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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

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.

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

‘Mijn vrouw was 

bijzonder  levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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 ".

Voor iedere doelgroep, levens-
fase, aandoening of beperking 
is er een instantie die advi-
seert, ondersteunt en ontzorgt. 
Eén van die organisaties is de 
voormalige Thuishulpcentrale in 
Nederweert. Tegenwoordig het 
‘Groene Kruis Vrijwilligerszorg 
en Mantelzorgondersteuning’ 
genoemd. Geen nieuwe organi-
satie, maar een organisatie met 
30 jaren ervaring in Midden-
Limburg. De medewerkers 
bieden gratis ondersteuning 
aan vrijwilligers, mantelzorgers 
en hulpvragenden.

De Thuishulpcentrale is een van 
de eerste professionele organisa-
ties voor vrijwilligers. Het jubileum 
is dan ook bijzonder, hoewel de 
organisatie het niet hoog van de 
toren roept. Belangrijker vinden zij 
het dat bekend is wat de huidige 
organisatie aanbiedt. 

Een stukje historie
In 1982 startte Marianne Demar-
teau (†) uit Heythuysen de Thuis-
hulpcentrale, nadat zij aan den 
lijve ondervonden had dat er geen 
praktische ondersteuning be-
schikbaar was voor gezinnen met 
specifieke hulpvragen. Zij startte 
een hulpcentrale voor ondersteu-
ning in de thuissituatie. Dit werd 
zo’n succes dat het initiatief met-
tertijd uitgroeide tot een centrale 
met vrijwilligers in het werkgebied 
Midden-Limburg. Velen zullen zich 
mw. Spierings en mw. Verreussel 
(†) nog herinneren als de contact-
personen van de Thuishulpcentra-
le in Nederweert. Door de sterke 
groei van de Thuishulpcentrale 
werd gezocht naar samenwer-

Josefien Hoeben en Arlette Reijnen met enkele van hun Nederweerter vrijwilligers.

Na 30 jaar nog steeds kosteloze ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers 

Jubilerende Groene Kruis 
Vrijwilligerszorg Nederweert

kings-partners. Tegenwoordig valt 
de vrijwilligerszorg en de mantel-
zorgondersteuning van het Groene 
Kruis onder De Zorggroep. 

Gratis hulp in thuissituatie
Als gevolg van bezuinigingen, 
steeds duurder wordende zorg-
verlening en beperkte mogelijk-
heden bij zorginstanties, wordt de 
hulpvragende steeds meer terug-
geworpen op zijn eigen omgeving. 
Daar kan niet altijd hulp geboden 
worden. Het Groene Kruis Vrijwilli-
gerszorg biedt dan uitkomst. Deze 
organisatie is nog steeds in staat 
gratis hulp, advies en een helpen-
de hand te bieden. 

Groene Kruis Vrijwilligerszorg 
bemiddelt en adviseert bij een 
hulpvraag van mensen met een 
aandoening of beperking. Vrijwil-
ligers worden gekoppeld aan de 
hulpvragende, waardoor deze 
beter kan deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. Daardoor 
behoort bijvoorbeeld een bezoekje 
aan de bioscoop of deelname aan 
een hobbybijeenkomst weer tot de 
mogelijkheden. 
Het Groene Kruis werft en bege-
leidt vrijwilligers voor allerlei taken. 
Zoals samen naar de winkel gaan, 
wandelen, met hem/haar de krant 
lezen, oppassen of een tochtje 
door het dorp ondernemen met de 
rolstoel. Maar ook begeleiding van 
stervenden en hun naasten kan 
een vrijwilligerstaak zijn. 

Er worden geen vereisten gesteld 
aan het opleidingsniveau van de 
vrijwilliger. Iedereen met hart voor 
de (hulpbehoevende) medemens 
kan zich aanmelden. De vrijwil-
liger die met Groene Kruis Vrijwil-
ligerszorg in zee gaat, wordt niet 
in het diepe gegooid. Behalve de 
reguliere overlegmomenten, heeft 
iedere vrijwilliger de mogelijkheid 
deel te nemen aan workshops en 
cursussen. Ook zijn er jaarlijks 
uitstapjes en bijeenkomsten. 

Mantelzorgondersteuning
Een andere tak van het Groene 
Kruis is de mantelzorgondersteu-
ning. Mantelzorgers zijn mensen 
die langdurig, intensief en onbe-
taald hulpbehoevenden in hun 
directe omgeving verzorgen. Denk 
aan de zorg voor familieleden, 
partners, buren of vrienden. Helpt 
u iemand meer dan acht uren per 
week, dan bent u mantelzorger en 
kunt u met uw vragen terecht bij 
het Steunpunt Mantelzorg van het 
Groene Kruis in Nederweert.

Groene Kruis Mantelzorgonder-
steuning is er ook in het voortra-
ject. Verwacht u dat u binnenkort 
een zorgtaak krijgt toebedeeld en 
weet u niet precies hoe u het zult 
aanpakken, neem dan contact op 
met het Groene Kruis. Zij kunnen 
u doorverwijzen, zodat u op een 
goede manier uw zorgtaak kunt 
verrichten. 

Hulp bieden daar waar nodig
Nog steeds wordt het gedachten-
goed van Marianne Demarteau 
gerespecteerd: hulp bieden daar 
waar het nodig is. De mensen van 
het Groene Kruis Vrijwilligerszorg 
en Mantelzorgondersteuning staan 
- ook na 30 jaren - voor u klaar.

Meer informatie
U vindt Groene Kruis Vrijwilligers-
zorg en Mantelzorgondersteu-
ning aan de Kapelaniestraat 3 in 
Nederweert.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Josefien 
Hoeben, coördinator Groene Kruis 
Vrijwilligerszorg (06-44349810), 
of  Arlette Reijnen, coördinator 
Groene Kruis Mantelzorgonder-
steuning (06-44349496). Bezoek 
de website www.zorggroep.nl / 
mantelzorg of breng een bezoekje 
aan hun stand tijdens de beurs 
Nederweert Vitaal op 14 oktober 
2012 in de sporthal in Nederweert. 

F. Bruekers

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

TE KOOP
Monumentale woonboerderij met diverse mogelijkheden 
i.v.m. extra woning. 
Luxe penthouse in centrum Nederweert 
Perceel bos grond ca 4700 m2 gelegen aan de Booldersdijk 
Nederweert 
Aanbieding: opslagloods ca 150 m2 in Weert Kraanmeester 
Prijs: onder € 100.000,00 

TE HUUR: Nederweert
Kantoorruimtes vanaf 21 m2

garagebox

Meer info:
  Meijsen Beheer BV
  Tel 0495 697312
  meijsen@planet.nl

Tot mijn spijt ben ik genoodzaakt mijn werk als huisarts
in Nederweert neer te leggen.

Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen.
De praktijk draag ik over aan mijn collega’s van 

de Groepspraktijk Huisartsen Nederweert, 
die voor een goede opvolging zullen zorgen.

Pieter van Eck

Dokter van Eck treedt terug als huisarts binnen 
de Groepspraktijk Huisartsen Nederweert. 

Hiermee komt een einde aan een periode van 
onzekerheid voor u en voor ons.

Wij zullen de zorg voor de gehele praktijk voortzetten 
en gaan op zoek naar een goede opvolger.

M.J.C. Beuvens, M. Cornel, C.M. Hussaarts, T.M.C. v.d. Laar

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

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

Te koop:
CHRYSANTEN

Knippenberg
Nederweert

tel. 631558/06-15351618

Spauwen & Spauwen 
dè tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevr. Pamela Stein 
(naast technieker Léon):

“Dankzij jullie heb ik een mooie 
glimlach gekregen. De implantaten 
bevallen mij geweldig! Jullie krijgen 
een 10 van mij! Ik kon nooit stok-
brood eten of in een appel bijten en 
nu kan ’t wel en dat doe ik dus ook!”

Zie verderop onze advertentie over 
implantaatdagen 6 & 7 oktober.
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Van Heugten-Slaats v.o.f.
ongediertebestrijding

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

Voor het bestrijden van 
zwarte  ratten, bruine ratten, 

muizen en insekten

(zoals kakkerlakken, ovenvisjes, 
honden- en kattenvlooien)

SVO-ongediertebestrijder.

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING      ANTI AGING      ONTHAREN

 (ook voor reumatische en diabetische voet )

 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

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

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

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 Fiets- en scootmobieltocht
Vrijdagmiddag 7 september vertrokken 7 scootmobielers en 25 fietsers 
vanaf de Pinnenhof voor een gezellig tochtje van ongeveer 22 kilometer. 
Deze voerde onder een stralend zonnetje via het Weerterbos naar de loca-
tie ’t Scharrelhome van de fam. Coolen aan de Rosselsweg.
Daar kon men meedoen aan een behendigheidsparcours, waarbij de rem-
proef voor de fietsers best lastig was. De scootmobielers hadden een ei-
gen parcours onder het motto ‘leer uw scootmobiel beter kennen’. Onder 
het genot van een kop koffie/thee met wafel was het buiten in de tuin lek-
ker genieten. Daarna was er een presentatie over de nieuwe inrichting van 
de Brugstraat/Geenestraat en over de verbreding van Brug 15. Over het 
gebruik van en waar op te letten bij de elektrische fiets, gaf Siem Peters 
waardevolle tips. Ook lieten enkelen de afstelling van hun fiets bij hem 
controleren. Al bij al een gezellige en leerzame middag.

Werkgroep Gezond en Veilig Verplaatsen
Met dank aan fam. Coolen, VVN, afd. Nederweert, Gehandicaptenplat-
form, Vorkmeer.

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Broekenweek 
bij

Van 3 t/m 
13 oktober
bij aankoop 

van een broek
een leuke 

attentie cadeauB
ro

ek
en

w
ee
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In het zicht van de nieuwe dag
dwaalt mijn verwachting
oeverloos

Water en zon vertellen hun verhaal
mimiek van het leven in
rimpels

De stroom houdt mijn
beeld in haar spiegel 
verborgen

De dagen dromen een toekomst
in de diepte van het diep
onzichtbaar

Annie Kessels

KERK-
BERICHTEN

Aardappelen
Diverse groenten

Rode bietjes
Rode kool (gesneden)

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

ZIJ ACTIEF LEVEROY
Computer cursussen afgestemd op uw 
kennis
In Leveroy wordt een vervolg cursus com-
puterbewerkingen gegeven. In deze cur-
sus leert U in 6 lessen omgaan met allerlei 
vaardigheden van de computer. U leert, 
wat is Windows en hoe kunnen we ermee 
werken. Instellingen van windows en hoe 
kan ik die veranderen. 
Mappen  organiseren, bestandsexten-
sies, en hoe moet ik veilig internetten. 
Verder alles wat je moet weten van mailen, 
printen en scannen. Je leert tekstverwer-
ken, PDF lezen en maken, en het beveili-
gingen van je computer.  
Werken  met externe opslagmedia. Mu-
ziek downloaden branden en  rippen. 

De cursus wordt in relatief kleine groepen, 
van 5 tot 6 personen, gegeven, en vindt 
plaats in gemeenschapshuis De Pestoe-
erskoel, in Leveroy. U bent gewaarborgd 
van voldoende individuele aandacht. De 
vervolg cursus start op donderdagmor-
gen 11 oktober.

Zo geven we ook fotobewerkingscursus-
sen picasa, internet- en basiscursussen, 
waarbij U leert omgaan met de desbetref-
fende programma’s. Deze cursussen vin-
den overdag, maar ook ’s avonds plaats, 
dit is afhankelijk van Uw persoonlijke 
voorkeur, en het aantal deelnemers. 
Bent U geïnteresseerd, of wilt U meer 
informatie, bel dan Annie van Roij. tele-
foonnummer: 0495-651687 of mail naar 
amjjthijssen@hotmail.com

ZIJ ACTIEF 
NEDERWEERT-EIND

Beste leden,
Graag nodigen wij jullie uit om op maan-
dag 8 oktober om 20.00 uur weer samen 
met ons onze Moederdag vieren, we zul-
len deze avond beginnen met een klein 
bezinningsmoment. De avond zal verder 
in het teken staan van ons Limburgs di-
alect. Dhr. Jan Schuren in het dialect ge-
naamd Jan Sjure zal voor ons deze avond 
verder invullen. Hij heeft jaren gewerkt als 
“gipsverbandjmeister” in het Laurentius 
ziekenhuis in Roermond,  Toen hij aan 
wat anders toe was heeft hij in Neuss 
(Duitsland) bij een Amerikaans bedrijf 
gewerkt, op zijn visitekaartje daar stond 
“oetvinjige”. Nadat hij in 2011 in de VUT 
is gegaan heeft hij zijn “proofsjrif moogen 
verdeidige” aan de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam en  mag hij zich “docter” 
noemen.  Een veelzijdige man waarbij ons 
Limburgs dialect een belangrijke plaats in 
zijn leven heeft.
Wij hopen jullie te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur ZijActief  Nederweert-Eind
www.zijactieflimburg.nl

ZIJ ACTIEF 
ST. MARTHA OSPEL

Beste Leden,

Op dinsdag 9 oktober is onze gezamen-
lijke moederavond met de LKV.
Om 19.00 uur beginnen we met een H. Mis 
in de Kerk, waarna de avond wordt voort-
gezet in de Haaze-hoof.
Het thema voor deze avond is voetreflex.
Wij als bestuur hopen dat jullie met velen 
aanwezig zullen zijn.

Vriendelijke groet,
Bestuur Zij actief Ospel

BREINCAFÉ WEERT: EEN DAG 
UIT HET LEVEN VAN…

Op woensdagavond 10 oktober is 
er weer een Breincafé in Weert. Het 
Breincafé is een trefpunt voor men-
sen met Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH), mantelzorgers, partners, fami-
lieleden, vrienden en professionals. 
NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een 
beroerte, ongeval, hersentumor of re-
animatie. 

Het komend Breincafé staat in het teken 
van een dag uit het leven van iemand met 
NAH. Hoe pak je je leven na het oplopen 
van NAH weer op? Hoe deel je je dag in? 
Kun je weer aan het werk, ga je naar de 
dagbesteding of blijf je thuis? Hoe zorg je 
voor structuur in je dagen en hoe kun je 
deze vasthouden? Tijdens het Breincafé 
op 10 oktober  wordt uitgebreid over dit 
thema gesproken en kunnen de aanwe-
zigen hun ervaringen en tips met elkaar 
delen. Breincafé Weert is in Dienstencen-
trum de Roos, Beekstraat 29 van 19.30 tot 
21.30 uur. Deelname is gratis en aanmel-
den is niet nodig. 

Breincafé Weert is elke eerste woensdag 
van de maand in de oneven weken op de-
zelfde tijd en locatie. Er staan wisselende 
onderwerpen centraal in een gezellige en 
ontspannen sfeer. Er is volop gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. CVA-
vereniging Samen Verder organiseert het 
Breincafé met ondersteuning van MEE 
Noord en Midden Limburg, SGL en Ge-
zondheidscentrum Honné. Kijk voor meer 
informatie over deze en volgende Brein-
café’s op de website http://limburg.cva-
regio.nl (Breincafé). U kunt ook contact 
opnemen met Dhr. Vocking, telefoon 0475 
46 28 80.

Ondersteuning bij leven met een be-
perking 
MEE ondersteunt mensen met een be-
perking en hun netwerk op alle levensge-
bieden en in alle levensfasen. Daardoor 
kunnen zij naar vermogen meedoen in 
de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en 
staan naast onze cliënten. Wij helpen hen 
hun eigen kracht te versterken en de mo-
gelijkheden van hun netwerk te benutten. 
Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwali-
teit van bestaan. Onze kennis en ervaring 
zetten wij in om de samenleving beter in 
te richten voor mensen met een beper-
king. Zo maakt MEE meedoen ook echt 
mogelijk.
Kijk op www.mee-nml.nl voor meer infor-
matie.

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

HALLOWEEN POMPOENEN IN 
EYNDERHOOF

Woensdag 10 oktober 
vanaf 13.00 – 17.00 uur.

Kinder doedag; zelf pompoenen uitsnij-
den naar eigen idee en ontwerp, maak je 
eigen Halloween pompoen, met een eigen 
gezicht, er is hulp aanwezig die het ge-
vaarlijke werk voor jullie doen, als jullie zelf 
een klein figuurzaagje hebben breng dat 
zelf mee, en € 1,50 voor een grote oranje 
pompoen, want deze blijft van jou en kun 
je gebruiken voor Halloween 31 oktober 
en St. Maarten op 11 november.

RUIME KEUZE 
IN WINTERVIOLEN.

Potchrysant  
€ 4,50

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

Weekendhulp gevraagd:
t.b.v. 

Poetswerkzaamheden van 
showroom, kantoren en magazijn 

wekelijks op :
Zaterdag ochtend 
9.00 tot 13.00 uur

Brief onder nr: 708 
Bureau van dit blad

SP   RTNIEUWS

Auto te Kanaal 2012
Zonder hun medewerking had deze activiteit niet tot stand kunnen komen

Ton van Haperen, Van Gog auto’s, Relder Parts Autodemontage, Herpertz kraanbe-
drijf, Bakkerij Heerschap, Wetron transport, Café Zaal De Schans, Bloembinderij de 
Pimpernel, Jumbo-Heerschap, Slagerij Thijs Kuepers, Lija Shop, Tuinwinkel de Ver-
rassing, Guulke, Bloemist Johan Winters, La Dilligence, Alda’s handwerkboetiek, Hubo 
bouwmarkt, Alatas, Palmen Sport, Kapsalon Ymfe, Tullemans-Koppen, Pleunis Mode, 
Kapsalon Ton Willems, IJssalon Florence, de Toverbal, Restaria Chez Pierre, Wijnko-
pers Storms, Herenkleding G&D Menswear, Woondecoratie Lekker Thuis, Reisbureau 
Mackus, Bloemist ’t Vlijtig Liesje, Restaurant Diverso, Grillroom Pyramide, Thais Restau-
rant Chang Phurk, Expert Nederweert, Wellness at Home, Driessen Tweewielers, Petra’s 
Hairstyling en Jack Freij Wonen

Loterij 
De gewonnen prijzen, zoals vorige week bekend gemaakt, kunnen onder overlegging 
van het winnende lot t/m 19 november 2012 opgehaald worden bij Pleunis Mode, Brug-
straat 21 te Nederweert.

