeert volgens de joodse traditie 
over de wereld van de gestorvenen. 
Lucifer of satan is een gevallen aarts-
engel, die in opstand kwam tegen god 
maar verloor. In de bijbel worden hij en 
anderen gevallen engelen boze geesten 
(demonen) genoemd. satan verleidde de 
eerste mensen tot zonde. Hij wordt ook 
wel de vijand van god genoemd en wordt 
in de bijbel in verband gebracht met de 
antichrist.
niet zo bekende aartsengelen zijn Jophiël, 
raziël, Zadkiël en mathiël.

Opgave vrijwilligersdag
parochievrijwilligers zijn welkom op de 
gemeentelijke vrijwilligersdag op 20 okto-
ber. Zij dienen zich vóór vrijdag 5 oktober 
op te geven. Dat is mogelijk op het paro-
chiecentrum. er wordt dan gezorgd voor 
een gezamenlijke opgave.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR

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

Zondag 30 september
10.00 uur H. mis – overleden ouders op 
’t root-Creemers en zoon eddy (vanwege 
verjaardag eddy).

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Zaterdag 29 september 18.30 uur.
muziek: samenzang.

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: pastoor r. schuffelers, 
schoolstraat 2 tel 631317 Fax 632453
banknummer sint rochusparochie: 
135506824 of giro 1836498.

Voor het bestellen van H. missen, het 
opgeven van intenties en het uitschrijven 
van doopbewijzen kunt u contact opne-
men met mia gubbels, budschop 6, telf.  
632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties op-
geven op het adres: gubbels@kpn-
planet.nl en het bedrag van € 20,00 
overmaken op rek.13.55.06.824 van de 
st.rochusparochie budschop of op giro 
1836498. een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij mia gubbels, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer 
en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. 
opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
telefoonnummer parochiecentrum st. 
rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer bert Verheggen, telf. 632684

ZONDAG  30 september 2012 
H.Mis om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor

H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. 
Lector: mariet van geleuken
Misdienaar: thum Vossen
Collectant: Hein nieskens

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 
29 september – 6 oktober. 

Zaterdag 29 september, Feest van de 
HH. michaël, gabriël en rafaël, aartsen-
gelen, 19.00 (Zanggroep ospel) graad 
en an broens-rutjens, matheu Vaes, 
gertruda migchels en zoon martje, piet 
reijnders (verjaardag), ghm Jozef smeets 
en maria seuren, ghm gerardus Hubertus 
Vaes, maria elisabeth Vaes-Clomp en zo-
nen. 

Zondag 30 september, 26e zondag door 
het jaar, 10.00 (samenzang) ouders pelle-
mans-Vaes (verjaardag), ouders Kusters-
Janssen (verjaardag), ghm sjeng Feijen 
en Hanna Valks. 

Dinsdag 2 oktober, HH. engelbewaar-
ders, 19.00 voor de zieken.

Donderdag 4 oktober, in mariakapel, H. 
Franciscus van assisi, 18.10 bidden van 
het rozenhoedje; 18.30 voor eigen inten-
ties. 

Vrijdag 1 oktober, eerste vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 6 oktober, gezinsmis - Die-
rendag, 19.00 (Kinderkoor De rikrakkers) 
truus sieben-Legros, vanwege LKV, jrd 
an Lemmen-Crompvoets, jrd Jan Haa-
sen, ghm tilly Jacobs-Vaes, ghm Leo 
Daems en to Daems-Frenken, jrd marie 
gubbels-Hoeben, zwd Jan gubbels. 

ACOLIETEN: za. 29 sept. 19.00: Harry 
geerlings, Kathy geerlings; zo. 30 sept. 
10.00: 
za. 6 okt. 19.00: Dennis van rooijen, Vic-
tor Köster, sander van Lierop, Cas schon-
keren; 
za. 6 okt. 19.00: Joost van Lierop, mathijs 
van Lierop, arjan van Lierop, edwin van 
rooijen.

DOOPSEL: Door het sacrament van het 
H. Doopsel is teuntje parren, Weert, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopeling en ouders een goe-
de toekomst.

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND: 
oktober is de maand van het rozenkrans-
gebed. Daarom wordt op de donderdagen 
4, 11 en 18 oktober de avondmis gevierd 
in de mariakapel aan de Klaarstraatzij-
weg. Vanwege de invallende duisternis 
begint de mis om 18.30 uur! Vooraf wordt 
om 18.10 het rozenhoedje gebeden. als 
er avondmis is vanwege een uitvaart, dan 
vervalt de mis in het kapelletje.
DIerenDag en mIssIo: Volgende week 
zaterdag 6 oktober is de gezinsmis met 
het thema Dierendag, maar tevens is het 
missio : Wereldmissiedag van de kinde-
ren. op school worden collectezakjes uit-
gereikt die kinderen in de gezinsmis kun-
nen meebrengen (of inleveren op school). 
Volgende week meer informatie over mis-
sio.

 pastoor a. Koumans. 

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

pastoor r. schuffelers
spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

volgens afspraak tel. 631317.
Contactadres: Lenie mackus 
tjongerstraat 3 tel. 626380

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

postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

29 september t/m 7 oktober  2012

ZATERDAG 29 september: 19.15 uur H. 
mis.

ZATERDAG 6 oktober: 19.15 uur H. mis, 
koor De Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 29 september  nelly 
stienen, zaterdag 6 oktober Jolanda 
Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 29 september 
Lois beerens en ester boonen, zaterdag 6 
oktober tom van Horik.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. 
zaterdag 29 september kinderwoord-
dienst om 19.15 uur in de sacristie. Har-
telijk welkom.

