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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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 ".

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

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

Spauwen & Spauwen 
dè tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

De heer Willeon Slenders, Nijmegen:

“Voor mij staat tandartspraktijk 
Spauwen voor professionaliteit 
gecombineerd met betrokkenheid 
in een vriendschappelijke, bijna 
huiselijke sfeer. Daarvoor reis ik 
graag wat kilometers meer”.

Op maandag 19 november staat 
in zaal Reigershorst in Neder-
weert-Eind een van de bekend-
ste folkbands uit Ierland, ”The 
Fureys & Davey Arthur”. Ze heb-
ben internationaal een status 
die heel dicht in de buurt komt 
van hun legendarische land-
genoten The Dubliners. Vanaf 
de jaren zeventig tourde de 
band over de gehele aardbol en 
stonden regelmatig in Australië, 
Amerika, Nieuw-Zeeland, Ca-
nada en Europa op de planken. 

Maar liefst 53 CD’s hebben ze 
gemaakt, waaronder vele gou-
den platen, zoals: When you are 
sweet sixteen, The Green Fields of 
France, The Old Man, Steal Away, 
Goodnight Irene, The Lonesome 
Boatman, I will love you, and The 
Red Rose Café, dit laatste lied is 
bij ons bekend als het kleine café 
aan de haven, geschreven door 
Piere Kartner. De broers Finbar, 
George, Eddy en Paul (ze komen 
uit een zeer muzikale familie) 
begonnen 34 jaar geleden samen 
met hun vriend Davey Arthur hun 

Wereldvermaarde Ierse folkband 
”The Fureys & Davey Arthur” naar Nederweert-Eind.

muzikale tournee door de wereld. 
Paul overleed helaas in 2002 en 
Finbar besloot solo verder te gaan, 
hij wilde niet meer op grote festi-
vals spelen en over de wereld tou-
ren. Tegenwoordig vormen Eddie 
en George Furey met Davey Arthur 
de groepskern, zij zingen alle drie, 
spelen gitaar, mandoline, banjo, 
bodran, en laten zich bijstaan door 
de ervaren Camillus Hiney op ac-
cordeon en de jonge bassist Aidan 
Guilfoyle. De vijf mannen spelen 
goudeerlijke muziek, vol vuur en 

waar de liefde voor het vaderland 
van afstraalt. De optredens van 
The Fureys zijn energiek, uitnodi-
gend en aanstekelijk, puur enter-
tainment, mis ze niet.

Maandag 19 november om 20.15 
uur komen ze in het Gemeen-
schapshuis Reigershorst, Pastoor 
Maesplein 13, 6034 TE in Ne-
derweert-Eind. Kaartjes € 20,00 
online via www.thefureys.nl of 
telefonisch 06-29395061 en bij H. 
Verdonschot, tel. 06-29395061.

Vr. 26 oktober:
Die Powerhosen

Za. 27 oktober:
Network

Voorverkoop €7,50
Zaal €10,00

Zaal open 20.00 uur

26-27-28 oktober
Bî-J Tempels

Ospel

O.L. Vrouwestraat 18

Brunchconcert

Zo. 28 oktober:

Vanaf 14.00 uur

Festival der Blasmusik
m.m.v.

Vanaf 10.00 uur

Fanfare Concordia
Leveroy

Harmonie Pro Musica
Nederweert-Eind

Harmonie St. Joseph
Nederweert

Harmonie Melodie der Peel
Ospel

www.oktoberfeestenospel.nl

Voorverkoop €10,-
Zaal €12,50

Zaal open 20.00 uur
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DJ Swen

ME IDOL E

DE LEPR E

Ospel

Voor het inzaaien van 
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS 
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

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

RECTIFICATIE

Het CDA staat NIET voor een 
duurzaam en leefbaar buitengebied 

voor iedereen.
In de editie van 20 september van dit blad schreef het 
CDA dat de partij een zeer weloverwogen standpunt 
heeft ingenomen over stanknormen in het buitenge-
bied. Om dat “weloverwogen standpunt” kracht bij 
te zetten plaatsten ze de volgende kop boven het ar-
tikel: “Het CDA staat voor een duurzaam en leefbaar 

buitengebied voor iedereen”. De Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert vindt dat 
het CDA in het artikel een verkeerde voorstelling van zaken geeft. 