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

Aanstaande zaterdag 6 oktober zal onze 
vereniging weer Oud ijzer ophalen. Vanaf 
9:00 zullen onze leden en vrienden helpen 
bij het ophalen van al uw oud ijzer. Mocht 
u oud ijzer hebben kunt u bellen naar 
0613292353. 
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: 
6 oktober: Ophalen Oud ijzer
20 oktober: Feestavond

www.sintodiliaospeldijk.nl

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Uitslagen:
Indoorwedstriijd georganiseerd door 
onze vereniging: Deze wedstrijd wordt 
als volgt geschoten . De schutters schie-
ten eerst 2X 3 proefpijlen en daarna 20 X 
3 pijlen met een pauze  van 15 minuten. 
Voor iedere 3 pijlen krijgen de schutters 2 
minuten dit wordt geregeld door een soort 
verkeerslicht. Er schoten van Willem Tell 3 
Heren 1 Dame en 1 Aspirant schutter
Bas Akkerman: 
Compound Heren 282 + 259
Hennie van den Einden: 
Recurve Heren  253 + 256 = 509
Josefien Kessels: 
Recurve Dames 220 + 242 = 462
René Janssen: 
Recurve aspirant  222 + 229 = 450
Paul Hermans: 
Recurve Heren 230 + 219 = 449

De uitslag van de 1e Bondswedstrijd ge-
organiseerd door de Grensjagers Budel
Bas Akkerman Compound   218
Hennie van den Einden  212
Antoinet Meulendijks 204 eerste wedstrijd
Paul Hermans  201
Josefien Kessels  193
Harrie Geenen  177
Mathieu Moonen  160
En aspirant 11 jaar René Janssen  194

Agenda:
7 Oktober: Willem Tell werkt mee aan Ne-
derweert vitaal wat georganiseerd wordt 
door de gemeente Nederweert 
Om Mensen van 55+ in beweging te hou-
den door zoveel mogelijk sporten aan te 
bieden die voor deze leeftijdscategorie 
goed is  
5-6-7 Oktober 3e en 4e Indoor wedstrijd 
georganiseerd door de Batavieren Tref-
fers Weert
19-20-21 Oktober 2e Bondswedstrijd 
georganiseerd door Ons Genoegen bij 
Wilhelmina ospel

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport of wilt u eens als familie vrien-
dengroepen of bedrijven eens een gezelli-
ge schietavond met verschillende spellen, 
neem dan eens contact op met Eric of 
Edith Janssen. Dus iedereen die interesse 
heeft is welkom. Kijk op onze website voor 
de foto’s en openingstijden. Tot ziens in 
onze accommodatie an de Beatrixstraat 
47a Nederweert-Budschop en laat eens 
weten wat u er van vindt door een bericht-
je in ons gastenboek achter te laten

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

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

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 6 oktober
Merefeldia A1 – Baarlo A1  15:00
RKMSV A2 – Merefeldia A2  13:45/15:00
EVV B1 – Merefeldia B1  14:00/15:30
Merefeldia B2 – 
RKHVC/FC Maasgouw B2  12:15/13:30
FC Maasgouw/RKHVC MB1 – 
Merefeldia MB1  12:30/13:30
EVV C1 – Merefeldia C1  14:00/15:30
Merefeldia C2 – RKVB C2  13:30
Merefeldia D1G – Scharn D2  12:15
Panningen D2 – Merefeldia D2  10:45/12:00
Merefeldia D3 – Heythuysen D3G  12:15
MMC Weert D3 – Merefeldia D4G  10:45/11:45
Merefeldia D5M – Heythuysen D4M 12:15
Reuver E1 – Merefeldia E1 07:45/09:00
Merefeldia E2 – SV Budel E3 11:00
Merefeldia E3 – HEBES E2 11:00
Heythuysen E3G – Merefeldia E4  08:30/09:30
SV Budel E8 – Merefeldia E5 09:00/10:00
Merefeldia E6G – Panningen E6M 10:00
RKMSV F1 – Merefeldia F1 09:00/10:00
Merefeldia F2 – SV Budel F3 10:00
MMC Weert F3 – Merefeldia F3G 07:45/08:30
SV Budel F5 – Merefeldia F4 08:00/09:00
Merefeldia F5  Roggel F3  09:00
Merefeldia F6G – RKESV F2  09:00
SV Budel F7 – Merefeldia F7 08:00/09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 6 oktober
Panningen – Merefeldia  16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 7 oktober
Rood Wit’62 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Mierlo Hout 2 – Merefeldia 2 09:30/11:00
Swalmen 3 – Merefeldia 3 11:15/12:30
Merefeldia 4 – Rood Wit’67 3 11:00
Merefeldia 5 – Panningen 5 10:00
Merefeldia 6 – RKSVO 6 10:00
HEBES 4 – Merefeldia 7 08:15/09:30
Merefeldia VR1 – Liessel VR1 12:00

PROGRAMMA SV LEVEROY 
Zaterdag 6 oktober 
Leveroy C - RKHVC/Maasgouw C2 13.00 
RKVB/Lev. D2 - Panningen D3 11.30 
Leveroy E1 - Kessel E2 9.00 
Leveroy E2 - Laar E5 11.00 
Leveroy F1 - RKSVO F2 10.00 

Zondag 7 oktober 
Leveroy 1 - Oranje Zwart 1 14.30 
Leveroy 2 - MMC Weert 4  11.00 
Leveroy 3 - RKHVC 3  10.00 
Swalmen 5 - Leveroy 4  10.00 
Stevensweert Vr. - Leveroy Vr.  10.00 

Vrijdag 5 oktober jaarvergadering aan-
vang 20.45 uur 
Alle trainingen deze avond beginnen om 
19.00 uur. 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Voor ons succesteam in de 
wellnesssector  zoeken we 

3 ambitieuze 
teamleiders .

Doorzetten, leeftijd 30+, creatief, 
bewust leven.

Dat slaat op jou!

Bel 06 53112191 
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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

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week

BIJ DE KOFFIEVLAAI
½ bij de koffievlaai € 5,95

Woudkornbroodje 4+2
Winnaar 3de prijs speculaaskeuring 2012

€11,95

GRATIS

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. 

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in oktober Elke zaterdag, 
zondag en de 

feestdagen 
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur.  

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

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

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

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

Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

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

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

Met een humoristisch muzikaal cabaret,
komische animaties en  lachwekkende optredens

Vrijdag 26 oktober & Vrijdag 30 november 
€ 48,50 per persoon, All-in.

Inclusief; Alle dranken, Dinerbuffetten, Dessert & Koffiebuffetten,
Live entertainment, Allround muziekrepertoire
(Reserveren kan zowel telefonisch als via onze website)

EeOpen
waarvoor u al vanaf 2 personen kvv unkk t reserveren

en ven vvereerenigenenigingig g

Inschrijffeest

kokk

Someren-Eind  T (0493) 491381  Zie: www.plattevonder.nl
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Avond van de LACH

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Vorkmeer 
Nederweert 

In de gemeente Nederweert is Vorkmeer dé welzijnsorganisatie. Vorkmeer wil een bij-
drage leveren aan het welzijn van mensen. De organisatie heeft diensten op het gebied 
van vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, jongeren en leefbaarheid. 

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND: 
Tjeu Bruekers 
In de maand september is Tjeu 
Bruekers uitgeroepen tot vrijwilliger 
van de maand. We hebben Tjeu in 
het zonnetje gezet om hem te be-
danken voor zijn inzet als vrijwilliger 
voor het opstarten, organiseren en 
coördineren van warme maaltijden 
voor mensen die dat nodig hebben. 
We hebben Tjeu verrast met een 
oorkonde en een heerlijke taart. 
Tjeu, bedankt voor je inzet als vrij-
williger! 

VRIJWILLIGERSDAG 20 OKTO-
BER 2012
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze 
samenleving! Als blijk van waar-
dering voor het vele werk dat de 
vrijwilligers verzetten, organiseert 
Vorkmeer, in samenwerking met de 
gemeente Nederweert, een vrijwil-

ligersdag. De vrijwilligersdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 oktober van 15.00 tot 
18.00 uur. We organiseren de vrijwilligersdag voor alle mensen die zich vrijwillig inzetten 
in de gemeente Nederweert. 

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

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

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

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

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

Bent u vrijwilliger in Nederweert? Meld u dan aan voor de vrijwilligersdag!

Wij hopen veel vrijwilligers op 20 oktober te mogen begroeten!

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

THEATERAVOND VOOR 
MANTELZORGERS UIT DE 
GEMEENTE NEDERWEERT

De Dag van de Mantelzorg staat weer 
voor de deur! Ook dit jaar organiseert 
Groene Kruis Mantelzorgondersteuning in 
samenwerking met de gemeente Neder-
weert een extra activiteit voor mantelzor-
gers uit deze gemeente. 

Naast de regionale presentjesactie vindt 
er dit jaar ook nog een lokale activiteit 
plaats, vorig jaar hadden we een heerlijke 
tapasavond, dit jaar een theateravond! 
Als dank en waardering voor uw inzet 
als mantelzorger willen wij u uitnodi-
gen voor deze avond op donderdag 25 
oktober in zaal Le Winne, Boeket 6 in 
Nederweert.

Tijdens deze avond (19:15 zaal open, 
19:30 – 22:00 uur) zal Theaterbureau Klin-
ker uit  Nijmegen het stuk: ‘Over de Kop-
Zorg’ ten tonele brengen, een komisch 
stuk met mantelzorg als thema. Uiteraard 
wordt er gezorgd voor koffie, vlaai, een 
borrelhapje en een drankje. Deze avond is 
geheel kosteloos!

Aanmelden
Kaartjes zijn beperkt dus meldt u snel 
aan! Opgeven kan tot uiterlijk 18 oktober 
door te bellen naar 0475-458 473 (maan-
dag en donderdag) of 06 44 34 94 96.
Wij hopen u tijdens deze avond te ont-
moeten en wensen u veel plezier!

Onder het motto ´´gemak dient de mens´´ bezorgen wij 7 
dagen per week warme maaltijden aan huis. 

Bel voor meer informatie of 
om te bestellen:

• Wekelijks wisselende 
menukaart

• Dagelijks keuze uit 
7 maaltijden

• Ook dieetmaaltijden 
te bestellen

Warme maaltijden, aan huis bezorgd!

• Dagelijks keuze uit 
voor- en nagerechten

•  365 dagen per jaar 
gratis bezorgd

• Geen verplichtingen

welzijn@proteion.nl 
0475 - 45 30 33

Ga met een echte natuur-
fotograaf op stap

Fotoworkshop voor kids in De Groote Peel 

Ben jij een fotofreak en loop je het liefst de hele dag met een camera voor je neus? 
Dan vind je het vast leuk om van een echte fotograaf te leren hoe je nog mooiere 
foto’s kan maken. Op zondag 7 oktober kan dat. Natuurfotograaf Bob Luijks geeft 
dan een fotoworkshop voor kinderen in het De Groote Peel. Daarin leer je spelen-
derwijs het gebruik van je camera en ook nog iets van de natuur. De workshop 
duurt drie uur en start om 10.00 uur bij Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 
15 te Ospeldijk. Deelname kost € 15,- per kind (t/m 14 jaar). Opgave vooraf is ge-
wenst op nummer:  0495 – 641 497. Minimaal 7 en maximaal 15 deelnemers en vol 
is vol.  Voor meer informatie over Bob Luijks: www.natuurportret.nl. 

De workshop op zondag 7 oktober start bij Buitencentrum De Pelen. Dat ligt aan de rand 
van een prachtig natuurgebied waar Bob Luijks heel graag fotografeert. Hij heeft er zelfs 
een fotoboek over gemaakt. We gaan meteen op pad om mooie dingen in de natuur te 
ontdekken en uiteraard te fotograferen. De deelnemers krijgen  korte, leuke opdrachtjes 
zodat ze zelf ontdekken  hoe een natuurfotograaf te werk gaat. Tegelijkertijd ontdekken 
ze ook van alles over de natuur. Bijvoorbeeld  hoe paddenstoelen echte huisjes worden 
en welke kleine kriebelbeestjes er tussen het hout rondkruipen. Kortom, alles komt voor-
bij en wie goed rondkijkt, ontdekt nog veel meer!

De workshop is geschikt voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. Ouders mogen meelopen, 
maar dat hoeft niet. Ze kunnen natuurlijk ook een lange wandeling gaan maken in De 
Groote Peel! Ervaring met fotografie is niet nodig, maar natuurlijk is het wel handig als je 
een beetje basiskennis van je camera hebt. Het maakt niet uit of gebruik maakt een com-
pact camera, spiegelreflex of smartphone, maar je moet wel zelf een camera meenemen.

Buitencentrum De Pelen (Mijl op Zeven)
Het Buitencentrum is de toegangspoort tot het Nationaal Park De Groote Peel. Hier star-
ten alle activiteiten. BC De Pelen is elke dag van 10.00 tot 18.00 uur geopend. Voor meer 
informatie en routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl of www.np-degrootepeel.nl 

VERSBOERDERIJ THIJS 
KUEPERS IN NEDERWEERT 
EIND VALT IN DE PRIJZEN!

PRODUCTEN VAN 
ONDERNEMER BEKROOND

Op 19 september vonden tijdens de Sla-
vakto de Internationale ambachtelijke 
vakwedstrijden plaats. Versboerderij Thijs 
Kuepers heeft in deze wedstrijden een 
bijzondere prestatie neergezet. Zijn am-
bachtelijke balkenbrij en knakworsten zijn 
bekroond met GOUD met STER, waar-
mee is aangetoond dat deze tot de beste 
van Nederland behoren.

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 beoor-
deeld op onder andere smaak, kleur, ui-
terlijk en mondgevoel. Deze criteria heb-
ben alles te maken hoe u als consument 
de producten waardeert.

Ambacht
De ambachtelijke slager onderscheidt 
zich door de eigen productie van vlees-
warenspecialiteiten, vleeswaren, worst-
soorten en maaltijden. Versboerderij Thijs 
Kuepers benadrukt dat hij in de worstma-
kerij uiterst zorgvuldig te werk gaat. Er 
wordt gebruik gemaakt van traditionele 
recepten en kwatitatief 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.

Nieuwsgierig geworden?
De klanten van Versboerderij Thijs Kue-
pers zijn deze week van harte welkom om 
de bekroonde producten te komen proe-
ven in zijn winkel. Graag tot ziens!

Voor meer informatie:
Versboerderij Thijs Kuepers 
Eind 12
Nederweert Eind
0495-430851

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390
Cursus Shantala Babymassage

Ooracupunctuur

Diakodieet

Voetreflexzone therapie

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

ZONDAG 7 OKTOBER 2012
EYNDERHOOF IN HET TEKEN 

VAN WINTERKOST!

Een dag van de smaak van echte Lim-
burgse producten.

Met speciale oude recepten wordt eten 
bereid en geconserveerd voor de winter 
door te komen. Er wordt stroop gestookt 
van diverse fruit en bieten. Maar u kunt ook 
deze lekkernij proeven op diversen soorten 
zelf gebakken brood uit het bakhuis met 
boerenham of zelfgemaakte zult.

Verder word er karnemelk gekarnd en 
boter gestoten op de manier van vroeger, 
er wordt alles verteld over de weck en be-
waren van eten.

Er zijn workshops in siroop en jam maken 
en mosterd bereiden. Veel van deze lek-
kernijen zijn zeker ook te koop, men kan 
ook zien hoe kool gesneden wordt op de 
snijplank en in gepot in een roompot.

In het bakhuis wordt deze dag de spe-
ciale Eynderhoof fruit vlaai gebakken met 
reepjes en de streekeigen knapkoek, een 
lekkernij bij de koffie.

Aan de kinderen wordt ook gedacht; zij 
kunnen snoepen van zoethout, ouder-
wets snoepgoed, en spelen op de houten 
speeltoestellen en ouderwets speelgoed.

In de herberg worden  Limburgse bieren 
geschonken en de lekkere Gouverneur.

De ruwbouw van de stroopmakerij is ge-
heel klaar, ook de 15 meter hoge schoor-
steen. Nu wordt de laatste hand gelegd 
aan de inrichting en de stookkanalen, 
er wordt deze dag wat verteld door een 
van de stroopstokers hoe alles in 2013 in 
werking gaat.

Op deze dag komt een Old mobiel club 
met een 15 oude auto’s van voor de oor-
log het museum bezoeken.

Verder is het hele museum in bedrijf, voor 
meer info www.eynderhoof.nl
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Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Zwitserse sneeuwvlaai ...........................€ 10,75
Ham-kaascroissant ....................................   € 1,00
Prohart .............................................................€ 1,95
Waldcornbroodjes ......................... 5 voor € 1,75

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

Exclusieve lingerie 
voordeelactie

voor Trinny & Susannah Missie Holland kijkers

   €5,-
Deze bon geeft je € 5,- korting 
op een BH naar keuze uit de 
Marie Jo, Marie Jo L’Aventure, 
PrimaDonna en 
PrimaDonna Twist 
collecties.

✂

✂

Bewoners WonenPlus en organisatiecomité bedanken 
voor een geweldig nostalgisch feest!

Burendag op het St. Antoniusplein
Op zondag 23 september jl. vond de eerste Burendag van het St. Antoniusplein 
plaats. Een nostalgische kermis onderstreepte het tweeledige doel: naober-
schap, meedoen en meetellen. Onderstaand het verslag van medeorganisator 
Truus Moris-Coumans.

Bewoners WonenPlus.

Nadat op de donderdagavond voorafgaand het pleintje al onkruidvrij was gemaakt door 
enkele buurtbewoners, bouwden op zondagmorgen – onder het genot van koffie en vlaai 
– vele vrijwilligers de nostalgische kermis op. Na een week met mooi zonnig weer begon 
de zondag grijs met dreigende regen. Maar daar liet men zich niet door uit het veld slaan. 

Vlaggetjes en spandoeken werden opgehangen, kraampjes werden opgezet en spellen 
klaargelegd. Ook de bewoners van WonenPlus lieten zich niet onbetuigd. Zij bouwden 
mee, stonden klaar om foto’s te maken en bemanden de kraampjes.

Om 14.00 uur stond iedereen klaar om de bezoekers aan de Burendag te ontvangen. En 
ze kwamen! Niet alleen van het St. Antoniusplein en de omliggende straten. Ook uit de 
rest van de gemeente Nederweert kwamen vele nieuwsgierigen een kijken nemen op ‘ut 
pleintje’, dat voorheen altijd het kermisterrein was. 

De oude carrousel, de Kop-van-Jut, diverse kraampjes met nostalgische spelen, de 
popcorn- en suikerspinkraam, een ijskar, een groot handgemaakt handorgel, twee 
draaiorgels… Het was er allemaal, met als extraatje diverse optredens van de Pipers 
Society of Castle d’Aldenghoor met Henk Willems. Voor de gratis koffie met een nostal-
gisch speculaasje werd gezorgd door Chantal en Sietske van WonenPlus. 