”Wie een waarom heeft om voor te leven, 
kan bijna elk hoe verdragen”  

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van 15 sept. 2012 – 22 sept. 2012
bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

opgave misintenties tel. 0495-651237
parochiebureau geopend 

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

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

reau gesloten
tel. parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 30 sept. 9.30 uur:
als hgm. voor overleden ouders Kurst-
jens-schmitz v.w. zijn verjaardag en te-
vens voor Jan en Leo Kurstjens, als hgm. 
voor toos pouls-Verstappen v.w. haar 
verjaardag, als jrd. voor sjra Verstappen 
en griet Verstappen-nijs, als hgm voor de 
levenden en overleden leden van schut-
terij st. barbara (Canticum novum)

Mededeling:
In de maand oktober iedere donderdag-
morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de maria-kapel.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

aLgemeen
maatsCHappeLIJK WerK
mIDDen-LImbUrg

tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.30-17.00 uur

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 be Weert
spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 Ca nederweert
spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

In crisissituaties buiten kantoortijden:

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.

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  belgische en Ierse hardsteen geschuurd 
 en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Deze kanjer is op 
25 september 
65 geworden.

Mam, oma, 
GEFELICITEERD!!!

Maurice, Yvonne, Daan, Lieke en Martijn
Koen, Carla, Tim, Roos en Gijs

Bart

Afdeling 
Nederweert.

De Zonnebloem afdeling nederweert heeft 
voor haar doelgroepgasten op zaterdag 15 

september bij zaal Centraal een mooie muziekmiddag georganiseerd. achtenvijftig doel-
groepgasten hebben aan deze middag deelgenomen.

om half twee werden onze gasten onthaald met koffie / thee en met een heerlijk stukje 
Limburgse vlaai. Vervolgens traden de “Heldense Hofzangers”  voor ons op met een 
geweldig zang en theaterprogramma. Zij waren in staat de gehele zaal te laten genieten 
van hun spontane optreden. 
om half drie werden de mensen voorzien van een consumptie en later op de middag 
gingen onze vrijwilligers rond met lekkere snacks. 
om half vijf gingen alle mensen met een voldaan gevoel naar huis.
mede door de sponsoring van vele bedrijven en winkeliers uit nederweert voor de boe-
kenbeurs, hebben  wij deze middag voor een zacht prijsje aan onze gasten kunnen aan-
bieden. De Zonnebloem afdeling nederweert dankt dan ook alle sponsoren voor hun 
gulle gift.

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
•	Op	heen-	en	terugreis	een	koffietafel	in	Maas-

tricht
•	Vier	overnachtingen	op	basis	van	volpension	

in Hospitatiliteit banneux notre Dame
•	Reisverzekering	en	annuleringsregeling

prijs: e 270,- per persoon

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

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. In 
het  jaarprogramma staat dat Yvon tuin-
man deze avond zou verzorgen maar zij is 
deze avond verhinderd.

Het bestuur.
BELEEf DE HERfST SAMEN 

MET JE KLEINKIND 
Grootouder Kleinkind Natuurmiddag 

bij BC De Pelen  

Staatsbosbeheer  houdt twee keer per 
jaar een Grootouder Kleinkind Natuur-
dag in De Groote Peel. Op zaterdag 
6 oktober is het weer zover, dan kunt 
u samen met uw kleinkind de natuur 
ontdekken. Deze gezellige doe- en 
ontdekmiddag start om 13.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 7,50 per persoon, inclusief drinken 
en een versnapering. Na afloop wor-
den er broodjes en worstjes gebakken 
boven de vuurkorf. Telefonische op-
gave is noodzakelijk op nummer: 0495 
– 641 497. 

De deelnemers worden ontvangen in bui-
tencentrum De pelen, bij de ingang van 
het nationaal park. na een korte kennis-
making gaat u in groepjes en onder be-
geleiding van een peelgids naar buiten 
voor een korte herfstwandeling in het ge-
bied. Daarbij gaan we op zoek naar pad-
denstoelen, boomvruchten, spinnen en 
andere  bijzondere ontdekkingen. maar 
er worden ook verrassende belevingsop-
drachten gedaan om de zintuigen te prik-
kelen. 

na de wandeling is het tijd voor een pau-
ze, een drankje en iets lekkers. U kunt 
dan lekker bijkletsen en even uitrusten. 
Voor het tweede deel van het programma 
worden er eerst buiten materialen verza-
meld. eikels, gekleurde bladeren, stokjes, 
het zijn allemaal ingrediënten om crea-
tieve herfstknutsels mee te maken. als de 
weersomstandigheden het toelaten wor-
den er na afloop van de activiteiten nog 
broodjes gebakken bij de vuurkorf. een 
heerlijke middag om samen met uw klein-
kind te beleven!

Buitencentrum De Pelen
Het buitencentrum De pelen aan de 
moostdijk 15 te ospel is de toegangs-
poort van het De groote peel. Hier star-
ten alle activiteiten. Het buitencentrum 
is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Voor meer informatie, een compleet 
activiteitenoverzicht en een routebeschrij-
ving: www.staatsbosbeheer.nl of www.
np-degrootepeel.nl 

brugstraat 7 - 6031 ee  nederweert
tel. 06-54397476  Fax 0495-519888

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

KerKdiensten
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WOONMAAND
OKTOBER

meubels toffeerder i j
KONINGS

Verlichting en fauteuil

MEUBELEN OSPE
K l a a r s t r a a t  1 6  -  O s

Te l :  ( 0 4 9 5 )  6 3 1 6 0

MEUBELEN OSPE

Smisserstraat 15 Budschop

ma. t/m doo. 13.00 tot 18.000 u0 ur
vrij. 13 0.000 toot 20.00 uu
a. 110.0000 toot 166.0000 uur

EMCO Meubelen is een begrip in de regio, maar ook ver 

daarbuiten. Zelfs in diverse andere landen zijn zij niet 

onbekend. Mensen in België, Duitsland, Zwitserland en 

Frankrijk weten de weg te vinden naar EMCO in Ospel.

EMCO zit al generaties lang in de meubelen.

Naast zitmeubelen en stoelen van bekende merken, die wij kopen op 
nationale en internationale beurzen, voeren wij onze eigen EMCO collectie 
houten meubelen.
Tevens voeren wij sinds jaren ook ons eigen exclusieve merk Hanz design.

Hanz design is in meubelland niet onbekend.
Voor vooraanstaande meubelfabrikanten hebben wij modellen ontworpen.

Buiten het maatwerk, kunt u ook bij ons terecht voor standaard meubelen.
Prijs en kwaliteit is bij ons in goede balans.