Trend: meer stank.
De gemeente heeft het “geurbeleid” laten evalueren. Het onderzoeksbureau heeft vast-
gesteld dat sinds 2007 de stank in het buitengebied lichtelijk is toegenomen. De cijfers 
zetten de belofte van de gemeentepolitiek dat de stank zou afnemen weg als loze be-
lofte.
Een heel belangrijke oorzaak voor de toename van de stank is dat in 2007 heel ruime 
“geurnormen” zijn vastgesteld. Zo ruim dat het gros van de intensieve veehouderijen 
gewoon uit zou kunnen breiden en meer gaan stinken. De gemeenteraad heeft op 29 
augustus besloten om de zeer ruime “geurnorm” bijna overal in het buitengebied te 
handhaven. Daarmee trekt de gemeenteraad de trend door. Ook in de toekomst komt 
er meer stank.

Alleen in een klein deel van het buitengebied, dichtbij de woonkernen werd de norm 
ietsje aangescherpt.

Ook VVD en PvdA willen meer stank
Niet alleen het CDA wil meer stank. Ook de VVD en de PvdA schaarden zich op 29 
augustus achter handhaving van de zeer ruime “geurnormen”. Alleen JAN vond dat de 
“geurnorm” in het buitengebied naar beneden moest.

Uitkomst onderzoek vooraf geformuleerd
De gemeentepolitiek heeft vooraf voorwaarden gesteld aan het evaluatieonderzoek 
van de “geurnormering”. Een voorwaarde was dat eventuele nieuwe “geurnormen” niet 
zouden mogen leiden tot extra beperkingen voor de agrarische bedrijven. Dit is een 
absurde voorwaarde. Want met die voorwaarde leg je de uitkomst van het onderzoek 
vooraf vast. En je maakt een serieuze belangenafweging onmogelijk. Want de afweging 
is al in de voorwaarde vooraf vastgelegd: uitbreiding van de intensieve veehouderijen 
heeft absulute prioriteit en gaat boven alle andere belangen. 

De werkelijkheid en de beeldvorming.
De werkelijkheid ligt vastgelegd in de vooraf gestelde voorwaarde. Het CDA en de VVD, 
braaf gevolgd door de PvdA, staan pal vóór de intensieve veehouderijen en vóór stank in 
het buitengebied. Daarvoor moeten andere belangen wijken, de belangen van bewoners 
van het buitengebied en van recreanten uit de kernen. Deze werkelijkheid wordt achteraf 
verdoezeld met frasen als “duurzaam buitengebied”, “weloverwogen standpunt”, “leef-
baar buitengebied”, “voor iedereen”, “maatwerk”, “echte problemen oplossen”, enzo-
voorts, enzovoorts. 

Een sterk staaltje van rechtpraterij is de suggestie in het CDA artikel dat een soepele 
“geurnorm”, dus meer stank, niet zozeer in het belang van de intensieve veehouderijen 
is maar in het belang van de burger. Die zou geen serre kunnen meer kunnen bouwen en 
liever een serre hebben dan minder stank. Een wonderlijke omkering. Niemand, niemand 
wil graag nog meer stank. 

Verkeerde voorstelling van zaken.
Het gemeentebestuur mag kiezen, moet kiezen. Kiezen tussen veel of weinig stank, 
meer of minder stank. Maar de politiek moet eerlijk zijn over de gemaakte keuze. Niet 
het ene beweren en het andere doen. Maar helaas is dit nu juist wat de gemeentepolitiek 
doet met het stankdossier.

Dit is eerlijk
Enkele jaren geleden schreef een vooraanstaande CDA-er aan een bewoner van het 
buitengebied: woningbouw in de kernen, bedrijvigheid op industrieterreinen en stallen-
bouw in het buitengebied. Dit is eerlijk. Het werkelijke politiek beginsel in Nederweert is 
dat de intensieve veehouderijen absolute voorrang verdienen en dat burgers eigenlijk 
niet in het buitengebied thuishoren, ze worden gedoogd. En daarom moeten ze nog wel 
wat “geur” kunnen verwerken. 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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
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garage
verkoop

Merkartikelen van vorig seizoen aan
duMpprijzen: e 5,  e 10,  e 20,
SlechtS 2 dagen. Sla uw Slag

Vrijdag 12 oktober 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 13 oktober 9.00 - 12.00 uur

mode voor de moderne vrouw

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Mis het niet! 
Oktoberfeesten Ospel 26-27-28 oktober 

De 2e editie van de Ospelse Oktoberfeesten komt er aan. Onderstaand het programma. 