Het aanvangsbudget kreeg de organisatie van het Oranjefonds. Douwe Egberts deed 
ook een sponsorduit in het zakje. Burendag zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder 
de geweldige ondersteuning van vele organisaties en bedrijven uit Nederweert e.o. De 
organisatie werd geweldig geholpen met een flink bedrag uit het Leefbaarheidfonds van 
de Woningvereniging Nederweert en een bijdrage van Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck, WonenPlus en Notariskantoor Nederweert. 

Anderen leenden hun spullen uit of stelden gratis prijsjes ter beschikking om Burendag 
op het St. Antoniusplein tot een onvergetelijke dag te maken. We ontvingen bijdragen 
van Kindervakantiewerk Nederweert, Kindervakantiewerk Heythuysen, Bakker Bart, 
Events Unlimited, EmTé, De Kleine Winst, Intertoys, Top 1 Toys, Ditjes + Datjes, IJs-
salon Florence, Kruidvat, Coumans-Hompes, Kijk op Huid, De Toverbal, Brinkmans en 
Drogisterij De Vijzel.

En dan was daar nog de interactie tussen twee burendagorganisatoren, in Tungelroy 
en in Nederweert:  ‘Tungelroy heeft Ballen’ en ‘Nostalgisch Samenzijn op het St. Anto-
niusplein’. Beide organisaties maakten een deal, waardoor Nederweert 50 voetballen 
ontving en Tungelroy de beschikking kreeg over twee marktkraampjes. Een goede ruil!

De organisatie wil iedereen die Burendag gesponsord heeft, in welke vorm dan ook, 
heel hartelijk bedanken. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat wij een geweldige dag 
hebben beleefd!

Werelddierendag bij 
DAP Lintjeshof

Ook DAP Lintjeshof wil op Werelddierendag uw huisdier in het 
zonnetje zetten. Als u in de week van 4 oktober langskomt in de 
praktijk, ontvangt  u een leuke attentie voor uw huisdier.

Het moment is bovendien aangebroken voor de prijsuitreiking 
van onze Vakantiefoto Wedstrijd. We hebben heel wat mooie, grappige, soms ontroe-
rende  vakantiefoto’s mogen ontvangen, en de winnaars zijn bekend! Neem een kijkje op 
www.lintjeshof.com , en ontdek welke zomerkiekjes het gehaald hebben.

Hiermee is de zomer ten einde, maar is uw huisdier klaar voor de winter? Op onze web-
site vindt u nuttige tips, en houdt ook onze maandelijkse product - acties in de gaten!

Team Lintjeshof

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Praktijk voor Counseling
Marlie Laveaux

Professionele hulp bij:
- alle emotionele problemen
- stress/depressieve klachten
- verlies

Vergoeding zorgverzekering 
mogelijk .
Lid van ABvC
Beltmolen 40, Weert
Tel. 0495-546285

www.stress-rouwverwerking-weert.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intekening geschiedt na ontvangst betaling.

Inleveradressen: 
Jan Simons, Gruttostraat 8, 6035 GE  Ospel
Bruna, Lambertushof 30, 6031 EP  Nederweert
Drukkerij van Deursen bv, Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 53, 6034 RJ  Nederweert-Eind
Of via jan@djilevents.nl
Voor meer info kunt u bellen met Jan Simons, 06-53950171

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Jan Simons 
Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 

durfal, driftkikker en doorzetter…

NIEUWE ACTIVITEITEN TOON 
HERMANS HUIS WEERT

Vanaf komende maand biedt het Toon Her-
mans Huis Weert 2 nieuwe activiteiten aan. 

De eerste activiteit  is  de  “Maatjesgroep”. 
Kanker heb je niet alleen; de partner of het 
levensmaatje van iemand die ziek is wordt 
ook geraakt en meegenomen in het ziek-
teproces. Dit is vaak niet gemakkelijk.  Bij 
“De Maatjes-groep” is er de gelegenheid 
om samen met lotgenoten/deelgenoten 
de gedachten te ordenen en de gevoe-
lens een plek te geven. Tijdens de bijeen-
komsten wordt onder begeleiding ruimte 
geboden om ervaringen en gevoelens, 
die te maken hebben met het verlies van 
gezondheid, bij een directe naaste te ui-
ten en te delen. Er zijn 6 bijeenkomsten op 
donderdagen van 19.00 tot 21.00. Deze 
vinden eens in de 2 weken plaats met 
daarna 2 terugkombijeenkomsten. 

De tweede activiteiten is bestemd voor 
gasten die zelf ziek zijn en is gericht op 
“ontspanning voor lichaam en geest”. 
Als je kanker hebt dan is dat veelal een 
periode met veel spanning en zorg. “Ont-
spanning voor Lichaam en Geest” is er op 
gericht, met aandacht, bewust te leren 
ontspannen. Wanneer je  lichaam je in de 
steek laat door bijvoorbeeld kanker raak 
je van slag. Je bent  boos, bang, verdrietig 
en kunt gaan piekeren. Door het lichaam 
te voelen op een positieve manier en door 
het positieve aandacht te geven, ordenen 
gedachten zich en krijgen gevoelens een 
plek. Tijdens de bijeenkomsten worden 
eenvoudige en subtiele ontspanningsoe-
feningen gedaan, die thuis gemakkelijk 
zijn te herhalen.  Alvorens gasten deelne-
men vindt er een kennismakingsgesprek 
plaats met de begeleidster.  Er zullen 8 
bijeenkomsten zijn met maximaal 6 per-
sonen, deze vinden om de 2 weken plaats 
op donderdagen van 10 tot 11.30.

Bent u geïnteresseerd in één van deze 
activiteiten neem dan contact op met het 
Toon Hermans Huis Weert, telefoon 0495-
541 444, of meldt u aan via E-mail admini-
stratie@toonhermanshuisweert.nl.

BAKKERIJ VAN DE MORTEL 
PAKT OOK 2012 PRIJS MET 

SPECULAAS.
2012 is het jaar van Bakkerij van de Mor-
tel, na eerder dit jaar al 2 sterren behaald 
te hebben op het gala “Bakker met ster” 
werd er afgelopen dinsdag 25 september 
door Bakkerij van de Mortel in de Beekse 
Bergen te Hilvarenbeek voor de derde 
keer op rij het podium behaald op de spe-
culaaskeuring.
Dit jaar zijn de “speculaasjes met aman-
del” van Bakkerij van de Mortel bekroond 
met een 3de prijs, in de jaren 2010 en 2011 
was al de 2de prijs behaald met de gewo-
ne speculaas.
Wat het extra bijzonder maakt is dat niet 
het al 2 jaar op rij prijswinnende specu-
laasje ingestuurd was, maar dat er door 
de bakkerij durf is getoond door een 
nieuw product van de bakkerij in te zen-
den, en dat dit meteen resulteerde in een 
toppositie.
Waarmee met recht gezegd kan worden 
dat Bakkerij van de Mortel een speculaas-
bakker van hoog niveau is.
Deze wedstrijd was onder ruim 450 bak-
kerijen uit Zeeland, Brabant, Limburg en 
Zuid-Holland uitgeschreven door Beko, de 
inkoopvereniging voor de warme bakker.
Op deze dag, waar bakkers inspiratie kon-
den opdoen voor het naderende najaar, 
werden de speculaasjes beoordeeld door 
een vak- en consumentenjury, door beide 
jury’s werd de brosheid, smaak en prijs/
kwaliteit verhouding beoordeeld met uit-
stekend. Bakkerij van de Mortel en al haar 
samenwerkers is trots op deze prestatie, 
en bekroning voor hun vakmanschap.

MOOI BOEKET MET  
10 DAGEN-VERS- 

GARANTIE

Vanaf € 8,95

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

HET BrOEKENWEEK 
GESCHENK BIJ 
PLEUNIS MODE!

Van 3 tot 14 oktober is het weer de natio-
nale Boekenweek. Maar: bij Pleunis Mode 
is het de Broekenweek. Als u in deze peri-
ode een broek bij Pleunis Mode koopt, 
krijgt u een leuke attentie. Natuurlijk is er 
een groot assortiment aan broeken  in de 
maten 36 tot en met 48. Voor elke vrouw 
is er een passende broek. Er zijn broe-
ken voor extra lange mensen en er zijn 
broeken in de korte maten voor kleinere 
mensen. Daarnaast zijn er broeken voor 
mensen met brede heupen en een smalle 
taille of net voor de smalle heupen en de 
iets bredere taille. 
De strakke broek is nog erg belangrijk 
en daarnaast natuurlijk de hip gekleurde 
jeans. Dit en veel meer kunt u vinden bij 
Pleunis Mode in Nederweert. 
Pleunis Mode verkoopt broeken van de 
merken: Brax, Zerres, Edition by Gerry 
Weber, Gerry Weber, Taifun, FrankWalder, 
Bandolera, Sommermann en Sao Paulo. 
Kijk ook eens op www.pleunismode.nl of 
volg ons op facebook.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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

www.budschopactueel.nl

13 oktober:
 Internationale Dag van 

de Palliatieve Zorg 
Thema: 

‘in gesprek over leven en dood’

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg organiseert het Netwerk 
Palliatieve Zorg Weert e.o. in samenwerking met SJG Weert op zaterdag 13 oktober een 
informatiemarkt. Verschillende organisaties en deskundigen geven tijdens deze markt 
uitleg over de betekenis van palliatieve zorg en voor welke specifieke zorg u bij hen te-
rechtkunt. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. 

Deelnemers
Deelnemers aan deze informatiemarkt zijn zorgaanbieders zoals Land van Horne, de 
Zorggroep, Franciscus Hospice, RC-GGz Weert, vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, 
Toon Hermans Huis Weert en verpleegkundigen van Dagbehandeling Oncologie en de 
COPD-polikliniek van SJG Weert. Het Bibliocenter verzorgt een stand met boeken over 
dit thema en diverse professionals geven een lezing met het thema ‘in gesprek over leven 
en dood’ als rode draad. De informatiemarkt biedt u de mogelijkheid om een indruk te 
krijgen over de verschillende vormen van palliatieve zorg in zowel de thuissituatie alsook 
in zorginstellingen en het ziekenhuis. 

Aanmelden
De markt vindt plaats tussen 13:00 en 16:00 uur in de centrale hal van SJG Weert. U kunt 
vrijblijvend binnenlopen. Aanmelden is niet verplicht maar mag wel via tel.nr. 57 22 05 of 
via mail: patientenvoorlichting@sjgweert.nl. Het volledige programma voor die middag 
kunt u lezen op de website: www.sjgweert.nl 

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is zorg aan patiënten met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van 
hun leven. De zorg richt zich op verminderen van het lijden en een waardige afronding 
van het leven. Patiënten kunnen zelf bepalen waar zij palliatieve zorg krijgen, bijvoor-
beeld thuis of in een hospice. De Rijksoverheid ondersteunt vrijwilligers en netwerken 
die deze zorg verlenen met subsidies.
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Gedeputeerde Staten hebben groen licht gegeven voor een nieuwe 
subsidieregeling voor stallensloop in Midden-Limburg. Veel veehou-
ders stoppen met hun bedrijf. In Midden-Limburg gaat het om circa 
200 bedrijven met een gezamenlijk staloppervlak van 200.000 vierkante 
meter. 

De sloopregeling kan ongewenste ver-
rommeling door leegstand voorkomen. 
Van 1 november tot 1 december 2012 
kunnen aanvragen voor de subsidie wor-
den ingediend.

LEEFBAARHEID
Doel van de sloopregeling is de leef-
baarheid op het platteland te verbeteren. 
Aan leegstaande stallen 
wordt veelal geen onderhoud meer 
gepleegd. Verrommeling van het bui-
tengebied is dan het gevolg. Sloop van 
stallen op het platteland biedt ruimte 
voor natuur en een open landschap. Dat 
is wat de Provincie en de zeven gemeen-
ten, verenigd in GOML, willen bereiken 
om het buitengebied vooral dynamisch 
en leefbaar te houden. 

MOGELIJKHEDEN 
GOML is initiatiefnemer van de nieuwe 
sloopregeling. Ook Nederweert maakt 
deel uit van het samenwerkingsverband. 
Wethouder Wernink is blij met het groe-
ne licht van het provinciebestuur. Ze 
hoopt en verwacht dat veel ondernemers 
in de gemeente gebruikmaken van de 
regeling. “We hebben een prachtig bui-

Nieuwe sloopregeling stallen voor leefbaarheid platteland 

Subsidieregeling van één miljoen 
euro voor Midden-Limburg

tengebied met veel mogelijkheden op het 
gebied van wonen, werken en recreëren. 
Verrommeling past niet in dat plaatje”, 
aldus de wethouder. 

STIMULANS
Vanaf 1 oktober zijn de informatiebron-
nen gereed en kunnen agrariërs en parti-
culieren zich oriënteren op de subsidie-
voorwaarden. Het budget van de sloop-
regeling is een miljoen euro. De bijdrage 
moet gezien worden als een stimulans. 
Het subsidiebedrag voor een aanvrager is 
niet kostendekkend, maar een steun in de 
rug om tot sloop over te gaan. 

STOPPEN
De nieuwe sloopregeling is in het leven 
geroepen door de ontwikkelingen op het 
platteland. Uit een inventarisatie blijkt 
dat bijna tweederde van de 464 intensie-
ve veehouders, vooral varkenshouders, 
op termijn stopt. Nieuwe wettelijke nor-
men per 1 januari 2013 op het gebied 
van milieu (ammoniakemissie) en die-
renwelzijn (meer ruimte per dier) wor-
den door de meeste veehouders als reden 
aangegeven om het bedrijf te stoppen.  
Zij voorzien praktische en financiële 
problemen om het bedrijf voort te zetten. 

LOKET
De openstelling voor een subsidieaan-
vraag loopt van 1 november tot 1 decem-
ber 2012. Vanaf 1 november kunnen 
dan ook de subsidieaanvragen worden 
ingediend. Het gebiedsbureau Weert-
Nederweert-Leudal is het loket om infor-
matie in te winnen. Voor belangstellen-
den en geïnteresseerden is een brochure 
beschikbaar. 

INFORMATIE 
Alle informatie vindt u ook op:
www.sloopregelingmiddenlimburg.nl.
De brochure is te verkrijgen bij de 
gemeente. Voor vragen kunt u terecht bij 
het gebiedsbureau, tel.  0495 57 56 10 of 
reco.corsten@weert.nl. 

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.

DOEL
De gemeente Nederweert neemt deel 
aan de landelijke regeling ‘Impuls brede 
scholen, sport en cultuur’. De regeling 
heeft als belangrijkste doel om het 
sport- en cultuuraanbod op scholen te 
verstevigen en uit te breiden en de posi-
tie van sportverenigingen daarbinnen te 
versterken. Om dit doel te bereiken, zet-
ten gemeenten in Nederland combinatie-
functionarissen in. 

IEDEREEN
De gemeente Nederweert vindt het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
mee kunnen doen. Mede daarom onder-
tekenden burgemeester en wethouders 
een intentieverklaring voor de realisatie 
van 2,5 fte combinatiefunctionarissen 
(1,75 fte voor sport en 0,75 fte voor cul-
tuur). De financiering voor de combina-
tiefuncties is verzekerd voor de periode 
tot en met 2015.

SPIN IN HET WEB
Op dit moment is de functie voor sport 
ingevuld met een vakleerkracht, die zich 
vooral met het onderwijs gaat bezig-
houden, en een sportconsulente die zich 
vooral gaat richten op verenigingen. 
Samen vormen ze als het ware een spin 
in het web tussen scholen, jongeren, ver-
enigingen en culturele instellingen. 

THEMA’S 
Een tweede doel van de landelijke rege-
ling is om sociale samenhang, integratie 
en participatie in een buurt te creëren en 
eventuele achterstanden bij de jeugd te 
verminderen. De twee functionarissen 
die nu aan de slag zijn, pakken in eerste 

instantie twee thema’s op nl. 'de gezonde 
en sportieve school' en de 'actieve buurt'. 
Vooral voor het laatste thema zullen ze 
diverse partners vragen om hun medewer-
king te verlenen. 

IN FASES
Niet alles kan tegelijkertijd worden uit-
gevoerd. In een werkplan zullen de func-
tionarissen aangeven waar de prioriteiten 
komen te liggen. Dit plan wordt opgesteld 
met een klankbordgroep waarin woord-
voerders van alle partners zitting hebben. 
Op korte termijn vindt de eerste activiteit  
plaats waar iedereen persoonlijk kennis 
kan maken met de functionarissen. 

VORMGEVEN
De functies worden de komende tijd ver-
der vormgegeven. Daarbij gaan Myrna 
en Caroline werken vanuit de vraag van 
verenigingen en de jeugd. De doelstelling 
van de twee enthousiaste meiden is jon-
geren van Nederweert meer in beweging 
te krijgen en hen kennis laten maken met 
verschillende soorten sporten, zodat ze 
kunnen ervaren hoe leuk sporten en bewe-
gen is. 

BIJDRAGE RABOBANK
De aanstelling van beide functionarissen 
was niet mogelijk geweest zonder een 
substantiële bijdrage van de Rabobank 
Weerterland en Cranendonck van driemaal 
€ 35.000,- voor het tijdvak van 2012 t/m 
2014. Het tweetal is in dienst van de stich-
ting Vorkmeer.

INFORMATIE 
Binnenkort leest u meer over de eerste 

publieksactiviteit van de twee combi-
natiefunctionarissen. Wilt u nu al meer 
weten of heeft u vragen? Dan kunt u 
contact opnemen met Carolien en Myrna 
via de stichting Vorkmeer. Myrna: e-mail 
m.van.der.weerden@vorkmeer.nl,  
tel. 06 54 33 53 74 of Carolien: e-mail 
c.peters@vorkmeer.nl, tel. 06 19 01 85 41.

Sinds augustus kent Nederweert twee sportcombinatiefunctionarissen. 
Dit zijn medewerkers die bij één werkgever in dienst zijn, maar die voor 
twee sectoren werken (onderwijs en sport en/of cultuur). Inmiddels heb-
ben de functionarissen kennisgemaakt met de directies van het onder-
wijs. Hoog tijd om ze ook aan u voor te stellen en om iets meer te ver-
tellen over de functie.  

Mogen wij ons even voorstellen? 

Combinatiefunctionarissen aan de slag

Burgemeester Evers is op 
maandag 24 september door 
Gouverneur Bovens officieel 
beëdigd voor zijn tweede ambts-
termijn als burgemeester. De 
beëdiging vond plaats in het 
Gouvernement in Maastricht. 