EMCO Meubelen uw adres voor 
• Tafels
• Kasten
• Banken

EMCO Meubelen is de winkel voor 
eigentijds individueel wonen.

• Stoelen
• Fauteuils
• Maar ook schilderijen, verlichting en accessoires.

Binnenkort gaan wij onze zaak restylen en u kunt nu profiteren van leuke 
aanbiedingen.
Onze nieuwe website is nog in productiefase.

Tot ziens bij ons in de zaak op de Klaarstraat 16 te Ospel.
Hans en Margo Coolen. 

OOK VOOR AL 
UW HOUTEN VLOEREN
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Sinds jaar en dag is Schmitz-Engelen, met vestigingen in Ne-
derweert, Leende en Oirschot, dé specialist op het gebied van 
woninginrichting. Mensen ervaren het one-stop-shopping-idee 
als een groot gemak. Ze kunnen op één plek voor alles terecht: 
vanaf de offerte tot en met de montage en nazorg.

Alles in eigen beheer
Eigenaar Marcel Boelaars: 
“Dat we alles in eigen 
beheer kunnen uitvoeren 
is nog steeds onze grootste 
meerwaarde ten opzichte 
van de meeste marktaan-
bieders. Ook onze uitge-
breide sortering, en het feit 
dat we 80% op voorraad 
hebben, is voor veel men-
sen een reden om hier te 
komen. Als je het zelf hebt 
liggen ben je niet meer 
afhankelijk van grossiers, 

langere levertijden of eventuele prijswijzigingen. Met meer dan 1000 show-
banen, verdeeld over drie vestigingen, pakt de consument bij ons nooit mis!” 

Rechtstreeks vanaf de fabrikant
Marcel Boelaars vervolgt: “Een tendens van de laatste jaren is dat we recht-
streeks van de fabrikant stoffen betrekken. Daarmee bieden wij een stuk 
exclusiviteit en kunnen wij voor de consument aantrekkelijk blijven qua prijs 
en levertijd. 

Klant is voorbereid
Marcel: “We proberen ons altijd zoveel mogelijk te verplaatsen in onze klan-
ten. Je merkt dat de consument is veranderd de laatste jaren, hij/zij is vooral 
een stuk mondiger geworden. Dat heeft alles te maken met de invloed van 
het internet. Als een klant vandaag de dag de winkel binnen komt is hij/zij 
al goed op de hoogte van alle mogelijkheden en verschillen. Een merkbare 
tendens is ook dat de klant veeleisender is geworden. Dat mag ook. Dat zijn 
we zelf ook. Een voordeel is dat je, samen met de klant, veel gerichter naar 
een oplossing kunt zoeken, als hij goed is voorbereid.” 

Speciaal voor kinderen
Voor de aankleding van kinderkamers hebben wij een website gelanceerd: 
www.kinderstof.nl. 

Daarop worden alleen maar kindergordijnstoffen verkocht. 
Het assortiment bestaat op dit moment uit meer dan 80 stoffen.
Wij weten uit ervaring dat kopers zich graag even persoonlijk willen overtui-
gen van de juiste kleur. Uiteraard zijn we graag bereid om u, geheel vrijblij-
vend, wat meer informatie te verstrekken over het assortiment kinderstof-
fen. U bent welkom!”

Schmitz-Engelen Nederweert
Brugstraat 3
6031 EE NEDERWEERT
Tel. 0495 – 622 796
www.schmitz-engelen.nl
info@schmitz-engelen.nl
www.kinderstof.nl 

Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag 10.00 uur – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 uur – 16.00 uur

Schmitz-Engelen heeft vestigingen in  
Nederweert, Leende en Oirschot. 

Stoffen komen rechtstreeks vanuit de fabriek

Schmitz-Engelen specialist op gebied van woninginrichting WOO N M A AN D
OKTOBER

Pijnlijk of loszittend kunstgebit?
Ontbrekende tanden of kiezen?
Door moderne technieken en implantaat-
materialen hoeft er geen verschil waar-
neembaar te zijn met een natuurlijke tand. 
Als u al langere tijd tandeloos bent, worden 
een onder - en boven prothese op implantaten 
vergoed vanuit de basisverzekering. Laat u 
informeren door het team van specialisten  en 
vraag naar de voorwaarden.

Comfort en esthetiek met tandimplantaten
Tandimplantaten zijn kunstwortels die in de 
kaak worden geplaatst als de natuurlijke 
tandwortel verloren is gegaan. Het implantaat 
dient als nieuw fundament voor een kroon, 
een brug of een kunstgebit (klik-prothese).

In Nederland hebben zo’n 800.000 mensen 
implantaten , dat is 6.6% van de volwassen 
bevolking.

U kunt zich tijdens deze voorlichtingsdagen 
uitvoerig  en kosteloos laten voorlichten door 
een compleet team van specialisten. Tussen 
10.00 en 14.00 uur kunt u binnenlopen en 
kennismaken met de mensen van Tandartsen-
praktijk Spauwen & Spauwen . Al uw vragen 
zullen worden  beantwoord.
Uitleg in woord en beeld (PowerPoint presen-
tatie), advies van de implantoloog, verzeke-
ringszaken, uitleg over het klikgebit en meer.

Ook patiënten van andere tandartsen zijn 
welkom op 6 en 7 oktober. De koffie staat 
klaar!

Heeft u nu reeds vragen of wilt u een af-
spraak buiten onze infodagen? Neem dan 
gerust contact met ons op.

1) kijk op onze website naar de voorwaarden.