Vrijdag 26 oktober: die Powerhosen 
Zaterdag 27 oktober: Coverband Netwerk  met dJ Swen

Zondag 28 oktober: feestelijk brunchconcert
Zondagmorgen 28 oktober wordt sfeervol begonnen met een smakelijke muzikale 
brunch, verzorgd door fiësta grill, Peter Pan Catering en de dorpsherberg. Vanaf 11.00 
uur kunt u genieten van een heerlijke dis, gecombineerd met smakelijke muziek van 
de harmonie, het jeugdorkest en de percussiegroep van Melodie der Peel. Voor deze 
heerlijke brunch vragen wij u zich aan te melden. deelname aan de brunch kost € 12,50. 
Voor kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar vragen we € 6,-. Kinderen t/m 6 jaar kunnen gratis 
deelnemen aan de brunch. 
Aanrader: tijdens het brunchconcert wordt onder de aanwezigen een verblijf van zeven 
overnachtingen in het driesterrenhotel Tulpe in Söll in Oostenrijk verloot. deze reis wordt 
aangeboden door bakkerij Kessels, Ospeldijk. 

NIEUW: Festival der Blasmusik zondagmiddag 
Nieuw dit jaar is het festival der blasmuziek, op zondagmiddag vanaf 14.00 uur. de 
middag staat bol van de bekende melodieën, gebracht door de harmonieën en fanfare 
die de gemeente Nederweert rijk is. authentieke duitse Oktoberfest-sfeer, lange tafels, 
bierpullen, witte wijn. Prosit! Het is er allemaal op zondagmiddag. blijf gezellig zitten na 
het brunchconcert, of sluit later aan. Het festival der blasmusik is op ieder moment van 
de middag vol gemütlichkeit. gratis entree. 

Kaartverkoop en aanmelden
entreekaarten voor de vrijdag- en zaterdagavond zijn verkrijgbaar bij de volgende voor-
verkoopadressen: 
Ospel: Hotel-Café-Zaal Het Peeljuweel en Coop Phicoop.
Kaarten kunnen ook online besteld worden via www.oktoberfeestenospel.nl of info@
oktoberfeestenospel.nl. 

aanmelden voor het brunchconcert op de zondagochtend kan via www.oktoberfeesten-
ospel.nl, door een mail te sturen naar info@oktoberfeestenospel.nl, door onderstaand 
opgavestrookje in te vullen en in te leveren in de daarvoor bestemde brievenbus bij de 
loods van Tempels aan de O.L. Vrouwestraat 18. Telefonisch kan natuurlijk ook (06-
22364616).

Alle informatie vindt u op: www.oktoberfeestenospel.nl. 

Voor wie niet komen kan: jammer, daar krijgt u spijt van. 
Voor al degenen die er zullen zijn: ben op tijd, want vol is vol! 

......✂........................................................................................................................................

Opgave muzikale brunch zondagochtend 28 oktober 2012,  11.00 uur.

Naam:__________________________________________________________________

aantal volwassenen:_______________________________________________________

aantal kinderen t/m 6 jaar:__________________________________________________

aantal kinderen t/m 12 jaar:_________________________________________________

Stichting boekenmarkt Ospel
de op 9 september j.l. gehouden boekenmarkt was een groot succes, zowel in bezoe-
kersaantal als ook financieel. dit succes is te danken aan allen die de boeken in het 
afgelopen jaar aan ons hebben geschonken en aan diegenen die de boeken afgelopen 
zondag hebben gekocht.
allen hartelijk dank hiervoor alsmede hartelijk dank aan de sponsoren die voor een klein 
bedrag veel reclame hebben ontvangen via onze videopresentatie. Nadere informatie 
hierover kunt u vernemen in één van de volgende edities van het Weekblad voor Neder-
weert.