VERTROUWENSCOMMISSIE
Op 1 oktober 2012 liep de eerste ambts-
termijn van burgemeester Evers af. 
Eerder had hij al aangegeven voor herbe-
noeming in aanmerking te willen komen. 
Daarvoor diende een aantal stappen 
gevolgd te worden waaronder het aanstel-
len van een vertrouwenscommissie vanuit 
de gemeenteraad. De commissie bracht 
een positief advies uit. 

POSITIEF
Op 8 mei stemden de fracties in de 
gemeenteraad in met het advies van de 
commissie om burgemeester Evers bij 
de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) voor te 
dragen voor herbenoeming. Het besluit 
van de raad is naar de Commissaris van 
de Koningin van Limburg gestuurd. 
Gouverneur Bovens heeft het advies 
overgenomen en voorgelegd aan de 
minister van BZK. Bij Koninklijk Besluit 
d.d. 28 augustus 2012 werd de herbenoe-
ming een feit. 

UITDAGINGEN 
Maandag 24 september vond in het 
Gouvernement de officiële beëdiging 
plaats. Een ambtstermijn van een bur-
gemeester in Nederland is zes jaar. 
Burgemeester Evers is verheugd met zijn 
tweede termijn. 

TROTS
“Het advies van de vertrouwenscommis-
sie en de warme woorden van de fractie-
voorzitters tijdens de raadsvergadering 
van 8 mei hebben me werkelijk veel 
deugd gedaan. Nederweert is een pracht- 
gemeente. 

SCHOUDERS ERONDER
We staan net als alle andere gemeenten 
in Nederland voor grote uitdagingen. 
Dankzij de inzet van onze inwoners, de 
organisatie, de gemeenteraad en het col-
lege zijn we op de goede weg én slaan 
we voortdurend nieuwe wegen in. Ik ben 
trots en blij dat ik van Nederweert burge-
meester mag zijn. Ook voor de komende 
zes jaar geldt: Jasje uit en schouders 
eronder."

De sloopregeling stimuleert het tegengaan van verrommeling in het buitengebied.  
(foto gemeente Nederweert)

BEËDIGING
BURGEMEESTER

< MYRNA VAN DER WEERDEN
“Ik ben Myrna van der Weerden, 24 jaar, en zeer 
enthousiast gestart aan deze nieuwe functie! Als 
voormalig inwoonster van Nederweert (nu Weert) 
ben ik misschien bekend bij een aantal van jullie. 
Ik heb na het behalen van mijn VWO-diploma, 
de Sporthogeschool afgerond. Ik ga me vooral 
bezighouden met het naschoolse sportaanbod en 
het ondersteunen van sportverenigingen. Voor hen 
vorm ik het eerste aanspreekpunt.”

> CAROLIEN PETERS
“Mijn naam is Carolien Peters, 26 jaar oud en 
woonachtig in Eindhoven. Na mijn studie aan de 
Sporthogeschool ben ik een jaar werkzaam geweest 
als docent lichamelijke opvoeding op het Citaverde 
College te Nederweert. Vervolgens heb ik vier jaar 
les gegeven op de Philips van Horne SG in Weert.  
Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe uitdaging.”



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

6 oktober  BS Kruisstraat
6 oktober  BS Schoor
6 oktober  BV Bosserstraat
9 oktober  BV De Kerneel
10 oktober  BV De Houwakker

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 toch ook? Kijk voor het comple-
te programma op www.nederweert.nl.

Oud papier

De gemeente Nederweert heeft 
besloten in navolging van o.a. 
de omliggende gemeenten Peel 
en Maas en Leudal, het wan-
delknooppuntennetwerk uit te 
rollen. Eind augustus vond de 
startbijeenkomst plaats. De bij-
eenkomst werd verzorgd door 
de Plattelandscoöperatie Peel en 
Maas die het traject begeleidt. 
Inmiddels zijn werkgroepen aan de 
slag om samen een mooi netwerk 
op te zetten. 

StartbijeenkOmSt
Ruim 30 geïnteresseerden meldden 
zich maandag 20 augustus bij café-zaal 
Wetemans. Een prima opkomst. De 
meesten hadden de wandelschoenen aan-
getrokken. Zoals aangekondigd begon 
de avond ter inspiratie met een korte 
wandeling, ook wel ommetje genoemd, 
door Leveroy en de directe omgeving. 
Onderweg kregen de wandelaars al de 
nodige uitleg van Ron Janssen. 

rOl
Janssen begeleidde namens de 
Plattelandscoöperatie Peel en Maas het 
uitrollen van een wandelnetwerk al in 
andere gemeenten. Na het ommetje dat 
onder uitstekende weersomstandigheden 
plaatsvond, werden de bezoekers in café-
zaal Wetemans geïnformeerd over de 
randvoorwaarden waaraan een netwerk 
moet voldoen en de rol die ze kunnen 
spelen. 

Vragen 
Veel vragen over het wandelnet-
werk waren onderweg al beantwoord. 
Bijvoorbeeld over het onderhoud van 
wandelpaden. Zodra een pad definitief 
wordt opgenomen in het knooppunten-
netwerk, worden daar afspraken over 
gemaakt met de grondeigenaar en/of 
beheerder, aldus Janssen. 

WerkgrOep
De bedoeling was om per kern een 
werkgroep te formeren die aan de slag 
gaat om het wandelnetwerk verder 
vorm te geven. Per kern is daarvoor 
een contactpersoon aangewezen die het 
centrale aanspreekpunt vormt voor de 
plattelandscoöperatie. Ook mensen die 
nog willen meedenken over het uitwer-
ken van het wandelroutenetwerk in hun 
woonplaats kunnen zich hier melden. 

uitgangSpunten
Voor de ontwikkeling van het wandel-
routenetwerk wordt een aantal uitgangs-
punten gehanteerd. De belangrijkste 
zijn:
n  De bestaande routes vormen zoveel 

mogelijk de basis. 
n  Het netwerk is fijnmazig rondom ker-

nen en grofmazig in ‘open’ gebieden.

Startbijeenkomst krijgt in november vervolg

Werkgroepen aan de slag met opzetten 
wandelknooppuntennetwerk 

n Zoek paadjes, waterlopen en mooie 
gebieden om padenstructuur te creëren 
en bestaande routes te verknopen.

n Zorg voor een wandelroutenetwerk 
waar wat te beleven of te zien is 
(kunst, natuurgebieden, cultuurhistorie 
enzovoort).

n Zoek startpunten, die gemakkelijk te 
vinden zijn, zoals een parkeervoorzie-
ning, horecagelegenheden, museum 
enzovoort.

n Houd het aantal routes overzichtelijk.

De bedoeling is dat het wandelroutenet-
werk straks aansluit op de wandelrou-
tenetwerken van de omliggende gemeen-
ten. 

OOk meedenken?
Bent u een wandelliefhebber en heeft 
u de startbijeenkomst gemist of weet u 

mooie paden die opgenomen zouden 
moeten worden in het netwerk? Kortom; 
wilt u meedenken over het wandel-
routenetwerk of heeft u goede ideeën? 
Neem dan contact op met de persoon 
die namens uw woonplaats als contact-
persoon fungeert. Dit zijn:
n Nederweert: Henk Kluskens 

(Dorpsoverleg Nederweert)
n Nederweert-Eind: Henk Douven 

(Parochieel Comité Nederweert-Eind)
n Budschop: Mirjam Dirckx 

(Dorpsraad Budschop)
n Ospel: Ben Houben (Wandelweg 

Ospel/ Dorpsraad Ospel)
n Ospeldijk: Petra Verdonschot 

(Dorpsraad Ospeldijk)
n Leveroy : Wim van de Moosdijk (SV 

Leveroy)

Voor meer informatie kunt u ook contact 
opnemen met de volgende personen van 
de Plattelandscoöperatie: 
n Martijn van Vegchel, e-mailadres: 

martijn@plattelandscooperatie.nl,  
tel. 077-3061744

n Ron Janssen, e-mailadres:  
ron@plattelandscooperatie.nl,  
tel. 077-3061744 

VerVOlg
In november van dit jaar vindt een 
nieuwe bijeenkomst plaats en zullen de 
voorstellen van de werkgroep worden 
besproken. We houden u uiteraard op de 
hoogte van de resultaten. Uiteindelijk 
zal dit leiden tot een definitief wandel-
routenetwerk.

OmgeVing

aanVragen OmgeVingS- 
Vergunning (regulier)
n Bloemerstraat 15a, veranderen inrichting 

(milieuneutraal veranderen) (OV 20120173) 
(25-09-2012) 

n Braosheuf 20, slopen en herbouwen boerde-
rij en schuur (OV 20120170) (21-09-2012)

n Suffolkstraat 13, oprichten erfafscheiding 
(OV 20120172) (26-09-2012)

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

VOOrgenOmen OmgeVingS- 
Vergunning (uitgebreid)  
n Waatskamp 118, veranderen varkens- en 

rundveehouderij (UV 20120085)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 5 oktober t/m 15 
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 
het team Vergunningverlening.

Verleende OmgeVingS- 
Vergunningen (regulier)
n Loverstraat 6, plaatsen scheidingswand, 

voordeur en raam (OV 20120133)  
(24-09-2012) 

n Nieuwe baan 4, herbouwen en uitbreiden 
loods (OV 20120135) (27-09-2012)

n Vuistbijl 10, 12, 14 en 16,  
oprichten 4 starterswoningen  
(OV 20120138) (26-09-2012)

      
De stukken kunnen op afspraak met ingang 
van de dag na verzenddatum (zie boven) gedu-
rende zes weken worden ingezien bij de cen-
trale klantenbalie. Het indienen van bezwaar-
schriften is tijdens de inzageperiode mogelijk 
voor belanghebbenden bij burgemeester en 
wethouders. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van Rechtbank Roermond. Dit kan ook 
digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
voorwaarden. Raadpleeg deze bekendmaking 
op onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een medewerk(st)er van het team 
Vergunning-verlening.

VaStStelling hOgere Waarde 
Wet geluidhinder
n Nieuwbouwwijk Hoebenakker, fase 2a en 3, 

hogere grenswaarde voor 9 woningen/cha-
lets.  Geen zienswijzen ingekomen op ont-
werpbesluit (HW 2012003)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf 5 oktober 2012 bij 
de centrale klantenbalie of op afspraak. Het 
instellen van beroep is onder bepaalde voor-
waarden mogelijk vanaf de dag na terinzage-
legging t/m 16 november 2012 bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  
U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van bovenge-
noemde afdeling. Raadpleeg deze bekendma-
king op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met een medewerk(st)er van 
het team Vergunningverlening.

Verlenging beSliStermijn 
OmgeVingSVergunningen 
n Baldessenweg 5, uitbreiden opslagruimte
n Kanaaldijk 10, oprichten opslagloods
n Meester Schakenhof 8, uitbreiden woning

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

kenniSgeVingen
n Hushoverheggen 60, plaatsen propaantank, 

waarop het Activiteitenbesluit van toepassing 
is (MM 2012041) 

n Nieuwe baan 4, uitbreiden/wijzigen (realise-
ren opslag/sorteerruimte) van een inrichting 
waarop het Besluit landbouw milieubeheer 
van toepassing is (MM 2012038) 

n Ommelpad 11, veranderen van een inrichting 
(verplaatsen rijhal), waarop het Besluit land-
bouw milieubeheer van toepassing is  
(MM 2012043) 

n Randweg West 4, oprichten inrichting  
(restaurant met bowlingbanen), waarop het 
Activiteitenbesluit van toepassing is  
(MM 2012046) 

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

Aanstaande zondag 7 oktober 
is het Limburgse Molendag. Van 
11.00 tot 16.00 uur draaien de 
wieken van molens in Limburg 
overuren. Dat gebeurt ook in 
Nederweert. 

Publiek kan terecht bij de molens 
Windlust aan Roeven, St. Joseph aan 
Kreijel en de Korenbloem in Ospel. 
De trotse mulders vertellen graag over 
dit bijzondere stukje Limburgs erfgoed 
en geven rondleidingen. Bij voldoende 
wind wordt er gemalen. Kijk voor alle 
deelnemende molens en het programma 
op www.limburgsemolens.nl. 

Op dinsdag 9 oktober vergadert 
de gemeenteraad om 19.00 uur 
in het gemeentehuis. In verband 
met een korte besloten vergade-
ring begint de openbare raads-
vergadering omstreeks 19.10 uur. 
U bent van harte welkom. Op de 
voorlopige agenda staan de vol-
gende onderwerpen. 

agenda
Vragenhalfuur; spreekrecht; loting 
bij hoofdelijke stemming; vaststellen 
agenda; vaststellen actielijst en beslui-
tenlijst van 29 augustus en de termijn-
agenda van 9 oktober 2012; ingekomen 
stukken; vaststelling bestemmingsplan 
Gebbelsweg 9 en Kreijelmusweg 4; 
verzoek tot toetreding BsGW van acht 
gemeenten per 1-1-2013; klimaatpro-
gramma 2013-2015; wijziging begroting 
2012; politiek-bestuurlijke actualiteiten; 
sluiting.

infOrmatie
Inzage van de stukken is mogelijk bij 
de centrale klantenbalie, het gemeen-
schapshuis van Leveroy en bij de open-
bare bibliotheken aan de Kapelaniestraat 
in Nederweert en het Aerthijsplein in 
Ospel. Op www.nederweert.nl staat ook 
alle informatie. 

VaStgeSteld uitWerkingSplan
n Hoebenakker, Nederweert, uitwerkingsplan 

en exploitatieplan. Het uitwerkingsplan heeft 
betrekking op de locatie Bosserstraat 1. Door 
het uitwerkingsplan wordt de realisatie van 5 
kavels en 5 kleine woonvormen mogelijk 
gemaakt. Er zijn zienswijzen ingediend tegen 
het ontwerpuitwerkingsplan. Burgemeester 
en wethouders hebben het uitwerkingsplan  
en exploitatieplan op 25 september 2012 
ongewijzigd vastgesteld

VaStgeSteld beStemmingSplan
n Banendijk 4, Nederweert-Eind, bestem-

mingsplan. Dit bestemmingsplan heeft 
betrekking op de vergroting van een melk-
veehouderij op de locatie Banendijk 4 in 
Nederweert-Eind, gekoppeld aan de ophef-
fing van de neventak intensieve veehouderij. 

Het ontwerpbestemmingsplan  heeft al ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Het bestemmingsplan is door 
de gemeenteraad op 29 augustus 2012 
vastgesteld

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, van 5 oktober t/m 
15 november 2012, bij de klantenbalie of op 
afspraak. De plannen zijn ook digitaal in te 
zien via www.nederweert.nl. Gedurende de 
inzageperiode kunnen degenen die zienswij-
zen hebben ingediend tegen het uitwerkings-
plan, exploitatieplan en bestemmingsplan, 
alsmede zij die aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig hun 
zienswijzen kenbaar te maken naar aanlei-
ding van het ter visie gelegde ontwerpuitwer-
kingsplan en ontwerpbestemmingsplan en 
beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt 
gelijktijdig vragen om een voorlopige voor-
ziening bij de voorzitter van bovengenoemde 
Afdeling. Het uitwerkingsplan en bestem-
mingsplan treden daags na de beroepstermijn 
in werking, tenzij er een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend. Het vaststel-
lingsbesluit treedt dan niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met de 
medewerk(st)ers van het team Ruimtelijke 
Ontwikkeling.

begrOting
ter inzage

Het ontwerp van de gemeentebegroting 
2013 van de gemeente Nederweert ligt 
vanaf donderdag 4 oktober ter inzage. 
De begroting wordt door de raad bespro-
ken en al dan niet gewijzigd vastgesteld 
op dinsdag 6 november. U kunt de 
ontwerpbegroting ook downloaden en 
bekijken via www.nederweert.nl. 

beStemmingS-
plannen

raadS-
Vergadering

nederWeert
Vitaal

limburgSe
mOlendag

De startbijeenkomst over het wandelnetwerk begon met een informatief ommetje
 (foto gemeente Nederweert)
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Boer en baron
Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Zo luidt althans het gezegde. 
Toch is het wel eens voorgekomen, al duurde het een paar generaties voor men ‘binnen’ 
was. Voor slechts een enkeling was “the American Dream” weggelegd, de spreekwoor-
delijke carrière van krantenjongen tot miljonair. Een voorbeeld daarvan is de Ospelse 
familie Horix.

Simon Horix leefde van 1638 tot 1684. Uit 
zijn huwelijk met Maria Geuns werden zeven 
kinderen geboren.  Horix was boer en woon-
de in het hart van Ospel. Zijn zoon Johan Si-
monszoon Horix (geboren in 1670) was een 
ondernemend type. Het lag voor de hand dat 
hij als oudste zoon de boerderij zou erven, 
maar hij koos voor een avontuurlijk leven in 
het buitenland. Net als andere dorpsgenoten 
in zijn tijd werd hij actief in de Teutenhandel, 
in linnenwaren. Vele tientallen handelaren uit 
de gemeente Nederweert zagen in die tijd 
vooral in de Duitse regio Kurmainz (die na 
de Dertigjarige Oorlog in opbouwfase was) 
kansen om een uitgekiend handelsnetwerk 
op te zetten. Ver van huis en haard vorm-
den de Nederweertenaren geen kliek maar 
integreerden zij uitstekend in hun nieuwe 
omgeving. Op 21-jarige leeftijd kwam Johan 
Simonszoon Horix vanwege zijn handel te-
recht in het stadje Eltville, aan de Rijn dichtbij 
Mainz. Daar werd hij verliefd op een plaatse-
lijke schone. Het stel vestigde zich definitief 
in Eltville en kreeg twee kinderen. Dochter 
Maria Margaretha Horix huwde in 1716 met 
Ospelnaar Johan Stoutemans, linnenkramer 
van de Waatskamp.  

De zoon, ondernemer Johann Anton Ho-
rix, zette de handel van zijn vader voort. De 
business floreerde en in korte tijd vergaarde 
het gezin veel fortuin. In 1730 kocht Johann 
het huis ‘Zum Rebstock’ in Eltville, een huis 
van stand. Zijn ster rees snel en Horix werd 
zelfs benoemd tot Kurmainzischer Kommer-
zienrat (een prestigieuze eretitel voor ver-
dienstelijke kooplui). Niet veel later bracht hij 
het tot schout van Eltville. Voor iemand met 

‘buitenlandse’ roots een grote eer. De derde 
generatie Horix verging het nog beter. Jo-
hann Baptist Horix werd geboren in 1730 en 
overleed in Wenen in 1792. Hij schopte het 
tot hoogleraar in de rechten, vrijmetselaar en 
later tot rector van de universiteit van Mainz. 
Verder was hij Geheimraad bij de Rijkshof-
kanselarij in Wenen. In die tijd werd hij ook 
geadeld en vanaf toen ging Horix als Freiherr
(baron) von Horix door het leven. Baron von 
Horix kreeg een dochter, Magdalena, die in 
het huwelijk trad met iemand uit de hoogste 
Rijnlandse kringen: Friedrich Carl Freiherr 
Greiffenclau von Volrads. De twee zonen van 
het adellijke echtpaar stierven op minderja-
rige leeftijd. Daarmee stierf de adellijke tak 
van de Ospelse familie Horix in 1812 uit. 
In drie generaties rees de ster van de familie 
Horix van boer tot baron. Hoewel zij tot de 
succesvolste carrièremakers  uit Nederweert 
gerekend kunnen worden, is de herinnering 
aan hen al lang uit het collectieve geheugen 
verdwenen.  