GROTE VOORLICHTINGSDAGEN

IMPLANTATEN

De bezoekers van deze voorlichtingsdagen 
die besluiten tot een implantaatbehandeling 
krijgen  een korting van € 250,-. 1)

Spauwen & Spauwen 
dé tandartsen van Nederweert

Brugstraat 8 • 6031 EG  Nederweert
0495 - 634227 • www.tandartsnederweert.nl

Reünie van de vroegere Studentenclubs 
Minerva en Sint Petrus Canisius

Op zaterdag 13 oktober 2012 wordt in Zaal Centraal aan de Kerkstraat in Nederweert 
een grootse reünie gehouden van de vroegere Studentenclubs Minerva en Sint Petrus 
Canisius. Van één uur ‘s middags tot 7 uur ‘s avonds wordt een honderdtal oud-leden 
ontvangen door de voorzitter van de voorbereidingscommissie Hein Jansen. Op bij-
gaande foto ziet u die voorbereidingscomissie in conclaaf bijeen (alleen Tjeu van de 
Köster ontbreekt). Voor als u hen niet allemaal meer herkent, volgen hier de namen. Van 
links naar rechts: Peter van den Heuvel, Wim Houtappels, Mon Peters, Teun Scheijven, 
Jan Brinkmans, Jeanne Heynen-Kessels, Jan Vaes, Jos van de Wouw, Jan Fijen en Hein 
Jansen.
De belangrijkste activiteit zal natuurlijk de hernieuwde kennismaking met vriendinnen 
en vrienden van vroeger zijn. Maar er is aanzienlijk meer te doen: zingen, kijken, eten en 
drinken. En vooral praten en luisteren, naar en met elkaar.  En genieten, als dat tenminste 
een activiteit is; voor het geval zulks niet zo is, hopen we toch dat er buitensporig veel 
genoten wordt. Eigenlijk twijfelen we daar niet aan.
Tot ziens dus op de reünie van zaterdag 13 oktober a.s. Namens het comité alvast een 
groet van Jos van de Wouw

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Belettering
Kleurprints

Glasdecoratie
Spiegeldecoratie

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

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

meeuwsmeeuws
decoraties

Voor het inzaaien van 
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS 
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

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

Op 12 september was de Bso naar 
dierenpension Eilers geweest 

Twee kinderen mochten meelopen. Ze vonden het heel spannend. We kregen een rond-
leiding van Toos die de baas is van Eilers. We moesten ook vragen beantwoorden en we 
wisten er wel veel van. Toen gingen we naar de honden. Er waren verschillende honden 
zoals grote en kleine honden. 

Toen gingen ze naar de trimsalon.
Een trimsalon is eigelijk een kapsalon voor de honden en ook voor de katten. En toen 
gingen we naar de katten en daar sloten ze ons op in een kattenhok. En toen gingen 
we naar de kleine hondjes: de vlinderhondjes die waren heel klein en die beten heel 
zachtjes. Maar het was ook heel fijn en toen kregen we een folder mee. Toos bedankt!

Van Thomas en Lars

Trouwkaarten?? 
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Raadhuisplein nummer 1 zal het 
zonder de Martjes moeten stellen.

J.S.

Auto te Kanaal 2012
Afgelopen zondag, 16 september. 
Na een aantal koude bewolkte dagen met hier en daar een bui hadden de weergoden 
een prachtig weekend in petto. Zaterdag was het weer al goed, maar zondag was een 
echte uitsmijter. Droog, uitbundig zonnetje, temperaturen van 22 C .  Met de openstelling 
van de meeste winkels, de opstelling van prachtige (gepimpte) auto’s door Neewieert on 
Wheels, mogelijkheid om Nederweert vanaf de kerktoren te bekijken en het evenement 
Auto te Kanaal door Reddingsbrigade Nederweert was er in Nederweert meer dan ge-
noeg te doen. Voor veel mensen reden om naar Nederweert te komen en dat werd dan 
ook massaal gedaan. 
Volle terrasjes, gezellige drukte in de winkels, rustig bekijken van de speciale auto’s en 
dan doorwandelen naar brug 15. Op de brug keken veel mensen naar de verrichtingen 
van de deelnemers aan de cursus Auto te Kanaal. 
Reacties van “Dat zou ik niet durven” tot “Kei gaaf” klonken regelmatig. 

Om 9.00 uur al begonnen de 
eerste 5 kandidaten met de 
cursus ‘Auto te Kanaal’met 
2 uur theorie. 
Onderwerpen zoals Hoe 
te handelen… gebruik van 
een gordelmes, gebruik van 
de ademautomaat kwamen 
aan de orde.                                 
En toen de praktijk. Vooral 
voor de veiligheid en om 
de auto iedere keer weer 
op de kant te krijgen lagen 
er (steeds wisselend) 8 dui-
kers van duikvereniging de 
Peddemoeek in het water. 

Cursisten namen plaats in de auto, deden de gordels om, kregen de laatste instructie 
van de twee begeleidende duikers en dan  ………..plonsss. 
Rustig …. gordel los, raampje omlaag draaien, in het raam zitten en eruit!! 
Voor de echte doorzetters volgde de uitdaging om nog een keer te water te gaan en te 
wachten tot de auto helemaal onder water was verdwenen. Velen namen ook die stap. 
Tenslotte kregen de deelnemers het bewijs van hun ‘Auto te Kanaal- DOOP’ overhan-
digd. Daarmee werd een voor hen onvergetelijke cursus en een prachtige zondag afge-
sloten.

Reddingsbrigade Nederweert wil Neewieert on wheels, Duikvereniging de Pedde-
moeek, Waterscouting Nederweert, Rijkswaterstaat en de Gemeente Nederweert be-
danken voor hun toestemming en medewerking zodat de activiteit ‘Auto te Kanaal’ ge-
realiseerd kon worden. 
Tenslotte wil Reddingsbrigade Nederweert de onmisbare sponsoren van ‘Auto te Ka-
naal’ en bijbehorende loterij, bedanken voor het beschikbaar stellen van materialen en 
diensten. 