Na het behalen van het mooie resultaat zijn nu weer alle inspanningen gericht op de 
markt van 2013. deze wordt weer gehouden op de 2e zondag in september . Momenteel 
zijn we nog in overleg met enkele verenigingen waarvoor de opbrengst bestemd zal zijn.
Zodra dit bekend is zullen wij u hierover nader berichten. Om ook deze vereniging(en) 
een ferme financiële steun te kunnen geven, zoeken wij boeken, zoals romans, infor-
matieve boeken, kinderboeken, pockets, tijdschriften, religieuze boeken, enz. Kortom 
alles wat op schrift gesteld is.  door de stichting wordt een selectie gemaakt van wat 
bruikbaar en niet bruikbaar is. Het niet bruikbare materiaal gaat naar het oud papier en 
levert dus toch nog iets op.
Verder zoeken wij geluiddragers, zoals LP’s, Singels, Cd’s, Videospellen en dVd’s, Kort-
om alles waarop geluid en of beeld staat.

u kunt de boeken en geluiddragers inleveren bij onderstaande leden van de Zonne-
bloem:
annie van roy, dorpstraat 20, 6091NK Leveroy. telf. 651687
Wilma Sieben, bernhardstraat 9, 6031aW Nederweert-budschop. telf. 633248
Truus Kirkels, gutjesweg 1, 6031eT Nederweert-budschop. telf. 633618
Jac. Wering, Nieuwe baan 18, 6035rd Ospeldijk. telf. 641598
Tjeu Tinnemans, geer 14, 6031gC Nederweert. telf. 633421
frans Stultiens, Jasmijnstraat 17, 6031TC Nederweert. telf. 632730 of 06-53333887
fam. Loijen-Hermans, Kruisstraat 35 , 6034rH Nederweert-eind. telf. 631243
Of bij de bekende verzamelplaatsen van oud papier van Harmonie
Melodie der Peel te  Ospel, op elke 2e zaterdag van de maand, of bij de bestuursleden 
van de Stichting boekenmarkt Ospel:
dirk. van iJzendoorn- 626200, Ton van Heugten- 625502 of Herman frenken- 632909.

elke 2e zaterdag van de maand op de bekende verzamelplaatsen van oud papier van 
Harmonie Melodie der Peel, zijnde het aerthijsplein en de parkeerplaats van het Peel-
hofke te Ospeldijk, of bij de bestuursleden:
d. van iJzendoorn – 626200, Ton van Heugten – 625502 of Herman frenken – 632909.
grotere partijen worden ook door het bestuur opgehaald, na telefonisch overleg.

St

udio Petra

Nagelstyliste; Acryl, Gel, of 
One touch (ook voor tie-
ners). Ruime keus in kleuren 
en nail-art.
Schminken; Cursus van 
7 avonden, of ‘n workshop.
Visagie; Make-up workshop 
met professionele make-up. 

Studio Petra
Tichelveld 38

Tel: 06-52436244

WOEsDAg 17 EN 24 OKtOBEr 
KUNNEN DE KINDErEN 

NEstKAstjEs BOUWEN.

Op deze dagen gaan de kinderen, onder 
begeleiding van deskundigen, nestkast-
jes timmeren in de timmerwerkplaats van 
eynderhoof. Wat je tegen een kleine ver-
goeding mee mag nemen naar huis.

Ook is er iemand ( een vogelaar) aanwezig 
die van alles af weet over vogels en die 
graag hierover aan de kinderen kan ver-
tellen.

Verders is het museum deze middag in 
bedrijf en kan men genieten van een heer-
lijk stuk gebak, door onze bakkers gebak-
ken in ons eigen bakhoes.

Het museum is deze dagen vanaf 13.00 
uur tot 17.00 uur geoepend. u vindt ons 
meseum aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-eind.

Voor meer info: www.eynderhoof.nl

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

MANtElZOrgsAlON 
11 OKtOBEr: 

ADHD EN AUtIsME
als mantelzorger en ouder of partner van 
iemand met adHd of autisme heb je mis-
schien vragen zoals: Hoe ga ik met hem/
haar om? Waar kan ik hulp vinden? Wat is 
de huidige trend op het gebied van bege-
leiding of behandeling? Hoe doen ande-
ren het? en ga zo maar door. 

Tijdens deze salonavond (19:15 zaal open, 
19:30 start - 22:00 uur) kun je met al deze 
vragen bij ons terecht! 
een medewerker van PgZ met als aan-
dachtsgebied autisme zal vertellen en 
vragen beantwoorden van u als mantel-
zorger en een adHd verpleegkundige van 
het Sint Jans gasthuis in Weert zal het-
zelfde voor u betekenen over het thema 
adHd. de avond is ook een moment om 
ervaringen en tips uit te wisselen met el-
kaar. deze avond is geheel kosteloos! 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

Locatie: groene Kruis gebouw, Kapela-
niestraat 3 Nederweert
aanmelden is niet verplicht, we zien jullie 
graag op 11 oktober!