Alfons Bruekers

Op deze plek in de kern van Ospel stond de boer-
derij waar ondernemer Johan Simonszoon Horix 
in 1670 het levenslicht zag.      Foto A. Bruekers.

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN

Wij leveren en installeren vakkundig 
systemen van groot tot klein.

Ook voor doe-het-zelf pakketten.

Bel voor informatie of 
een vrijblijvende offerte 06-54256242

of ga naar www.remozon.nl

Waarom nu zonnepanelen?!
- Landelijke subsidie
- Steeds stijgende energiekosten

ZONNEPANELEN 
ELEKTRO-INSTALLATIES

TE HUUR:
BEDRIJFSHAL MET GEMEUBILEERDE 

KANTOORRUIMTEN (280 M2)

“BEDRIJVENTERREIN PANNENWEG”

JBZ Beheer BV
+31 6 29 27 44 23

HERFST EXPOSITIE
Galerie Heijnendecor

Nederweert – Eind
-

-

-

-

-

-

GLASFUSION OPJECTEN

-

-

-

Cultuurhistorische wandeling 
groot succes

Sinds twee jaar lang organiseert restaurant Guulke Eten & Drinken de cultuur-
historische wandeling door de dorpskern van Nederweert. Grote groepen Neder-
weertenaren die op zondagochtend onder leiding van een gids door de straten 
van Nederweert lopen, zijn inmiddels een vertrouwd beeld in de dorpskern. “We 
gaan met heel andere ogen naar de gebouwen en huizen kijken”, is een veelge-
hoorde reactie van de in heemkunde en geschiedenis geïnteresseerde deelne-
mers aan de excursie. 

Terug in de tijd

-

In het zonnetje

Nieuwe data

De 300ste deelnemer aan de cultuurhistorische wandeling, dhr. Horyon, ontvangt uit 
handen van de gids Alfons Bruekers een oorkonde met cheque voor een gratis rondlei-
ding. Foto: Guulke Eten & Drinken.

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

www.teunissenletselschade.nl

De lange reis naar het Zuiden
Excursie over trekvogels in Nationaal Park De Groote Peel  

De herfst is in volle gang en  veel vogels maken zich op, of zijn al 
vertrokken, voor  een reis naar het warmere zuiden. Daar zullen 

ze blijven tot het weer voorjaar wordt. Wie meer wil weten over vogels en vogel-
trek kan meedoen met de vroege vogelexcursie op zondag 7 oktober in De Groote 
Peel. De excursie staat onder begeleiding van een Peelgids van Staatsbosbeheer 
en start om 7.00 uur bij de ingang van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 
te Ospel.  Deelname kost € 5,- voor volwassenen en € 2,50 per kind. Telefonische 
opgave is gewenst op nummer:  0495 – 641 497.

-

-

-

Buitencentrum De Pelen 

-
-

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

Peter Kuepers

Bobo kindercentrum 
Nederweert:

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

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

Doorstroom buitenschoolse-
opvang 4-12 jaar mogelijk

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

MAANDAG 15 OKTOBER 
MANTELZORGSALON 

SPELLENMIDDAG
-
-
-

-

OPENDAG ASIEL 
“DE BEESTENBOEL”

-

-

-

-

-

Gezocht 
poetswerk:
info tel. 06-16355585
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Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.BO
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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 urr

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

SELECTION  
CROC 
20 + 3 KG  

GRATIS
€ 29,95

Symbolische overhandiging cheque en 
medische apparatuur aan Theo Werk-
hoven voor zijn projecten in Roemenië

Tijdens een matig bezochte viering in de Martinuskerk ter ere van de start van het 
schooljaar, is met de overhandiging van een cheque, de Philips van Horne actie 
2011-2012 voor het onderwijs in het Roemeense Reghan afgerond. 

De oud-docenten Guus Dols en Theo Werkhoven (met cheque) samen met docent klas-
sieke talen, kapelaan George Dölle.

Namens de werkgroep Derde Wereld ontving oud-docent Theo Werkhoven uit handen 
van George Dölle een cheque van € 6897,10, het resultaat van een jaar lang actie voeren 
voor de Lucian Blaga school in Reghin. 
Ook kreeg Theo Werkhoven een “brace” aangeboden die symbool stond voor de medi-
sche apparatuur en hulpmiddelen, de opbrengst van een bliksemactie onder huisartsen 
in de regio Weert en het Sint Jans Gasthuis. 
De ingezamelde apparatuur heeft een waarde van enkele duizenden euro’s. 
De dienst werd opgeluisterd door het swingende koor The Ray Stabbing Singers. 
De oud- vwo leerlingen Nicole Saha en Shirin Senden hielden een korte inleiding over het 
nieuwe project van de Philips van Horne: een onderwijsproject in Oeganda. 

Reactie van Theo Werkhoven na afloop: “Het is meer dan ik verwacht had, gezien 
de moeilijke overgangssituatie waarin de school zit. Bovendien heeft een aantal col-
lega’s, zoals ze me zeiden, een bedrag overgemaakt rechtstreeks naar de stichting. Dat 
betekent dat je er dan nog eens 1000 euro bij moet tellen. Overigens zijn er heel wat 
oud-collega’s die regelmatig een donatie doen voor de stichting.Tel ik daarbij ook nog 
eens op de waarde van de goederen dan kan ik stellen dat de acties zeer succesvol zijn 
geweest. Ik wil dan ook iedereen heel hartelijk bedanken.” 

Komende week vertrekt Werkhoven weer naar Roemenië om o.a. het geld te besteden 
en het medische transport te begeleiden. 

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

DE WONINGVERENIGING NEDERWEERT
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Kapelaniestraat 34, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1959, opp. perceel ca. 140 m2 inhoud woning 350 m3.
Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen/ 2 
aardlekschakelaars) en toiletruimte voorzien van fontein; door-
zonwoonkamer met laminaatvloer; open keuken met tegelvloer, 
muurkast en verzorgde keukenopstand; vanuit de keuken is er toe-
gang tot de serre met tegelvloer, lichtkoepel en kantelpoort voor-
zien van loop deur; vanuit serre is er toegang tot de achtertuin en 
aanpandige berging met gootsteen.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers met laminaatvloer 
waarvan 1 slaapkamer met vlizotrap naar 2e verdieping en badka-
mer met douche, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en opstel-
plaats AWB HR-combi cv-ketel (2000).
Algemeen: voortuin en vrijwel geheel beklinkerde en ommuurde 
achtertuin/binnenplaats.

Vraagprijs € 130.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 13 oktober 2012.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.
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lanceert nieuw private label 
Gordijnstoffen tegen groothandelsprijzen

 Uit voorraad leverbaar

 Keuze uit meer dan 100 items

 Vraag info in onze winkel

 Maak gebruik van onze meet- en maakdienst 

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

www.schmitz-engelen.nl

SCHMITZ - ENGELEN b.v.

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

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

DAG VAN DE MANTELZORG 
2012: ‘NU EVEN NIET’

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig 
en intensief voor hun naaste zorgen. 
Het thema: ‘Nu even niet!’ van dit jaar 
staat voor eigen wijze van zorgen, eigen 
regie, grenzen stellen en respijt. Mantel-
zorgers die met liefde voor een ander zor-
gen, vergeten soms goed voor zichzelf te 
zorgen. Er af en toe even tussenuit is een 
absolute voorwaarde om de zorgtaken te 
kunnen volhouden.

Ook dit jaar kunnen  mantelzorgers, 
tijdens de landelijke ‘Dag van de Man-
telzorg’ op 10 november, weer in het 
zonnetje gezet worden  als blijk van 
waardering  voor het vele werk wat zij 
verrichten. 

Aanmelden
Groene Kruis Mantelzorgondersteuning 
organiseert  in de gemeenten Roermond 
en Nederweert weer de regionale pre-
sentjesactie. 
Wilt u iemand opgeven, neem dan vóór 17 
oktober contact met ons op. 
Dit kan op de volgende manieren:
- Telefonisch, bellen naar de klantenser-

vice van de Zorggroep 088 61 088 61 of 
het secretariaat van Groene Kruis Man-
telzorgondersteuning 0475-458473 op 
maandag en donderdag.

- Website: Via onze website www.groe-
nekruis.nl > mantelzorg kunt u het 
aanmeldformulier invullen.

Wilt u meer weten over deze actie, neem 
dan contact op met het secretariaat van 
Groene Kruis Mantelzorgondersteu-
ning 0475-458473 / thuishulpcentrale@
dezorggroep.nl zij verwijzen u naar het 
dichtstbijzijnde Steunpunt Mantelzorg. 
Meer informatie is ook te vinden op www.
dagvandemantelzorg2012.nl > over-
zicht activiteiten > Plaats: Sint Odili-
enberg

Korrelmaïs te koop ge-
vraagd. J. v.d. Heuvel,
Ommel. 06-25590893

RUIME KEUZE 
IN KAMERPLANTEN.

Anturium met paarse  
bloemen nu € 12,95

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorpsraad 
Budschop te praten, zal bij aanvang van 
iedere vergadering van de Dorpsraad 
Budschop, het eerste half uur beschik-
baar zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de Dorpsraad 
Budschop de communicatie met de be-
woners bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is maan-
dag en begint om 19.30 uur in het zaaltje 
van de kerk.
Voor verdere informatie over Budschop, 
verwijzen wij U naar de website: 
www. Budschopactueel.nl

Met vriendelijk Groet
Dorpsraad Budschop

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.

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

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

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Trimsalon Snoetje

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

Tel. 06-29420034

Het adres voor uw hond

Groot is de leegte die zij achterlaat
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en 
betekend heeft, geven wij u kennis van het heengaan van onze 
moeder, schoonmoeder en oma

Tilly Kneepkens-Heuvelmans
sinds 2001 weduwe van

Huub Kneepkens

* Weert, 1 april 1938        Weert, 27 september 2012

Nederweert: Ruud en Truus Kneepkens-Hekers
 Manou, Luca

Nederweert: Margriet Kneepkens
 Clint

Burgemeester Spietzplein 7, Nederweert
Correspondentieadres: Merefeltstraat 26, 6031 AH Nederweert

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Een bijzonder woord van dank aan Huisarts v.d. Laar en de 
medewerkers van Franciscus Hospice te Weert voor de goede en 
liefdevolle zorgen.

TE HUUR:
SMISSERSTRAAT 13

NEDERWEERT
- Op basis van de
Leegstandswet.

- Te aanvaarden vanaf.
1 November 2012;

Voor meer informatie:
René Dwars makelaardij bv

0495-537599
www.renedwars.nl
0f tel. 0653886342Van der AsdonkVan der Asdonk

H
O

VVEE
NIERSBEDRRIIJJF Hoveniersbedrijf van der Asdonk

Banmolen 19  Meijel
Tel 077-4662322 / 06-53475646  
www.vanderasdonk.nl

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

De ideale partner voor een compleet tuinpakket:
Snoei- en onderhoudswerkzaamheden Sierbestratingen/waterpartijen

Nu ook machinaal egaliseren en zaaien gazon

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

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

Voor het wedstrijdoverzicht en uitslagen 
zie onze verenigingssite www.veredot.nl 

Lijkt het je leuk om eens te proberen of 
badmintonnen jou een leuke sport lijkt!
Kom eens kijken tijdens een training op 
maandagavond en ga eens proberen.
Om 18.00 uur beginnen de jeugdspelers 
en om 20.00 onze recreanten.
Kijk voor meer informatie over onze ver-
eniging op www. veredot. nl.

Zie ook www.veredot.nl

Dit badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:
Moonen & Wagemans 
KuikenBroeders BV
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Pastoor Maesplein 3, Nederweert-Eind
0495-626593

www.heijnendecor.nl

Dé Winterschilder

€ 25,- 
korting

per man per dag!

vanden

schilder&behangservice

06 331 30 589
info@schildervandenhurck.nl
www.schildervandenhurck.nl
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Deze winter een 
ijskoude korting van 10%!

(zowel over de uurlonen als de materialen, voor werkzaamheden vanaf 3 dagen)

Is uw woning toe aan een fris, nieuw gezicht?
Van november tot en met maart staat 

vd Hurck Schilder- en Behangservice paraat om 
al het schilderwerk, behangwerk en wandafwerking in 

uw woning onder handen te nemen.

Graswinkellaan 152
6005 KB Weert

Tony van den Hurck

Nu de winterperiode voor de deur staat, komt de Nu de winterperiode voor de deur staat, komt de 

“winterschilder” weer in zicht. Een mooie tijd om “winterschilder” weer in zicht. Een mooie tijd om 

de binnenboel eens op te knappen of enkele wan-de binnenboel eens op te knappen of enkele wan-

den te decoreren.den te decoreren.

Schildersbedrijf Heijnen 
decor al 45 jaar springlevend!

Er is in huis natuurlijk alles mogelijk, een mooi nieuw 
behang of wandbekleding, of juist het behang verwij-
deren en er met een renovatie glasvlies weer een mo-
derne gladde en strakke muur van maken. Als er nieuw 
en vooral superglad stucwerk is aangebracht, kunnen 
wij d.m.v. Easy-spray spuitapplicatie de muren afwerken 
zonder roleffect en strepen. Vaak kunnen wij in één dag 
alles afwerken, zodat de overlast tot een minimum kan 
worden beperkt.

Natuurlijk werken we met de nieuwste generatie ver-
ven, deze zijn geurarm en huidvetbestendig zodat er 
geen vieze vlekken ontstaan rondom de klink of leuning. 
We nemen alle overlast voor u weg, sjouwen met meu-
bels en de vloeren afdekken hoeft u niet meer te doen 
en we leveren uw ruimte schoon op. Alle verfresten en 
afval voeren wij op een milieubewuste manier af. 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in muurschilderingen, deze 
zijn erg leuk bij zogenaamde themaslaapkamers voor de 
allerkleinste, maar ook voor een spannende jongens- of 
meisjeskamer. Heeft u een idee of een voorbeeld, wij 
zijn zeker in staat uw plan om te zetten naar werkelijk-
heid.
Het aanbrengen van plafondlijsten, lichtkoven en rozet-
ten, eventueel met geïntegreerd ophangsysteem voor 

uw schilderijen en decora-
ties, valt ook binnen de mo-
gelijkheden.

Al het voorkomend nieuw-
bouw- en onderhouds-
schilderwerk is bij ons in 
vertrouwde handen, want 
Schildersbedrijf Heijnen de-
cor staat al sinds 1967 voor 
vakmanschap en kwaliteit. 
Ons team bevat alleen ge-
diplomeerde schilders die 
voortdurend worden ge-
schoold in de nieuwste ont-
wikkelingen op het gebied 
van verf en applicatieme-
thodes. 

Ons bedrijf is al 12,5 jaar 
een geselecteerd lid van het 
Huisschilderplan, deze orga-
nisatie toetst schildersbe-
drijven op kwaliteit en ser-
vice. Wij kunnen met trots 
mededelen dat wij gemid-
deld een 8,8 scoren bij onze 
klanten.

Wat kan de “Winterschilder” u opleveren? Allereerst een mooi en fris woon-
huis en als u het schilderwerk laat uitvoeren in de periode tussen 12 novem-
ber 2012 t/m 22 maart 2013 dan kunt u rekenen op  een korting van € 25.- 
per man per dag. Ook is er nog altijd het voordeel van de belastingdienst 6% 
B.T.W. tarief voor woningen ouder dan 2 jaren.

Neem vrijblijvend contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden, 
de “winterschilder” heeft er weer zin in deze winter!

Schildersbedrijf Heijnen decor,
Pastoor Maesplein 3,
6034 TE  Nederweert-Eind,
Tel: 0495-626593,
e-mail: info@heijnendecor.nl
www.heijnendecor.nl



Carnavalsprinsen ruilen 
steek voor helm.

Veteranencross 7-10-2012 te Nederweert – Ospel.
Op zondag 7 oktober organiseert MC De Peelrijders haar 

jaarlijkse Veteranen – Cross wedstrijd.  
Onderdelen van deze dag zijn wedstrijden voor het Open Nederlands Kampioensschap 
Brommercross, de Twinschock motoren, motoren van bouwjaar 1970 en ouder + de 
Veteranen Klasse Zijspannen. In het pauzeprogramma trekken de Carnavalsprinsen uit 
het Nederweerter land sportief tegen elkaar ten  strijde. Present zullen zijn Prins René 
II ( Cv de Bengels), Maarten Lamerichs (de Vlikkestaekers / Ospel), Prins Huibert 1e 
(Pinmaekers Nederweert) en Michel Knapen ( Piepkukes Nederweert-Eind). Als bak-
kenist aan boord van een ronkende dikke viertakt zullen ze voor elkaar niet onder willen 
doen. In stilte is er aan de conditie gewerkt, slapende spieren wakker gemasseerd en 
geïnformeerd naar “hoe houden we de balans én de snelheid er in”.  In 2011 bemanden 
het echtpaar Evers ook elk een span en ontpopte mevr. Evers zich als een enthousiaste 
en taaie bakkeniste. Het relaas van dhr. Evers kunt U nalezen op zijn weblog www.neder-
weert.nl  (weblog burgemeester Evers,13 oktober 2011). De aanvang van training 10.00 
uur,  wedstrijd aanvang ca. 12.30. De klassen indeling gaat naar gelang  het bouwjaar 
van de motoren en leeftijd van de rijder.