Zonder hun medewerking had deze activiteit niet tot stand kunnen komen

Van Gog auto’s, Relder Parts Autodemontage, Herpertz kraanbedrijf, Bakkerij Heer-
schap, Wetron transport, Café Zaal De Schans, Bloembinderij de Pimpernel, Jumbo-
Heerschap, Slagerij Thijs Kuepers, Lija Shop, Tuinwinkel de Verrassing, Guulke, Bloe-
mist Johan Winters, La Dilligence, Alda’s handwerkboetiek, Hubo bouwmarkt, Alatas, 
Palmen Sport, Kapsalon Ymfe, Tullemans-Koppen, Pleunis Mode, Kapsalon Ton Wil-
lems, IJssalon Florence, de Toverbal, Restaria Chez Pierre, Wijnkopers Storms, Heren-
kleding G&D Menswear, Woondecoratie Lekker Thuis, Reisbureau Mackus, Bloemist ’t 
Vlijtig Liesje, Restaurant Diverso, Grillroom Pyramide, Thais Restaurant Chang Phurk, 
Expert Nederweert, Wellness at Home, Driessen Tweewielers, Petra’s Hairstyling en 
Jack Freij Wonen

Auto te Kanaal / Loterij 
met  prijzen 2012

Beschikbaar gesteld door onderstaande ondernemers; Trekking loterij

1 maal diversen Café De Schans nr 101
2 maal waardebon De Toverbal  nr 473 / 476
2 maal waardebon Pleunis Mode          nr 315 / 201
2 maal waardebon Alda’s Handwerkboetiek     nr 455 / 135
1 maal waardebon Jumbo-Heerschap              nr 130 
1 maal waardebon Tuinwinkel de Verrassing    nr 102
1 maal waardebon Kapsalon Ymfe                   nr 456
2 maal waardebon Hubo bouwmarkt             nr 230 / 309
1 maal diversen Wijnkopers Storms nr 475
1 maal waardebon Kapsalon Ton Willems      nr 109
3 maal waardebon IJssalon Florence                         nr 307 / 134 / 313    
1 maal waardebon Palmen  Sport             nr 316
2 maal waardebon Guulke                           nr 222 / 905
3 maal waardebon Restaria Chez Pierre                    nr 127 / 909 / 317
4 maal waardebon G&D Menswear         nr 154 / 447 / 448 / 221
1 maal waardebon Tullemans-Koppen       nr 903
1 maal waardebon Lija Shop        nr 404 
3 maal waardebon La Dilligence   nr 320 / 128 /910
3 maal waardebon Reddingsbrigade Nederweert  nr 155 / 444 / 323
3 maal waardebon Auto te Kanaal                 nr 157 / 321 / 912
2 maal waardebon Bloemist Johan Winters nr 116  / 312
1 maal waardebon Lekker Thuis nr 416
1 maal  waardebon Nationaal verzekeringskantoor / 
  reisbureau Mackus  nr 440   
1 maal waardebon ’t Vlijtig Liesje nr 907
1 maal  waardebon  Diverso nr 233
1 maal waardebon Shoarma Pizzeria Pyramide nr 421
1 maal  waardebon Thais Restaurant Chang Phurk nr 417
1 maal waardebon Expert Nederweert nr 449
1 maal waardebon Alatas nr 149
1 maal waardebon Wellness at home nr 123
3 maal waardebon Driessen Tweewielers nr 141 / 137 / 430
1 maal waardebon Drogisterij  nr 121
1 maal  waardebon Petra’s Hairstyling nr 138
10 maal kortingsbon Jack Freij wonen nr 450 / 161 / 199 / 125 /
     247 / 469 / 250 / 908 / 251 /  
   301

Gewonnen prijzen kunnen onder overlegging van het winnende lot vanaf 19 september 
t/m 19 november 2012 opgehaald worden bij

Reddingsbrigade Nederweert wil de deelnemende ondernemers aan de loterij hartelijk 
bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van waardebonnen, kortingsbonnen 
en goederen. 

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 
geschonken door Events Unlimited

www.hvmerefeldia.nl

HARRIE TULLEMANS 
NEDERWEERTER LIBRE 

KAMPIOEN ‘TVLEGELKE 2012
Nadat hij in de halve finale had gewon-
nen van Jan van Berlo,moest hij het in 
de finale opnemen tegen de kampioen 
2010 en 2011 Jan Vaes uit Ospel,deze 
was er op gebrand om voor de 3e keer 
te winnen,dan was de Wisselbeker van 
de Gemeente Nederweert definitief in zijn 
bezit,maar hij speelde zijn minste partij 
van het toernooi,en verloor met 1,27 gem.
De eindstand
1. Harrie Tullemans ‘t Vlegelke
2. Jan Vaes Ospel
3. Jan van Berlo Centraal
4. Well Wijen ‘t Vlegelke

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 39:  29 – 30 september 2012.

Zaterdag 29 september 2012.
Geen wedstrijden.

Zondag 30 september 2012.
Uitwedstrijden:
Fanatics – U18-1 10.00 uur.
Kimbria – MU16 13.30 uur.
Almonte – U16-1 16.30 uur.

Thuiswedstrijden:
HS – Heeze 12.30 uur.
U16-2 – Venlo 14.30 uur.
U22 – Aeternitas 15.30 uur.
MU18 – Venlo 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

30-JARIG BESTAAN 
JUMPING GIANTS.

In oktober 1982 zag Jumping Giants in 
Nederweert het levenslicht. Nu 30 jaar 
later is onze vereniging groter dan ooit! 
Dit gaan we natuurlijk groots vieren met 
al onze leden!

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

Op zaterdag 6 oktober zullen we met 
ALLE leden (ook commissie-, kader- en 
bestuursleden) een dagje weggaan met 
touringcars. Het programma is in de 
nieuwsbrief van juni aan iedereen toege-
stuurd maar ook terug te vinden op onze 
website.

Tenslotte een woord van dank aan alle 
vrijwilligers die het medemogelijk hebben 
gemaakt dat JG in 2012 30 jaar bestaat! 
Merci!

Met sportieve groet,

Het Bestuur,
Jumping Giants Nederweert.