In de categorieën Dutch Pre 70 en Pre 90 moeten de motoren voldoen aan de originele 
uitvoering van voor dat jaartal en de rijder dienen 30 jaar of ouder te zijn (categorie Pre 
70). Hier komen de CZ’s, BSA, Triumph’s, Matchless, Hedlund, Husqvarna en bijzonder 
fraaie Metisse’s aan de start.
Geen soepel geveerde motoren met lange veerweg en verstelbare demping maar wel 
een ultieme sound van lange- slagmotoren. 
In de klassen Twinshock gaat het een maatje ruiger toe.  De motoren moeten tussen 
de 120 en 500cc slagvolume hebben en zijn uitgevoerd met 2 achterveer-elementen 
(vandaar Twinshock).
De Twinschockers zijn verdeeld in 2 motoren klassen namelijk de Pré 70 en Pré 90. Hier 
staat het getal wederom voor het jaar waarvoor de motor gebouwd moet zijn. Ook in 
deze klassen moet men het blijven doen met de techniek van toen. In deze klassen een 
mix van tweetakten en viertakten. Buiten de bovengenoemde fabrikaten ziet men ook 
Bultaco’s, Honda, Maico, Greeves, Suzuki, Yamaha’s, SWM, KTM.. Voor de Twinschoc-
kers is dit de laatste wedstrijd van het NK en zijn nog belangrijke punten te verdienen. 
De lijstaanvoerders zij geen van allen zeker van hun positie zullen er beslist voor gaan.
In de zijspanklasse verschijnen ruim 20 spannen. Deze geprepareerde 4-takt motoren 
zijn allen van bouwjaar vóór 1985. Een gezelschap met internationale allure. Deelnemers 
uit België en Duitsland  komen ook op de Leveroysedijk achter het starthek staan. 
De combinatie Jan Willem Nijland / Dennis Steenbergen  ( 387 punten) is de te kloppen 
combinatie met enige voorsprong op MC de Peelrijders  leden Theo van de Einden / 
Cees Looyen ( 326 punten,EML Yamaha)  op plaats 2.   Op 3 momenteel Bernard Bet-
tink / Eralt Bettink  met 314 punten, gevolgd op de 4e plaats door Hans Bijlmakers / Ger 
Schroen met 306 punten. Hans Caris / Johan Nies bezetten de 27e plaats. Ieder punt 
telt, na Nederweert  is de NK finale wedstrijd op 27 oktober in Meijel . Op het gevarieerde 
circuit van Nederweert zullen de rijders en bakkenisten volop moeten “turnen” om hun 
span op de wielen te houden en mogelijk de voorsprong op de concurrenten vergroten.

ONK BX (Bromfietscross).
Het Open Nederlands Kampioenschap  Bromfiets/ scootercross gaat zijn 3e jaar in en 
mag zich verheugen op een stijgend deelnemersveld. 

Wat is de Bromfietscross?
Deze klasse is hoofdzakelijk gevuld met jongeren met een groot “bromfietshart” die 
motorcross in competitieverband willen beoefenen. Het geeft ook de mogelijkheid een 
opstap te maken naar andere takken van motorsport. Er wordt gereden met bromfietsen 
en scooters. Deze zijn aangepast voor het rijden over “ruw”terrein dmv crossbanden en 
andere eindoverbrenging (andere kettingwielen). De frames zijn aangepast en verstevigd 
zodat ze het zware werk aankunnen. De aanpassingen worden vaak door vader / zoon 
combinaties uitgevoerd maar ook vriendengroepen ontfermen zich over deze machien-
tjes. Dit levert buiten het teamwerk goed presterende machines op waar zeer enthou-
siast mee gereden en gestreden wordt. Alle jeugdigen die ooit hun zuiger/cylinder stuk 
reden en verbrande koppelingen produceerden moeten beslist komen kijken hoe deze 
coureurs dat oplossen.

Er wordt gereden in 4 verschillende klassen.
1e is de Automatenklasse. Hierin is de Puch Maxi het favoriete voertuig. Het motorblokje 
tot max. 75cc en motorblok en frame moeten van gehomologeerd model zijn.
Scooter/vario klasse: max. 50cc, rest vrij. Standaardklasse: max. 50cc, max. 16mm. 
Carburateur en blok en frame van gehomologeerd model, bijvoorbeeld de Honda MT50, 
Derbie.
Superklasse: max. 50cc en de rest aan uitvoering is vrij. Hier ziet men alle merken “spor-
tieve” bromfietsblokken waar veel potentieel inzit (Beta, Aprillia, Kreidler, Derbie). Een 
verbluffend snelle klasse met  hoge snelheden en veel stuurmanskunst.

Wedstrijddatum; 7 oktober 2012.
Aanvang Trainingen: 10.00 uur.
Aanvang wedstrijden: ca. 12.30 uur.
Circuit gelegen langs de Leveroysedijk, Gemeente Nederweert.
De route naar het circuit is vanaf de hoofdwegen aangegeven.

Geïnteresseerd in een dagje motorsport ?
Mis dit niet, Entree gratis!

Sp   rtnieuwS
Weekblad voor Nederweert 

SchietSportcentrum “Kraan”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Oktober 1982 was het zover.... Nelly van Eijk, Lies Evers sloe-
gen de handen in elkaar en zorgden 
 samen voor de oprichting van Basketballvereniging Jumping 
Giants binnen de gemeente Nederweert! 

Jumping Giants is een vereniging die door de jaren heen en-
kele veranderingen heeft ondergaan maar in de kern hetzelf-
de is gebleven. Met name het logo heeft de nodige facelifts 

gehad en is ook voor dit jubi-
lieumjaar iets aangepast!

‘Plezier in het spel’ is een van 
de kernwaarden die sinds de 
oprichting hoog in het vaandel 
staat. 
Natuurlijk heeft de tijd  binnen 
onze vereniging in al die jaren 
niet stilgestaan. Waar tijdens 
de oprichting de ledenaantal-
len netjes werden bijgehouden 
in handgeschreven registers, 
hebben we tegenwoordig goed 
uitgeruste databases tot onze 
beschikking. Toch hebben 

deze nostalische documenten veel waarde voor onze vereniging, net als de leden die 
vanaf het eerste uur aanwezig zijn geweest bij onze vereniging. 
Anneke Scholma, Peter Klaver, Johan Hermans, Michael Klaver, Wim Sonnemans en 
Kenneth van Kempen zijn binnen onze vereniging van grote waarde geweest waardoor 
wij ervoor gekozen hebben om deze personen de titel van Erelid of Lid van Verdienste 
op te plakken.  

De kracht van onze vereni-
ging zit met name in de toe-
gewijdheid van al onze vrijwil-
ligers. Deze vrijwilligers staan 
iedere week weer klaar om 
voor onze leden goede trai-
ningen te verzorgen. Toch 
houdt het vrijwilligerswerk 
hier niet op. We hebben het 
geluk om een dijk van een ka-
der te hebben die zich bezig 
houdt met wedstrijdindeling, 
organiseren van activiteiten 
maar ook bijvoorbeeld het 
benaderen van sponsoren 
om onze vereniging ook fi-
nancieel gezond te houden. 
Als bestuur zijnde, willen wij 
dan ook echt dank uitspreken 
uit de grond van ons hart voor alle mensen die Jumping Giants een warm hart toedragen 
en zich in willen zetten om Jumping Giants ook de komende 30 jaar van de Nederweert-
se samenleving deel uit te laten maken!

Dit jaar staat volledig in het teken van ons 30-jarig bestaan. Er zullen verschillende 
activiteiten georganiseerd worden voor en door onze leden.  Alle informatie omtrent 
deze activiteiten kunt u nalezen op onze website www.jumpinggiants.nl. Mocht u uw 
steentje willen bijdragen aan onze vereniging en wilt u op de hoogte blijven van al onze 
activiteiten, dan kunt u overwegen om lid te worden van ‘Vrienden van Jumping Giants’. 
Meer informatie hierover kunt u inwinnen via onze PR-commissie, te bereiken via 
pr@jumpinggiants.nl.

Jumping Giants, lets go!
Het bestuur

Zinderende wedstrijd Stepco-BSW 
tegen Gembo BBC in Nederweert

Op woensdag 5 september speelde basketbalclub Stepco BSW zijn tweede oefenwed-
strijd ter voorbereiding van het nieuwe seizoen tegen Gembo BBC in de sporthal de Ben-
gele te Nederweert. Ook dit jaar heeft Jumping Giants de organisatie van deze wedstrijd 
op zich genomen.

Onder een grote belangstelling zagen men een nipte 
overwinning van Stepco BSW bereikt in de slotse-
conden tegen een beter ingespeelde tegenstander.  
Gedurende de eerste helft werd de wedstrijd eendui-
dig gedomineerd door Gembo BBC en liep Stepco 
BSW mede door gebrek aan automatismen en defen-
sieve fouten achter de feiten aan. Vanaf het tweede 
kwart begon het bij Stepco BSW in aanvallend op-
zicht beter te lopen o.a. middels beide BSW-guards 
Fletcher en Perine, echter de defensie liet op dit mo-
ment nog te wensen over. 

Desondanks sloop Stepco BSW langzamerhand 
dichterbij en eindigde de wedstrijd in een zinderend slotstuk. Vier minuten voor tijd had 
Stepco BSW het klassenverschil eindelijk uitgedrukt in een echte voorsprong, maar de 
gasten gaven niet op. Op 7 seconden voor tijd bij de stand 89-86 nam Gembo BBC 
een time-out. De hervatting leverde hen binnen 3 seconden een knappe driepunter op, 
waarna ook Stepco BSW een time-out moest nemen. Stepco BSW  scoorde binnen 2 
seconden middels Joost Padberg die de aanval onder het bord afrondde. Met nog 2 se-
conden resterend volgde er nogmaals een time-out voor Gembo BBC. Gembo BBC ging 
echter vol voor de overwinning maar de poging van hun sterspeler Loubry mislukte. De 
wedstrijd eindigde in een moeizame 91 – 89 overwinning voor Stepco BSW

Een einde van een spannende basketbalwedstrijd met een climax in de slotseconden. 
Voor Stepco BSW en in het bijzonder voor Jim Meil, valt er nog veel werk te verrichten 
met als aandachtspunt de verdediging in het bijzonder.

Top Scores BSW: Bryquis Perine 25, Rahmon Fletcher 20, Kenneth van Kempen 14
Na de wedstrijd volgde er nog een gezellige evaluatie onder genot van een hapje en 
drankje  in het sportcafe.

Kortom ook dit jaar weer een geslaagd evenement welke niet mogelijk zou zijn zonder al 
onze vrijwilligers en de ondersteuning van onderstaande sponsoren :
Van Gog Auto’s, Apotheek Grave, Apotheek Maar, Roost Olie B.V., Rions B.V., Smeets 
Autogroep B.V., Baggerman B.V., Qualcomm, Wijen Tegelzettersbedrijf & Tegelhandel, 
Elabo Limburg, Rabobank, Wijnkoperij Alex Storms, Brinkmans Opticien & Optometrist, 
Behang- en verfhuis Poell BV , Hubo Duijts, De Toverbal, Alda’s Handwerk Boetiek, Pal-
men Sport, Guulke eten en drinken, Kapsalon Ton Willems, EMTE Supermarkt, Pleunis 
Mode, Florence IJssalon, Raco Hekwerken, Bloemist Johan Winters, Tullemans-Koppen 
Foundation - Lingerie – Badmode, Jan Driessen Tweewielers, Ambachtelijke slagerij 
John Hermans, Drukkerij van Deursen BV, Chinees Indisch Restaurant Mei Garden, Wiel 
Coolen Installatiebedrijf BV en De Kleine Winst.

Namens Jumping Giants Nederweert iedereen bedankt en tot volgend jaar.
Jumping Giants: “LETS GO WIN”

PrOGraMMa ‘T BröKsKE 
Zaterdag 6 oktober 
sporthal Nederweert 
‘t Brökske 4 - ZVV VENLO 2000 2  16:00u 
‘t Brökske 3 - Tornado 2  17:00u 
‘t Brökske 2 - ‘t Kesjotje 3  18:00u 
‘t Brokske 6 - ZVV Roerdalen  19:00u 
sporthal stein 
Berg/Knoors 2 - ‘t Brökske 7  19:30u 

Maandag 8 oktober 
sporthal Nederweert 
‘t Brökske 1 - Neebeek/Bandenc. Ge 1  21:30u 
sporthal swalmen 
Tornado 1 - ‘t Brökske 2 21:30u 

11E alErT BrIDGETOErNOOI
Op zaterdag 24 november 2012 organi-
seert Bridgeclub Alert van 10.00 tot ± 
17.00 uur haar 11e bridgetoernooi in het 
Gemeenschapshuis De Pinnenhof, Kape-
laniestraat 4 te Nederweert.

Men kan zich voor dit gezelligheidstoernooi 
inschrijven tot het maximum aantal van 60 
paren is bereikt. De inschrijvingen worden 
behandeld op volgorde van betaling.

Het inschrijfgeld bedraagt € 40,00 per 
paar, inclusief koffie met vlaai en een uit-
gebreide lunch.
Er zijn door de deelnemers diverse prijzen 
te winnen.

Thuisbridgers en clubbridgers kunnen 
zich voor dit toernooi aanmelden bij wed-
strijdleider Toon van Haperen, telefoon 
0495-460206 of per email: bcalert1998@
gmail.com

PrOGraMMa 
ZaalCOMPETITIE

ZaTErDaG 6 OKTOBEr
sporthal Gulick, Tegelen
B1 Eksplosion’71 1 – Ospel 1 12.55u.
C1 Eksplosion ’71 1 – Ospel 1 11.15u.
sporthal Bengel, Nederweert
D1 Ospel 1 / Vios 2 11.30u.

ZONDaG 7 OKTOBEr
sporthal van Hornehal, Horn
DS1 Hendriks Graszoden/Leudal 2 – 
Ospel 1 13.00u
sporthal Craneveld, Venlo
A1 Handbal Venlo 2 – Ospel 1 13.20u.

WOENsDaG 10 OKTOBEr JaarVEr-
GaDErING BIJ CaFE/Zaal DE PrINs, 
aaNVaNG 20.30U.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

WEDsTrIJDsCHEMa
H.V. MErEFElDIa

Programma zaterdag 6 Oktober 2012 
Panningen, de Heuf
DB2 Eurotech/Bevo B4 – Merefeldia B2 13.15u
Maasbracht, andreashal
DC1 Maasgouw C3 – Merefeldia C1 16.45u
DB1 Maasgouw B1 – Merefeldia B1 18.25u
Nederweert, de Bengele
DA1 Merefeldia A1 – BSAC A2 19.00u

Programma zondag 7 Oktober 2012
Geleen, Glanerbrook
HS1 Vlug en Lenig 3 – Merefeldia 1 13.30u
Nieuwstadt, de sjirp
DS1 Noav 2 – Merefeldia 1 15.05u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door 

Peter Pellemans Bouwservice

www.hvmerefeldia.nl

Potcrysantenactie
Zaterdag 13 oktober is het weer zover. 
We gaan weer van start met onze alom 
bekende potchrysantenactie. Maar eerst 
gaan we de komende weken proberen 
zoveel mogelijk planten in de voorverkoop 
aan de man te brengen. Lever het bestel-
formulier op tijd in zodat de bestellingen 
goed verwerkt kunnen worden en fouten 
worden voorkomen. Uiterste inleverdatum 
is dinsdag 9 oktober. Verder doen we een 
beroep op jullie om allemaal mee te hel-
pen op deze zaterdag. We vragen de trai-
ners/coaches om de leden en jeugdleden 
te stimuleren aanwezig te zijn bij het huis 
aan huis verkopen van de planten.
We starten om 9.00 uur en voor de lunch 
wordt gezorgd. Zoals gewoonlijk zijn we 
ook weer op zoek naar chauffeurs, die in 
het bezit zijn van een auto met aanhan-
ger, voor het bezorgen van de planten. 
Heb je zelf geen aanhangwagen en ben 
je wel bereid om te rijden laat dit even 
weten. Er kan altijd iets geregeld worden. 
Graag vernemen we dit z.s.m. van jullie. 
Neem hierover contact op met Adrie van 
de Voort of met Els Metsemakers 
Veel succes bij de voorverkoop en tot 
13 oktober.

PrOGraMMa:
Zondag 7 oktober Sluiting schietseizoen 
met koningschieten

Programma voor deze dag:
9.00 uur  verzamelen op St.Antoniusplein 

Nederweert
9.30 uur  Heilige Mis
11.00 uur  groepsfoto alle leden in uniform 

bij Le Winne
12.30 uur gezamelijk eten, aansluitend 

Koningschieten en gezellig sa-
menzijn.

Zaterdag 20 oktober Limburgse kampi-
oenschieten op zijn Brabants: 4-tallen en 
individueel 
Locatie: Borkel en Schaft, Dorpsstraat 17, 
gemeente Valkenswaard.
Aanvang: 10.30 uur

Zondag 8 november najaarsvergadering 
voor alle leden Le Winne
Aanvang: 20.00 uur

Het Bestuur.

Zelfredzaamheid voor en door duikers!!
Afgelopen zaterdag  kregen de gebrevetteerde duikers training in zelfredzaamheid. Als 
onder water zich een probleem voor doet, is het wel belangrijk dat je rustig blijft en 
probeert onder water het probleem zelf of/en met je buddy op te lossen. Er werden ver-
schillende problemen gesimuleerd die dan zonder hulp van de buddy opgelost moesten 
worden. Stel dat je duikbril onder water het bandje kapot gaat, hoe dit probleem dan op 
te lossen. Een ander probleem wat opgelost moest worden was het los raken van de 
duikfles van het trimvest. Je moet dan onder water je vest uit trekken en dan opnieuw de 
fles vastmaken en vervolgens je vest weer aantrekken. Voor sommigen was dit toch een 
moeilijke oefening maar uiteindelijk lukte het toch iedereen. Zo werden er nog een tal van 
oefeningen gedaan. Het was weer een leuke maar vooral  leerzame les.

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

rKsVO NIEUWs
Donderdag 4 oktober:
KNVB DM014 - Selectiewedstrijd 19.00

Zaterdag 6 oktober:
Swalmen A1 - RKSVO A1 15.00
Maasgouw B1 - RKSVO B1 15.00
RKSVO B2 - Helden B2 15.00
RKSVO B3 - SHH B3 15.00
RKSVO C1 - De Leeuw C1 14.00
Reuver C2 - RKSVO C2 13.30
RKSVO C3 - RKMSV C3 13.00
FC Oda D1 - RKSVO D1 11.30
RKSVO D2 - Rood/wit’67 D1 12.30
SNA D2 - RKSVO D3 11.00
RKSVO E1 - FC Oda E2 10.00
Maarheeze E2 - RKSVO E2 10.30
RKSVO E3 - FC Oda E5 10.00
RKSVO E4 - RKSVN E4 10.00
Roggel F1 - RKSVO F1 09.00
FC Oda F3 - RKSVO F2 11.30
RKSVO F3 - BEVO F1 11.00
FC Oda F5 - RKSVO F4 11.30
RKSVO F5 - Rood/Wit’67 F3 11.00

Zondag 7 oktober:
RKSVO 1 - MULO 1 14.30
Spelertje van de Week: storm Pijnen-
burg (F3)
Wedstrijdbal RKSVO 1 geschonken door:
Driessen-tweewieler de E-bike speci-
alist
NWC 3 - RKSVO 2 12.00
Egchel 3 - RKSVO 3 11.00
RKSVO 4 - Heythuysen 4 11.00
RKSVO 5 - SV Budel 6 12.00
Merefeldia 6 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - Cranendonck 6 10.00
RKSVO da.1 - Baarlo da.1§11.00
Speelster van de week: Tanee Freij (D3)   

Zie voor het laatste nieuws 
www. rksvo.nl

sPOrTNIEUWs
HBs WIlHElMINa

Uitslag 1e Bondswedstrijd bij HBs Wil-
helmina.
Organisatie: De Grensjagers Budel

1e zestal
Rick de Wit  236
Tim v/d Waarenburg  224
Fried op’t Root  224
Nathalie de Wit  224
Ruud Westerveen  221
Dion van Veldhoven  218
 1347
2e zestal
Henk de Wit   217
Luc v/d Loo  216
Johan van Lierop  216
Harrie de Wit(Le)  213
Mike Berendsen  209
Marlies Hekers  209
 1280
3e zestal
Frans van Nieuwenhoven  207
Martijn Geuns  202
Riny Vaes  201
Jack Meevis  201
Harrie Hermans  200
Delano van Veldhoven  195
 1206
4e zestal
Anke Vaes   194
Mart van Thuijl  192
Chantal Hekers  187
Piet van Hoeij  185
Werner Bloemers  182
Giel Hekers  180
 1120
5e zestal
Thieu Jacobs  177
Harrie de Wit(Lo)  175
Cor Bakker  174
Bér de Wit  169
Sylvia Soulier  163
Elfrie van Lierop  161
 1019
rest
Vilja van Lierop 1 46
Zinzie van Lierop  144
Harrie Vaes  89
 379
Compound
Tim Vaes  227

aspiranten
Sven de Wit  123

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
19-20-21 oktober 2e Bondswedstrijd bij 
Wilhelmina. Org. Ons Genoegen Ospel-
Dijk

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

BV ‘T VlEGElKE
Programma libre 
Maandag 8 – 10
Ona 3 – Vlegelke 4.

Dinsdag 9 – 10 
Vlegelke 2 – Mijnheerkens 1.
Mijnheerkens 2 – Vlegelke 3.

Donderdag 11 – 10 
Crescendo 1 – Vlegelke 1.

Programma Golf 
Vrijdag 5 – 10 
Vlegelke 1 – Vlegelke 2 uitgesteld.
Vlegelke 3 – BCW 1.

Namens Het Bestuur wensen wij Harrie 
Tullemans nog van harte proficiat met het 
behaalde Nederweerter Kampioenschap 
Harrie Proficiat.

Veel Succes LB

Programma Za. 6 okt . Junioren 
Helden A2 - Eindse Boys A1 15.00 uur 
Eindse Boys B1 - SV Budel B2 14.00 uur 
HEBES C1 - Eindse Boys C1 13.00 uur 
Eindse Boys D1 - Koningslust D1G 12.00 uur 
Reuver D3 - Eindse Boys D2G 11.00 uur 
Panningen D4M - Eindse Boys D3G 11.00 uur 
Eindse Boys E1G - MMC Weert E2 09.15 uur 
Eindsde Boys E2 - Panningen E3 09.15 uur 
Maarheeze E4 - Eindse Boys E3 10.30 uur 
Maarheeze F1 - Eindse Boys F1 09.30 uur 
Eindse Boys F2G - Laar F3 10.30 uur 
Maarheeze F3 - Eindse Boys F3M 09.30 uur 
Eindse Boys F4 - SHH F9 10.30 uur

Programma Za. 6 okt. Veteranen
SV Egchel - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 7 okt. senioren 
Eindse Boys 1 - Roggel 1 14.30 uur 
MMC Weert 6 - Eindse Boys 3 12.15 uur 
SSE 6 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 7 okt. Dames 
Eindse Boys VR1 - vv Vos VR1 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse boys 1 – 
Roggel 1:
Café-Zaal Bi-j Le-nie Nederweert-Eind
Aannemersbedrijf Jan Verstappen Neder-
weert
Spelertje v/d week: Stan Koppen
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 4 okt. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484



KerKdiensten

Zwanger!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur. 
PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

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

Liturgische kalender van 4 tot en met 13 
oktober 2012 

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. H. Dielissen) – 
jaardienst ouders Knapen-Brentjens, 
jaardienst familie Veugelers-de Wit, jaar-
dienst Fien Mertens-Janssen, jaardienst 
Alphons Bruekers en Antoinetta Peters, 
jaardienst overleden familie Mans-van 
de Port en familie Bongers-Wijen, Mies 
Stultjens (vanwege verjaardag) tevens 
voor Dina Stultjens-Knapen en zoon Wiel, 
Pierre Cuijpers (vanwege verjaardag), 
Toos Coolen-Nouwen, overleden familie 
Spiertz-Nelissen, ouders Evers-Peters, 
dochter Elly en schoonzonen Piet en Jan, 
Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 7 OKTOBER
Zeventwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur Hoogmis(zang herenkoor, lec-
tor W. Engelen) – jaardienst ouders Van 
gemert-Triepels, jaardienst rector Lam-
bert gubbels en overleden familieleden.
De H. Mis wordt mede opgeluisterd door 
schutterij St. Antonius.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst in Parochiecentrum.

MAANDAG 8 OKTOBER 
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 9 OKTOBER
Gedachtenis van HH. Dionysius, bisschop 
en gezellen, martelaren
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – Alda 
Claessens-rutjens (vanwege verjaardag).

WOENSDAG 10 OKTOBER
geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 11 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Vincentius de Paul, 
priester
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 12 OKTOBER
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 13 OKTOBER
Vooravond van de 28ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (Dameskoor Cantantes, 
lector mevr. L.roost) – jaardienst ouders 
gielen-van de Kruys, jaardienst ouders 
Beyes-Hermans en zoon Martien, ou-
ders Wiel en Mientje Tinnemans-Kirkels 
(vanwege verjaardag moeder), ouders 
Korsten-Meulen, ouders Feijen-Hoeben 
en kinderen.

Misdienaars
Zaterdag 6 oktober: Britt Stienen.

Schutterij St.-Antonius trekt naar 
hoogmis
Schutterij St. Antonius, waaraan vaak de 
naam Boeket wordt toegevoegd, sluit ko-
mende zondag het seizoen af. De schut-
ters verzamelen om negen uur ’s morgens 
op het Antoniusplein om gezamenlijk in 
uniform en met muziek naar de kerk te 
trekken. St. Antonius, genoemd naar een 
van de martelaren van gorcum, luistert 
mede de H. Mis op. 
Na de hoogmis trekt de schutterij naar het 
clubgebouw Le Winne in Boeket voor een 
gezamenlijke maaltijd. Om half een begint 
het koningsschieten nabij het sportcen-
trum. Daarna gaat de schutterij terug naar 
Le Winne om de nieuwe koning te huldi-
gen.

Met Limburgse bus naar Katholieke 
Jongerendag
De landelijke Katholieke Jongerendag is 
op zondag 4 november in De Maaspoort 
in Den Bosch. Bij voldoende belangstel-
ling gaat er vanuit Limburg een bus heen, 
maar individueel reizen is ook mogelijk. 
Aan de Katholieke Jongerendag nemen 
ieder jaar duizenden jongeren uit het hele 
land deel. 
Het thema is dit jaar hoop en krijgt gestal-
te in een hoofdprogramma, workshops, 
een uitgebreide markt en een gebedsvie-
ring. 
De jongerendag is bedoeld voor jongeren 
van 12 tot en met 30 jaar. Het programma 
is laagdrempelig en heeft diverse ingre-
diënten (muziek, dans, verdieping, ont-
moeting en gebed), waardoor een brede 
groep zich aangesproken voelt. Meer info 
en aanmelding voor de Limburgse bus-
reis: m.degens@bisdomroermond.nl en 
www.jongkatholiek.nl/kjd. 

Limburgse reis naar Wereldjongeren-
dagen
Niet alleen de volgende Olympische Spe-
len worden over vier jaar in rio de Janeiro 
gehouden, ook de Wereldjongerendagen  

worden in de Braziliaanse hoofdstad ge-
houden maar dan al over een jaar. Het 
bisdom organiseert een informatieavond 
voor jongeren die interesse hebben in een 
groepsreis vanuit Limburg naar dit groot-
ste jongerenevenement ter wereld. Die 
informatiebijeenkomst is op maandag 22 
oktober in roermond. 
Hart en Handen is het thema van deze 
reis, waarvoor zich al een veertigtal  ge-
interesseerden heeft aangemeld. Tijdens 
de reis maken de deelnemers kennis 
met ontwikkelingsprojecten in Almenara. 
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid 
de handen uit de mouwen te steken bij 
kleinschalige klusprojecten voor lokale 
ouderen, kinderen en zieken.
Van 15 tot 17 juli volgend jaar verblijft de 
Limburgse groep in het bisschoppelijk 
cultureel centrum van Almenara en van 17 
tot 21 juli in gastgezinnen.
De Wereldjongerendagen zijn van 23 tot 
en met 28 jul. De paus komt weer.
De informatieavond is voor iedereen toe-
gankelijk en verplicht tot niets.
Aanmelden m.degens@bisdom-roer-
mond.nl.

Opgave vrijwilligersdag
Tot vrijdag 5 oktober is nog gelegenheid 
voor opgave voor de gemeentelijke vrij-
willigersdag op 20 oktober. Aanmelden 
is mogelijk op het Parochiecentrum. 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 7 oktober
10.00 uur H. Mis – overleden ouders 
Eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter gertru-
da Eckers-Wagemans; uit dankbaarheid 
bij gelegenheid van een 80ste verjaardag.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Zaterdag 6 oktober 18.30 uur.
Muziek: samenzang

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 4 – 13 oktober 

Donderdag 4 oktober, in Mariakapel, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 
voor eigen intenties. 

Vrijdag 5 oktober, eerste vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 6 oktober, gezinsmis - Die-
rendag, 19.00 (Kinderkoor De rikrakkers) 
Truus Sieben-Legros, vanwege LKV, ou-
ders van Laer-Koppen, jrd An Lemmen-
Crompvoets, jrd Jan Haasen, ghm Tilly 
Jacobs-Vaes, ghm Leo Daems en To 
Daems-Frenken, jrd Marie gubbels-Hoe-
ben, zwd Jan gubbels. 

Zondag 7 oktober, 27e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor gregori-
aans) Teng Soers, ghm Harrie en To van 
Laer-rietjens, dochter Elsje en zoon Jos, 
ghm Martinus Schroijen en Maria Schroij-
en-van grimbergen en dochter Lieske. 

Dinsdag 9 oktober, Moederavond L.K.V. 
Donderdag 11 oktober, in Mariakapel, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 
voor eigen intenties. 

Zaterdag 13 oktober, 19.00 (Samen-
zang) Marian van Lierop, ghm gerrie van 
gemert, zwd Drina van Hugten-van Deur-
sen. 

ACOLIETEN: za. 6 okt. 19.00: Joost van 
Lierop, Mathijs van Lierop, Arjan van Lier-
op, Edwin van rooijen; zo. 7 okt. 10.00: 
Harry geerlings, Kathy geerlings; za. 13 
okt. 19.00: richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn Mara van gog, Hooghuijs 
8, en Ize Berben, Hoge Notte 14, in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopelingen en ouders een goede 
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: A.s. zaterdag 
6 oktober is de gezinsmis met het thema 
Dierendag. Kinderen mogen hun knuffel-
dier meebrengen. Tevens is het Missio : 
Wereldmissiedag van de kinderen. Op 
school worden collectezakjes uitgereikt 
die kinderen in de gezinsmis kunnen mee-
brengen (of inleveren op school). Spaar 
wat van je zakgeld in dit zakje. Het is zin-
vol dat ouders hun kinderen daarop wij-
zen. Zij kunnen ook kijken op de speciale 
websida voor kinderen www.missiokids.
nl. 
Missio Kinderen helpt kinderen over de 
hele wereld en dit jaar speciaal kinderen 
in Senegal, zoals Fatoumata. Zij is 5 jaar 
en woont in een dorp Casamance in zuid 
Senegal. Ze gaat graag naar schol, want 
dat is belangrijk voor een goede baan la-
ter. Maar er is niet altijd genoeg geld voor 
schoolboeken of schriften en pennen. 
Help mee, zodat Fatoumata verder kan 
leren?
Heeft u geen schoolkinderen meer, dan 
kunt u Missio ook steunen via giro 11020 
Den Haag.

Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  22 sept. 2012 – 29 sept. 2012
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 7 okt. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Jo-
hannes Beeren, Petronella van Lier en te-
vens voor Piet Beeren, Als jrd. voor Sjef 
Arits en Mia Arits-Janssen, Overleden ou-
ders Slots-Thijssen en zoon Harrie, rector 
Lambert gubbels (Canticum Novum)

Mededeling:
• In de maand oktober iedere donder-

dagmorgen vanaf 8.30 uur rozenkrans-
gebed in de Maria-kapel.

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

6 t/m 14  oktober  2012

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

MAANDAG 8 oktober: 19.00 uur 1e dag 
St. gerardus noveen

ZATERDAG 13 oktober: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor Harrie en Mien van 
de goor-Meulen, voor Jac en gerda 
Aben-Venner ter gelegenheid van hun 
verjaardag.

LEZERS: zaterdag 6 oktober Jolanda Wi-
jen, zaterdag 13 oktober Maria van Nieu-
wenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 6 oktober Tom 
van Horik, zaterdag 13 oktober Ayla  Bee-
rens en Jarno Bongers.

ALLERHEILINGEN / ALLERZIELEN; In 
onze parochie zullen in het weekend van 3 
en 4 november de vieringen voor Allerhei-
ligen en Allerzielen zijn.

ST. GERARDUS NOVEEN: 16 oktober 
is het de sterfdag van St. gerardus. Ter 
ere van de H. gerardus zal ook dit jaar 
een noveen gehouden worden van 8 t/m 
16 oktober ’s avonds om 19.00 uur in 
de gerarduskapel. Op zaterdag zal het 
noveengebed tijdens de H. Mis gebeden 
worden.

”De keuzes die wij maken, bepalen wie wij 
zijn, niet de kwaliteiten die we denken te 
hebben”  

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia gubbels, Budschop 6, telf.  632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties op-
geven op het adres: gubbels@kpnplan-
et.nl en het bedrag van € 20,00 over-
maken op rek.13.55.06.824 van de 
St.rochusparochie Budschop of op giro 
1836498. Een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij Mia gubbels, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer 
en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684

ZONDAG 07 oktober 202
H.Mis om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Thieu Knapen wegens ver-
jaardag
Jaardienst voor Pierre Smolenaers  
Lector: Mariet van geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

Jaar van het geloof
Op 11 oktober opent paus Benedictus XVI 
het internationale Jaar van het geloof. 
De diocesane opening vindt enkele da-
gen later plaats, op zondag 14 oktober 
in de kathedraal van roermond met een 
feestelijke eucharistieviering door biss-
chop Frans Wiertz. Daarbij zijn ook de 
relieken van verschillende Limburgse 
geloofsverkondigers uit diverse eeuwen 
aanwezig.
In de viering zullen relieken van verschil-
lende zalige en heilige Limburgse geloofs-
verkondigers aanwezig zijn. Onder meer 
de heiligen Servatius, Lambertus, gerla-
chus, Edith Stein, Karel Houben en Arnold 
Janssen en de zaligen Maria Tauscher, 
Josefa Stenmanns en Helena Stollen-
werk. Op hun voorspraak zal voor de Kerk 
in Limburg gebeden worden.

Het Jaar van het geloof duurt tot 24 no-
vember 2013 en is een uitnodiging van de 
paus aan alle gelovigen voor een authen-
tieke en hernieuwde bekering tot de Heer. 
Tijdens het jaar zijn er diverse internatio-
nale, landelijke en diocesane activiteiten. 

NOVEEN ST. CLARA
Belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. 
Bid 9 dagen het Wees gegroet bij een 
brandende kaars. Ook als U er geen zin in 
heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om verhoord te worden en iets wat U 
heel erg ter harte ligt. Laat de negende dag 
de kaars geheel opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg.
 M.C. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK

MIDDEN-LIMBURG
Tel. 088 – 656 06 00

Dagelijks van 08.30-17.00 uur

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

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 

(077) 35 48 888

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.
Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.
Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.
Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de kaarten, e-mails, bloemen en vele andere

blijken van medeleven die wij ontvingen na
 het overlijden van onze dierbare

Tinus Saes

Uw belangstelling heeft ons veel
troost en steun gegeven.

Familie Saes

Nederweert, september 2012

Na 40 dienstjaren bij Stramit gaat 
Sjef Manders met pensioen.

Op 1 september 2012 bereikte Sjef Manders uit Ospel een zeer noe-
menswaardige mijlpaal binnen Stramit te Someren (onderdeel van 
IsoBouw Systems bv). Op deze datum was Sjef maar liefst 40 jaar in 
dienst bij deze onderneming. De in Mierlo geboren Sjef Manders 
kwam in 1972 bij Stramit binnen als automonteur en zorgde samen 
met collega’s dat de vrachtwagens van Stramit dagelijks in goede 
staat de weg op konden. Met de overgang naar externe transpor-
teurs verminderde de noodzaak tot sleutelen aan vrachtwagens 
en ging Sjef aan de slag als heftruckchauffeur. Hij werkte zich op 
tot Voorman Expeditie en later werd hij Hoofd Magazijn. Zijn lief-
de voor het sleutelen heeft Sjef altijd behouden. Aan het intern 
transportmaterieel besteedt hij bij storingen nog steeds graag zijn 
aandacht en kennis.

Sjef neemt op vrijdag 19 oktober 2012 afscheid van Stramit om, na 
40 jaar, van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. 

Ouderenvereniging Budschop (Lid KBO)

Kienen oktober
Er wordt gekiend op de vrijdagen 5 en 19 oktober

voor geldprijzen en jackpot.

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

Iedereen is welkom.

Het bestuur.

L.K.V. 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 bepaalde klachten en kwaaltjes. Deze 
lezing is speciaal voor ons samengesteld 
door Dinja rooijakkers van welzijnsprak-
tijk EnergiQue. We beginnen om 20.00 uur 
op het podium van de Pinnenhof. In het 
jaarprogramma staat dat Yvon Tuinman 
deze avond zou verzorgen maar zij is deze 
avond verhinderd.