PROGRAMMA SV LEVEROY 
Zaterdag 29 september 
EVV C2 - Leveroy C1 12.00 
Budel D3 - RKVB/Leveroy D2  11.00 
Heythuysen E2 - Leveroy E1  9.30 
Eindse Boys E3 - Leveroy E2  9.15 
BEVO F1 - Leveroy F1  11.15 
Kabouters toernooi te Heythuysen  9.30 

Zondag 30 september 
SVSH 1 - Leveroy 1  14.30 
Brevendia 4 - Leveroy 2  11.00 
Laar 5 - Leveroy 3  10.00 
Leveroy 4 - Brevendia 5  10.00 
Leveroy Vr. - Maasgouw Vr.  10.30 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 29 september
Belfeldia A1 – Merefeldia A1  13:00/14:30
Merefeldia A2 – Laar A3  15:00
Merefeldia B1 – Reuver B1  15:00
RKMSV B2 – Merefeldia B2  13:30/14:30
Merefeldia MB1 – Bieslo MB1  12:15
Merefeldia C1 – FC Geleen Zuid C1  13:30
Roggel C2G – Merefeldia C2  13:30/14:30
BSV Limburgia D1 – Merefeldia D1  08:30/10:00
Merefeldia D2 – Heythuysen D2  12:15
Merefeldia D3 is vrij
Merefeldia D4G – SVC 2000 D4G  12:15
Bieslo D2 – Merefeldia D5M  10:45/12:00
Merefeldia E1 – Panningen E1  11:00
Haelen E2 – Merefeldia E2  09:00/10:00
FC Maasgouw E3 – Merefeldia E3  08:00/09:00
Merefeldia E4 – SHH E7  11:00
Merefeldia E5 – Brevendia E3  11:00
Maasbracht E4G – Merefeldia E6G  08:00/09:00
Merefeldia F1 – Reuver F1  10:00
Panningen F2 – Merefeldia F2  09:30/10:30
Merefeldia F3 – RKMSV F3  10:00
Merefeldia F4 – MMC Weert F4  09:00
Eindse Boys F3M – Merefeldia F5  09:45/10:30
Swalmen F3 – Merefeldia F6G  08:30/09:30
Merefeldia F7 – RKSVO F5G  09:00

Woensdag 2 oktober
Merefeldia C1 – SV Budel C1 19:00

Programma Veteranen
Zaterdag 29 september
Merefeldia – Egchel  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 30 september
Merefeldia 1 – Panningen 1  14:30
Merefeldia 2 – Someren 4  11:00
Merefeldia 3 – Reuver 3  11:00
MMC Weert 4 – Merefeldia 4  11:15/12:15
Grashoek 2 – Merefeldia 5  10:15/11:30
SV Budel 5 – Merefeldia 6  08:45/10:00
Merefeldia 7 – RKMSV 9  10:00
VV VOS VR1 – Merefeldia VR1  08:30/10:00

SPORTNIEUWS
HBS WILHELMINA

Uitslag Veldronde te Koningslust op 15/16 
september

Ronnie Gielen Heren recurve  op zater-
dag 287 pnt. Tevens heeft hij het groene, 
bruine en grijze Arrowhead speldje be-
haald. Op zondag behaalde hij 303 pnt 
en het zwarte Arrowhead speldje. Totaal 
590 pnt.
Joseph Jonkers Met Heren Barebow be-
haalde zaterdag  268 pnt en zondag 282 
pnt. Totaal 550 pnt.
Sjoerd Heijnen behaalde bij de Rayon-
kampioenschappen Heren Cadet op zon-
dag 198 pnt en eindigde daarmee op de 
2e plaats.    

Uitslag 1e en 2e  Indoor wedstrijd bij 
Willem Tell op 15/16 september

Jeroen Fiddelaers 
Compound 280
Tim Vaes   
Compound  274 en 264 pnt.
Anke Vaes  
Recurve 233 en 249 pnt.
Rick de Wit  
Recurve 277 en 274 pnt.
Johan de Wit  
Compound 281 en 288 pnt.
Stephanie van Boxtel 
Compound 170 en 143 pnt.
Tim v/d Waarenburg 
Recurve 245 en 247 pnt.
Ronnie Gielen  
Recurve 246 en 248 pnt.
Sjoerd Heijnen  
Recurve 189 en 201 pnt.

Uitslag vriendschappelijke wedstrijd 
met America op 14-9-2012 bij Wilhel-
mina

Ruud Westerveen 228
Jo de Wit 220
Harrie de Wit(Le) 213
Marlies Hekers 213
Frans v. Nieuwenhoven 213
Henk de Wit 211
Fried op’t Root 210
Mart van Thuyl 201
Nathalie de Wit 200
Bér de Wit 194
Harrie de Wit(Lo) 178
Stephanie  van Boxtel 164
Harrie Vaes 139
Johan de Wit(compound)   240

Programma
Vrijdag 5-okt 2012 3e en4e Indoor Orga-
nisatie Batavieren Treffers Weert 
Zaterdag 6-okt 2012 3e en4e Indoor Or-
ganisatie Batavieren Treffers Weert 
Zaterdag 6-okt 2012 1e ronde NHB be-
ker bij Wilhelmina  aanvang 19,30  
Zondag 7 okt 2012 3e en 4e Indoor Orga-
nisatie Batavieren Treffers Weert

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

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE 
Woensdag 26 september 
Sporthal Swalmen 
Tornado 1 - ‘t Brökske 3  21:00u 

Zaterdag 29 september 
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 2 - ZVV Roerdalen 2  16:00u 
‘t Brökske 5 - ‘t Kesjotje 5  17:00u 
‘t Brökske 6 - ZVV Roerdalen 5  18:00u 
‘t Brökske 7 - WZV’87 2  19:00u 

Maandag 1 oktober 
Sporthal Venlo 
Inter’80 5 - ‘t Brökske 8  19:00u 
Sporthal Swalmen 
‘t Kesjotje 6 - ‘t Brökske 5  19:30u 

WIE KRAAKT DE KLUIS BIJ 
DUIKTEAM NEDERWEERT??

Afgelopen zondag was er een jubileum-
duik door Duikteam Nederweert geor-
ganiseerd  bij het Oolderhuuske in Roer-
mond. Dit alles ivm het 10 jarig bestaan 
van de vereniging. De activiteitencommis-
sie had weer zijn uiterste best gedaan om 
van deze dag een succes te maken. De 
duikers werden in groepjes van 4 per zo-
diac (bootje)gedropt  in de Maasplassen. 
Vervolgens moesten ze  onder water ver-
schillende cijfers en letters  gaan zoeken, 
opschrijven en in de juiste volgorde plaat-
sen waardoor er een unieke cijfercode 
ontstond om de kluis te kunnen openen. 
Na het vinden van deze kluis die ook on-
der water was verstopt was het hopen dat 
de code klopte. Als je de kluis dan had 
geopend, was de schat een pakje  capri-
sonne halen die je (wat sommigen lukte) 
onder water lekker kon opdrinken. Na 
afloop van de duik  ging iedereen lekker 
wokken in het nabijgelegen wokrestau-
rant. Het  eten werd afgesloten door een 
laatste borrel op het terras. We willen de 
activiteitencommissie dan ook bedanken 
voor deze geweldige, goed georganiseer-
de dag.