Het bestuur

DE ZONNEBLOEM
AFDELING BUDSCHOP

Zondag 14 oktober 2012 houdt De Zon-
nebloem, afdeling Nederweert-Budschop 
haar jaarlijkse Welfaretentoonstelling en 
verkoop. Het afgelopen jaar is er hard ge-
werkt aan het breien van sokken, truitjes 
en sloffen, het borduren van kleedjes, het 
maken van kaarten enz..
De tentoonstelling is open van 12.00u. tot 
16.30u. en vindt plaats in het zaaltje van 
de kerk van Budschop.
Kom eens snuffelen! U bent allen van 
harte welkom!

L.K.V. OSPEL 
Beste leden van Zij-actief en de L.K.V., 
Op dinsdag 9 oktober is onze gezamen-
lijke Moederavond, waarvoor we jullie van 
harte uitnodigen. De avond begint met 
een H.Mis om 19.00 uur in onze parochie-
kerk, waarna de avond wordt voortgezet 
in gemeenschapshuis Haaze-hoof.

Mevr. van Zoggel uit Someren komt dan 
een lezing geven over voetreflexzonethe-
rapie: als een orgaan of lichaamsdeel niet 
helemaal goed werkt, weerspiegelt dat 
in de voeten. De plek in de voet die over-
eenkomt met een niet goed functionerend 
orgaan wordt pijnlijk.
Door die plek (reflexzone) te behandelen 
wordt het bijbehorende orgaan geprik-
keld. De doorbloeding verbetert en af-
valstoffen worden afgevoerd. Er ontstaat 
een betere lymfe- en  energiestroming. De 
stofwisseling in de lichaamscellen wordt 
verbeterd. Het zelfherstellende vermogen 
van het lichaam wordt gestimuleerd.

Mevr. van Zoggel brengt wat spulletjes 
mee, die ze aan het eind van de avond 
verkoopt.

Wij wensen jullie een gezellige avond.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de L.K.V. Ospel.
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GROTE VOORLICHTINGSDAGEN

IMPLANTATEN

Spauwen & Spauwen 
dè tandartsen van Nederweert

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

De bezoekers van deze voorlichtingsdagen 
die besluiten tot een implantaatbehandeling 

krijgen  een korting van € 250,-*.
* zie voorwaarden op de website 

Toneelvereniging Mengelmoes
Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind staat weer in de startblok-
ken met het nieuwe grappige en spannende jeugdtoneelstuk:

 PROFESSOR KNAPPEBOL!
Korte inhoud:
Professor Knappebol is een hele knappe professor, die iedere dag bezig is met uitvin-
den. En nu heeft hij iets uitgevonden, waar hij Super trots op is. 
Niemand mag het nog weten, ook Marion het dienstmeisje en Kokkie de kok niet. 
Zij zijn erg nieuwsgierig, wat de professor heeft uitgevonden en zij zijn niet de enige…

Ben jij ook zo nieuwsgierig, kom dan kijken  op:
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 en is ongeveer om 16.30 afgelopen.
De zaal is 45min. voor aanvang geopend en de entree bedraagt 4 euro.

Bezoek ook eens onze site www.Mengelmoes.net , hierop kun je een kleurplaat 
downloaden 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.
We hopen jullie bij een van de voorstellingen te ontmoeten.

Overhandiging cheque aan 
Hulphond Nederland

Ieder jaar heeft IJssalon Florence een 
ijscoupe voor een goed doel op de kaart. 
Dit jaar is er gekozen voor Hulphond Neder-
land. Met ijscreatie Hulphond is geprobeerd 
zoveel mogelijk geld op te halen. De helft 
van de opbrengst van deze ijscoupe zou 
worden overgemaakt aan het goede doel. 
Hulphond Nederland leidt honden op tot 
hulphonden voor mensen met een licha-
melijke beperking of epilepsie. Een hulp-
hond kan tot 70 handelingen verrichten om 
mensen met een handicap zelfstandiger te 
maken. IJssalon Florence draagt dit goede 
doel een bijzonder warm hart toe. Afgelo-
pen vrijdag was het tijd om de cheque met 

het opgehaalde bedrag te overhandigen. 
Allereerst gaf een aantal hulphonden in het 
bijzijn van cliënten en gastgezinnen tijdens 
een rondje door Nederweert een demon-
stratie. Zij lieten zien waartoe zij allemaal in 
staat zijn. 
Tenslotte heeft Marjo Janssen de cheque 
overhandigd. 
De actie van IJssalon Florence heeft het fan-
tastische bedrag van € 1750,- opgebracht!!
IJssalon Florence wil Hulphond Nederland 
feliciteren met de mooie opbrengst! 

Wilt u zelf ook dit goede doel steunen, dan 
kunt u een kijkje nemen op www.hulphond.
nl of rechtstreeks een bedrag storten op 
giro 3831.

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

8 KILO AFVALLEN EN SLANK 
2013 IN!

Dus twijfel niet en begin! vanaf 22 oktober 
op 10 locaties of op elke moment in een 
Personal Coaching. Je bent het meer dan 
waard om een keer helemaal voor jezelf 
te gaan. Veel mensen hebben alles on-
der controle. Hun leven loopt op rolletjes, 
maar missen de discipline om af te vallen. 
Groepscursussen of Personal Coaching 
van Fit & Slank is een voor jou op maat 
gemaakt dynamisch, intensief program-
ma en geeft gegarandeerd succes en 
blijvend resultaat. Alle drie de pijlers zul-
len namelijk worden aangepakt: voeding, 
bewegen/sporten en gedrag/gewoontes. 
Een blijvend succes is alleen mogelijk als 
je een verandering in jouw gedrag teweeg 
brengt  en dit gaan we doen door jouw denk-
patronen en gewoontes te doorbreken. 
Belangrijk is dat jij een stok achter de deur 
hebt. Al 15 jaar de specialist in afvallen en 
speciaal voor wie een stok achter de deur 
nodig. Kijk op de website www.fit-slank.
com en lees het gastenboek en de suc-
cesverhalen. De topper is bij Anja is maar 
liefst 67 kilo afgevallen.
Fit & Slank is aangesloten bij de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsulenten Neder-
land en daarom komen de kosten voor 
consulten en/of cursussen in aanmerking 
voor vergoeding door vele zorgverzeke-
raars (van € 50 tot € 400 per jaar). 
Personal Coaching maar ook groeps-
cursussen speciaal voor moeder en kids 
waarvoor Anja in samenwerking ging met 
RTL4 Help, ons kind is te dik of de speci-
ale mannen groepen. Alles kan!
Anja Bastings: ‘Een verandering in gedrag 
is alleen mogelijk wanneer je denk- en 
eetpatronen en gewoontes doorbreekt. 
Cursisten ontwikkelen een gezond eetpa-
troon waarbij ze zelf hun keuzes maken en 
ze leren hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Ik geef geen weekmenu’s, maar 
“De Regel van 3” en “De 7 afspraken”. Het 
is fantastisch om te zien hoe mensen elke 
week meer vertrouwen in zichzelf krijgen 
en leren te genieten van eenvoudig en ge-
zond eten. 

Voor vragen en verdere informa tie staat 
Fit & Slank je graag te woord. tel. 0495-
593760

ORCHIDEEËN
Diverse kleuren met veel 

knoppen € 9,95

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

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

“Het ontdekken van de andere sekse was op het preutse, Godvrezende Budschop een 
geliefde sport. Een tijdverdrijf dat in mijn jeugd met ‘stip op 1’ stond, ook al moest je het 
zelf allemaal uitzoeken. Zolang je nog in de korte broek met bioscoopzakken liep was 
er niemand die kwam vertellen waar het seksueel geprikkelde haasje precies hoestte. 
Totdat je een jaar of twaalf was en een pater, die zijn gereedschap hoogstzelden zelf ge-
bruikte, jou kwam vertellen waar, hoe, en voor welk nobel doel het gereedschap moest 
worden ingezet. 
Ziekenhuisje en doktertje spelen stonden wekelijks op onze agenda en altijd plooide ik 
het zó dat ik geneesheer-directeur was. De financiële bedrijfsvoering liet ik graag over 
aan de hoofdzuster, of een sufferd die toch niks durfde. De rest deed ik zelf: patiënten 
wassen, temperaturen, tot opereren aan toe. Zeker de intieme onderzoeken waren mijn 
specialisatie. Meestal werd er getemperatuurd door een strospier in het achterwerk te 
steken. Als de diagnose van de geneesheer iets ernstigers deed vermoeden werd bij de 
meest gewillige meisjes ook wel de voorzijde gebruikt. Ik weet nog dat ik met zo’n ouder-
wetse BIC-balpen had getemperatuurd en daarna het dopje kwijt was. Gelukkig heb ik, 
met hulp van een hardhandige broeder, het euvel nog kunnen herstellen en voorkwamen 
we een ongeplande gang naar de poeppoli in Weert. 

Aan de Zuid-Willemsvaart verkocht Cor Dings destijds de allereerste televisies. Die din-
gen waren nog zo groot als een gemiddelde diepvries, terwijl het beeld niet groter was 
dan een sigarendoos. Wij stonden uren met platgedrukte snotneuzen tegen de etalage-
ruit naar stokoude westerns te kijken, waarin de cowboys nog op dinosaurussen reden. 
Maar er was wel iets nieuws wat zich voor onze ogen openbaarde: er werd al met open 
mond ‘gevrejen’ in die films. Althans, die indruk werd gewekt. De hormonale grietjes gin-
gen met vuurrode blosjes en ietwat vochtige kruisjes naar huis om tegen vriendinnen te 
vertellen dat ze de ‘tongslag’ gezien hadden. Toen ik beweerde dat ik daar al heel bedre-
ven in was, wilden ze les. Ik sprak met die onnozele kwezeltjes af dat ik ze die handigheid 
zou bijbrengen op woensdagmiddag onder de brug… Buiten het gezichtsveld van heel 
Budschop. Het werd een lucratief middagje want ik beurde één cent per persoon. 
Liefst elf kinderen stonden op woensdag netjes in een rij, smekend dat er vooral geen 
lichamelijk ongemak moest voortvloeien uit dat onbekende gefoefel. Het bijzondere was 
dat tussen dat rijtje van elf ook drie jongens stonden, maar die heb ik in mijn kusijver maar 
op de koop toe genomen. Ik weet niet of zij er ook zo in op gingen als ik. Nu, 50 jaar later, 
komen we elkaar nog vaak tegen en lachen we erom….. De kwezeltjes van het ziekenhuis 
en de slachtoffers van de kuscursus. En wat me steeds weer opvalt…als de meisjes van 
toen wat rosé ’tjes naar binnen hebben ‘gekloekt’ houden ze er niet meer over op…

Keramiek en schilderijen van 
Verdonschot in Hof van Schoor

In oktober en november 2012 kunt u keramiek en schilderijen bewonderen van 
Annelies Verdonschot-Kanters en Leny Verdonschot-Bongers. Weer twee zussen die 
hun ziel en zaligheid stoppen in hun hobby en dat graag willen laten zien. 

Annelies Verdonschot-Kanters
Op zoek naar een creatieve invulling van haar vrije tijd ontdekte Annelies het werken met 
klei. Na eerst thuis op eigen gelegenheid het een en ander te hebben uitgeprobeerd kon 
ze aan de slag bij: de Potteri-j: van Truus van de Mortel in Nederweert. En gelijktijdig kon 
Annelies ook aan de slag bij keramiste Els Geelen in Ell. 
Zowel Truus als Els hebben Annelies begeleid in het toepassen van verschillende tech-
nieken en haar steeds geïnspireerd haar eigen weg te volgen. Daarin is ze geslaagd, 
zoals te zien is in Hof van Schoor.

Leny Verdonschot-Bongers.
25 jaar schildert Leny al. De vele positieve reacties die ze kreeg op haar schilderijen heb-
ben er toe geleid dat ze van haar hobby haar werk heeft gemaakt.
Leny werkt vrijwel altijd in opdracht; zij laat haar opdrachtgevers vrij wat betreft kleur, 
maat en compositie. Dat en een bezoek aan huis zorgt voor een schilderij dat past in het 
interieur en voldoet aan de persoonlijke wensen (www.lenysart.nl). 

1 Oktober 2012 start bij Hof van Schoor het winterseizoen. Dat betekent dat het theehuis 
alleen nog op zaterdag en zondag is geopend. De openingstijden blijven dezelfde: van 
11:00 tot 18:00 uur. Groepen van 15 personen of meer kunnen ook op de andere dagen 
reseveren. (0495 – 624933 of www.info@hofvanschoor).  

OPENBARE 
FRACTIEVERGADERING JAN

Aan alle inwoners van de gemeente Ne-
derweert.
Op maandag 8 oktober, aanvang 19:30 
uur , in café / zaal “de Schans” te Bud-
schop, bespreken wij de raadsagenda 
van dinsdag 9 oktober. Wij beginnen met 
het “vragen half uurtje”, waarbij u uw vra-
gen kunt stellen. Heeft u een vraag of een 
opmerking, maar bent u niet in de gele-
genheid om op 8 oktober te komen, dan 
kunt u deze ook schriftelijk of per e-mail 
aan ons stellen.
Ons postadres is: Dhr J. van Werde, 
Geenestraat 1A-3, 6031 VM te Nederweert. 
E-mail: secretaris@jan-nederweert.nl  

Tot maandagavond 8 oktober.
JAN-Nederweert
http://www.jan-nederweert.nl

‘STAKEHOLDER’ 
Als Brabander die zowat 20 jaar in Lim-
burg woont, valt mij op dat er steeds weer 
nieuwe woorden zijn voor mij, die mij ook 
zeer boeien. Zo’n woord, meestal dialect, 
is dan ook niet altijd zomaar zonneklaar 
te plaatsen, maar door navraag en/of 
opzoeken kom ik er dan wel uit. Ook de 
carnavals-gezet lees ik dan ook van A tot 
Z heel aandachtig en daar staan ook weer 
de nodige nieuwe woorden in. Zo staat in 
de Gemeentewijzer van afgelopen week 
in het Weekblad van Nederweert een be-
schrijving van de aanleg van de oostelijke 
rondweg, uitkomende op de Provinciale 
weg N266 bij Brug 14. In dit project zijn 
een aantal ‘stakeholders’? Betrokken. Bij 
zeer aandachtig lezen begrijp ik de strek-
king van dat woord, maar dat was het dan 
ook! Navraag bij verschillende personen 
leerde mij dat ook zij niet wisten wat dat 
woord betekent, zelfs Belgen niet!
Dan thuis maar eens gezocht in Engels-
Nederlandse woordenboek (niets), Frans-
Nederlands (niets), Latijns woordenboek 
(niets), Handboek Nederlandse taal 
(niets), Koenen Nederlands woorden-
boek, Katholiek woordenboek, Deens-
Nederlands, helemaal niets!
Veldeke ook niets, Petit Larousse ook 
niets! Ook via gezoek op de compu-
ter niets kunnen ontdekken. Vervolgens 
vraag ik me af hoe zo’n woord uitgespro-
ken moet worden.
Aldus blijf ik met de vraag zitten, wat zo’n 
woord in het Weekblad van Nederweert 
doet, als dit ook al geen dialect woord 
is. En waarom wordt er dan niet een ‘nor-
maal’ Nederlands woord gebruikt, dat ie-
dereen kan begrijpen?
Mogelijk hoor ik iets van andere lezers? 
Ben benieuwd!

Hans Verheggen.

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)

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
4,95    4,35

Grand
Seigneur 2006

torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0
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ARTROSE IN HEUP OF KNIE, 
BEN IK AAN EEN 
PROTHESE TOE? 

Op woensdag 24 oktober a.s. orga-
niseert de poli Orthopedie van SJG 
Weert een informatiebijeenkomst over 
artrose van de knie of heup en ge-
wrichtsvervangende protheses. 

De avond wordt verzorgd door een or-
thopedisch chirurg, een fysiotherapeut 
en een verpleegkundige. Aan bod komen 
o.a.: uitleg over de ‘versleten’ knie en 
heup, behandelingsmogelijkheden, soor-
ten protheses, de gang van zaken bij het 
plaatsen van een prothese en de revali-
datieperiode. Er is ruim gelegenheid om 
vragen te stellen. 
Locatie: Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5 te Weert 
Tijd: 19:00 - ± 21:00 uur 
Kosten: geen 
Aanmelden: via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05. 

“ LIMBURGSE  MOLENDAG”
IN NEDERWEERT

Op a.s. zondag 7 okt 2012 is het “Lim-
burgse  Molendag”  op de molens in 
Nederweert.
“de Korenbloem” in Ospel, “de St Josef” 
in Kreijel, en “de Windlust “op Roeven zijn 
open van 11.00 tot 16.00 uur.
Bij voldoende wind wordt er mais of tar-
we gemalen op alle drie de molens.
Bij onvoldoende wind geven de mole-
naars een rondleiding tot in de kap, hier-
voor wordt de molen stil  gezet. Boven 
in de kap wordt verteld over de krachten 
(torsie) die op het bovenwiel ontstaan tij-
dens het vangen(stopzetten/remmen) van 
de molenwieken.
Op “de Windlust“ wordt notenolie ge-
slagen. De bezoekers kunnen dan erva-
ren hoe vroeger de olieslager/molenaar 
met zijn indrukwekkende machine aan 
het werk was. Heeft u nog walnoten van 
vorig jaar? Breng ze dan mee, wij hebben 
ze graag en u krijgt er een flesje notenolie 
voor terug.
Op “de St Joseph” wordt door de mole-
naar verteld over de werking van de mo-
lenstenen tijdens het malen. De functie 
van het scherpsel, en het verschil tussen 
een natuur- en kunststeen.
Op “de Korenbloem” geeft de molenaar 
een demonstratie molensteen scherpen/
billen. Tijdens het scherpen wordt er uitleg 
gegeven over de verschillende scherpsels 
die nodig zijn voor het malen van veevoer 
of  meel voor de bakker.
Ook is het mogelijk om een bezoek te 
brengen met een groep, maak dan een 
afspraak met de molenaar.
Wilt u meer weten over het molenaarsvak 
en zijn opleiding door het GVM neem dan 
contact op met de molenaars of bel 0495-
633079.

Vriendelijk groeten van de molenaars.
Tot ziens op de molen. 

KOOPZONDAG 7 OKTOBER
10:00 TOT 16:00

Voor uw gehele interieur 

uit eigen fabriek

MENNEN KEUKENS 

SHOWROOM-
MODELLEN
TE KOOP

MET KOOK-
DEMONSTRATIE

AEG

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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