Heb je al een duikbrevet of wil je dit gaan 
leren, kom dan eens naar onze zwembad-
trainingen kijken op zaterdag in zwembad 
“De Laco “ van 16.30 uur tot 20.30 uur.

Voor verdere info, kijk op www.duikteam-
nederweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl 

JEUGD SHINTAI GEEFT 
DEMONSTRATIE

Op zaterdag 29 september a.s. verzorgt de 
jeugd van judoclub SHINTAI een demon-
stratie bij supermarkt Jan Linders te Ne-
derweert. Deze demonstratie wordt gehou-
den tussen 10.00 uur en 13.00 uur.  Shintai 
is met nog enkele andere verenigingen uit 
Nederweert door Jan Linders uitgekozen 
om deel te nemen aan de grote clubactie. 
Het doel van deze actie is om geld te ver-
zamelen voor de gehele jeugdafdeling van 
Shintai maar zeker ook voor de G-judoka´s. 
Binnen die jeugdafdeling bevinden zich 
enkele talenten die naar een hoger niveau 
gebracht kunnen worden. Verder wordt 
het geld gebruikt om kinderen met een 
beperking, in welke vorm dan ook, de kans 
te bieden om de judosport te beoefenen. 
Ook enkele van deze kinderen zullen aan-
wezig zijn bij de bedoelde demonstratie. 
Wij hopen dat zij de harten van het winke-
lend publiek kunnen stelen waardoor wij als 
stichting Shin-Tai Support extra geld in kas 
krijgen om hen te laten sporten. 

DONEER DUS DE MUNTJES IN DE 
BUIS VAN SHINTAI. 

RKSVO NIEUWS

Donderdag 27 september:
KNVB DM014 - Selectiewedstrijd 19.00
Algemene ledenvergadering 21.00

Zaterdag 29 september
RKSVO A1 - VV GKC A1 15.00
RKSVO B1 - Maarheeze B1 15.00
Crescentia B1 - RKSVO B2 14.30
RKSVO B3 - SVC’2000 B4 15.00
Haslou C1 - RKSVO C1 13.15
RKSVO C2 - SHH C3 13.00
MMC-Weert C3 - RKSVO C3 13.30
RKSVO D1 - Brevendia D1 12.00
SV Laar D3 - RKSVO D2 10.30
RKSVO D3 - Panningen D4M 12.30
BEVO E1 - RKSVO E1 09.30
RKSVO E2 - SV Budel E4 10.00
Helden E6 - RKSVO E3 09.00
VV GKC E2 - RKSVO E4 09.30
RKSVO F1 - SV Budel F2 10.00
RKSVO F2 - MMC-Weert F3 11.00
RKSVN F2 - RKSVO F3 09.45
RKSVO F4 - Panningen F5 11.00
Merefeldia F7 - RKSVO F5 09.00

Zondag 30 september:
Liessel 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - SV Laar 2 11.30
RKSVO 3 - Maarheeze 3 13.00
RKHVC 3 - RKSVO 4 10.30
Crescentia 2 - RKSVO 5 11.30
RKSVO 6 - MMC-Weert 6 10.00
DESM 6 - RKSVO 7 09.30
Cranendonck da.1 - RKSVO da.1 10.00

Zie voor het laatste nieuws www. rksvo.nl

Programma Za. 29 sept .Junioren 
Eindse Boys A1 - RKSVN A1 15.00 uur
SVC 2000 B2 - Eindse Boys B1 14.30 uur
Eindse Boys C1 - Vesta C1 13.30 uur
BEVO D1G - Eindse Boys D1 11.30 uur
Eindse Boys D2G - Maarheeze D2 12.15 uur
Eindse Boys D3G - DESM D3G 11.00 uur
FC Oda E2 - Eindse Boys E1G 09.30 uur
vvGKC E1G - Eindse Boys E2 09.30 uur
Eindse Boys E3 - Leveroy E2G 09.15 uur
Eindse Boys F1 - RKSVN F1 10.30 uur
Helden F3 - Eindse Boys F2M 11.00 uur
Eindse Boys F3M - Merefeldia F5 10.30 uur
FC Oda F6G - Eindse Boys F4 11.30 uur

Programma Za. 29 sept. Veteranen
Eindse Boys - SVC 2000 17.00 uur

Programma Zo. 30 sept. Senioren 
RKAVC 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Egchel1 12.00 uur
Eindse Boys 3 - DESM 4 10.00 uur
Eindse Boys 4 - HEBES 4 10.00 uur

Programma Zo. 30 sept. Dames 
Wittenhorst VR! - Eindse Boys VR1 09.30 uur
Bieslo VR1 - Eindse Boys VR2 11.00 uur

Mededelingen
RKAVC: Sportpark De Sprunck, Dorp-
straat 1, 6042LA, Roermond
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 27 sept. vervalt 
i.v.m.  jaarvergadering. Voor verdere bij-
zonderheden  raadpleeg onze
website: www.eindseboys.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)

JEUGD EHBO
Ook aankomend winterseizoen bieden wij 
een of meerdere jeugd EHBO A-cursus-
sen aan. Deze cursus is voor leerlingen 
van groep 8. In de week van 22 oktober 
starten we en de cursus duurt van 19.00 
tot 20.15 uur. 

In de cursus leer je, onder deskundige 
begeleiding, hoe je mensen moet helpen 
die een ongeval hebben gehad. Maar ook 
hoe je ongevallen kunt voorkomen. Om 
e.e.a. beter te snappen komt er uiteraard 
ook wat theorie om de hoek kijken. Wil je 
niet in paniek raken als je bij een ongeval 
uitkomt en wil je weten wat je moet doen, 
geef je dan op.

Afgelopen weken zijn de scholen bezocht 
en hebben alle leerlingen uit groep 8 een 
inschrijfformulier ontvangen. Op maan-
dag 8 oktober houden we een info-avond 
in de Pinnenhof van 19.00 tot ca. 19.30 uur 
zodat pap en mam eventueel de gelegen-
heid hebben nog vragen te stellen. Tijdens 
deze avond wordt nog e.e.a. uitgelegd en 
kun je je ook nog opgeven.

Wil je zeker zijn van een plek op de cur-
sus, dan kun je je ook al via onderstaand 
mailadres. We hebben namelijk maar plek 
voor 24 leerlingen per cursus en vol is vol.

Tot ziens op 8 oktober!

Email: jeugd@ehbonederweert.nl

MASSAGEPRAKTIJK

PURE ONTSPANNING

Maureen Vermeer
T
E
W

06 - 572 314 56
info@puurmoyo.nl
www.puurmoyo.nl

:
:
:

EHBO CURSUS EERSTE HULP, 
START OP WOENSDAG 

7 NOVEMBER A.S.:
DAT KUN JIJ OOK!

De meeste ongelukken gebeuren gewoon 
thuis, op het werk of op school.
Er gaat geen dag voorbij of er gebeurd wel 
een “ongeluk” denk dan niet direct aan 
bloed en ellende! Een groot deel van de 
ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens 
het werk of het spelen.
Een verbrande vinger, een schaafwondje, 
of een verstuikte enkel. Niets engs, maar 
weet U wat u moet doen?

Het kan natuurlijk ook erger je buurman 
valt van het dak of je oma verslikt zich.
Snel helpen is dan van levensbelang, niets 
is voor een slachtoffer erger dan dat er 
niemand kan helpen! En natuurlijk is het 
voor jou als toeschouwer nog erger als je 
niet weet wat je kunt of moet doen. 
Voorkom erger!

Als je er zeker van wilt zijn dat er iemand 
is die iets kan doen, zou je zelf een cursus 
eerste hulp moeten volgen. Dit is geen 
zware saaie studie maar een leuke afwis-
selende cursus met mede mensen uit de 
omgeving. Samen leer je op een ontspan-
nen manier omgaan met slachtoffers en
wat je moet doen of zeker niet moet doen.

Op woensdag 7 november a.s. om 20.00 
uur starten wij weer een cursus Eerste 
Hulp (bij voldoende deelname) in “de Pin-
nenhof”, Kapelaniestraat 4  6031 BX Ne-
derweert.
De cursusduur bedraagt 16 lessen van 
2¼  uur (inclusief avond van examen en 
de module verbandleer en AED).
Mocht u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden dan kan dat via secretaris@
ehbonederweert.nl. De kosten voor de 
cursus bedragen € 165,-- inclusief stu-
die materiaal, examen en administratieve 
kosten e.d. (minimum leeftijd 16).
Meer informatie over EHBO-vereniging 
Nederweert vindt u ook op onze website: 
www.ehbonederweert.nl

TAFELTENNISCLUB 
NEDERWEERT 1972 – 40 JAAR!
SCHOLENKAMPIOENSCHAP 

2012
Op zaterdag 27 oktober viert TTCN ’72 
haar 40 jarig bestaan. Naar aanleiding van 
dit jubileum willen we graag een mooie 
gebeurtenis uit ons verleden nieuw leven 
inblazen: Het Nederweerter Scholenkam-
pioenschap. 

Heb jij twee klasgenoten waarmee je 
denkt een gooi te kunnen doen naar de 
kampioenstitel in je leeftijdsgroep? Schrijf 
je dan nu samen in als team! Natuurlijk 
kun je per klas gerust meerdere teams in-
schrijven. En ben je bang dat je misschien 
niet mee kunt doen omdat je geen batje 
hebt? Geen nood, daar zorgen wij dan wel 
weer voor. 

Afhankelijk van het aantal ingeschreven 
teams bepalen we dan de wedstrijdda-
tum (af misschien wel meerdere dagen). 
We willen steeds op zaterdag spelen en 
we kunnen samen nog afstemmen of we 
liever ’s ochtends of ’s middags spelen.

De inschrijving staat open voor alle jon-
gens en meisjes uit de groepen 5 t/m 8 
van alle basisscholen uit de gemeente 
Nederweert. Pak dan nu deze kans en 
schrijf je in via ons mailadres: secretaris@
ttcnederweert.nl of kijk op onze website: 
www.ttcnederweert.nl.

We willen de oud-leden van Tafeltennis-
club Nederweert 1972 nog even attende-
ren op het toernooi van zaterdag 27 ok-
tober. Heb je al een inschrijving gedaan? 
Doen en neem je familie mee!!!

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Ook op

zondag!

Stationsstraat 28a, Maarheeze Tel.: 0495-593055

De vakfotograaf 

maakt er iets unieks van.

BESTE SCHUTTER EN TINUS STIENEN-
BEKER:
Op zondagmiddag 16 september werd er 
geschoten voor de beste schutter en de 
Tinus Stienenbeker. Als beste schutter 
van het seizoen 2012 mocht dhr. Jack Tin-
nemans de wisseltrofee in ontvangst ne-
men. Jack, Gefeliciteerd namens bestuur 
en leden. Tinus Stienen mocht de beker 
overhandigen aan dhr. Thieu Janssen. 
Ook Thieu krijgt de hartelijke felicitaties 
namens de vereniging.

AFSLUITEN SEIZOEN:
Op zondag 7 okt. zal het schuttersseizoen 
worden afgesloten.
Tevens wordt op deze middag geschoten 
voor het clubkampioenschap voor de A- 
en B klasse.
Wij nodigen U hartelijk uit om op deze 
middag aanwezig te zijn.
Aanvang van de middag 13.30 uur. 

AGENDA SEPTEMBER-OKTOBER:
25 sept. Bijeenkomst activiteitencommis-

sie 19.30 clubgebouw
07 okt. Clubkampioen en afsluiting sei-

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

uur Clubgebouw

Met schuttersgroet,
Het bestuur