Meer informatie?
arlette reijnen, mantelzorgconsulent 
Steunpunt Mantelzorg Nederweert
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl / 
06 44 34 94 96

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

MAANDAg 15 OKtOBEr 
MANtElZOrgsAlON 

sPEllENMIDDAg
deze middag staat in het teken van ont-
spanning. Wij gaan dan ook leuke spelle-
tjes spelen, o.a..kaarten, sjoelen, oud Hol-
landse spelen, kortom voor ieder wat wils.

deze middag zal gehouden worden bij 
angelien Coolen, rosselsweg 4 te Neder-
weert.

Wij komen bij elkaar om 13.15 bij het 
steunpunt Kapelaniestraat 3, vanwaar 
we gezamenlijk naar angelien gaan. deze 
middag begint om 13.30 uur en duurt tot 
15.30 uur.

u kunt zich opgeven tot vrijdag 12 oktober 
op nr. 0495 633504 of op onderstaand nr. 
06-44 34 94 96 

  

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
eind 12, Nederweert-eind

tel. 0495 - 633087

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

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Fotostudio TonOok op

zondag!

Stationsstraat 28a, Maarheeze Tel.: 0495-593055

De vakfotograaf 

maakt er iets unieks van.

Gezocht Huishoudelijke hulp
4 uur per 2 weken 

Voorkeur voor woensdag of vrijdag 
Nederlands sprekend 

Reacties: marikazi@outlook.com

8 deelnemers

Buutteavond in Nederweert
Vastelaovundjvereiniging “De Pinmaekers” uit Nederweert or-
ganiseert voor de 5e keer een try-out voor buuttereedners. De 
avond wordt gehouden op zaterdag 20 oktober in de Pinnenhof in 

Nederweert. De zaal gaat om 19.30 uur open en het programma start om 20.11 uur. 
De entree bedraagt € 2,50. Er is geen voorverkoop.

er zijn 8 buuttereedners die hun presentatie voordragen. Vijf van de acht deelnemers 
hebben meegedaan aan de workshops die de Pinmaekers onder leiding van meervou-
dig buuttekampioen Will Knapen verzorgen. de workshops starten altijd in het voorjaar. 
Tijdens een aantal bijeenkomsten helpen de deelnemers elkaar met het maken van tek-
sten, het creëren van het typetje, de opbouw van de buut en dat alles onder het toeziend 
oog van de meester zelf. dit jaar zullen Math Creemers, Corry Opbroek, Har daniëls, 
Wim Joosten, bjorn Smits, Maurice Timmermans, diana Peeters en Ton donders weer 
diverse komische typetjes voor u neerzetten.

Na de voordracht in de Pinnenhof worden de presentaties van commentaar voorzien. 
Vorig jaar deden diverse deelnemers mee aan de voorrondes van de Limburgse Kam-
pioenschappen.  
Conny Opbroek wist het tot de finale te brengen. 
Kortom, een leuke avond vol plezier als voorbereiding op het nieuwe vastelaovundjsei-
zoen kunt u beleven op 20 oktober in de Pinnenhof in Nederweert.

www.pinmaekers.nl     

Juwelier Ton Rijken
Voor al uw:

Horloge batterijen: dagelijks retour
Polijsten en graveren: dagelijks retour

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

Horlogereparaties
Eventueel prijsopgave vooraf voor al uw reparaties

U kunt al uw reparaties brengen bij
Foto Nederweert, Lambertushof 2

lANtAArNPAlEN UIt 
PlANtrEstEN?

Het klinkt nog heel ver weg. lantaarn-
palen gemaakt uit gewassen afkom-
stig van de landbouw. Maar er wordt al 
aan gewerkt! Weliswaar in Venlo, maar 
wie weet straks ook in Nederweert.

de bio-straatverlichting is een voorbeeld 
van de biobased economy, Kortweg bbe. 
is dat inderdaad toekomstmuziek of is het 
een ontwikkeling die dichterbij is dan we 
denken? en hoe staat Limburg er voor en 
welke kansen zijn er voor de regio Mid-
den-Limburg? 

Antwoorden 
Wie nieuwsgierig is naar de antwoorden 
op deze vragen, kan die vinden op maan-
dag 22 oktober in de raadzaal van het ge-
meentehuis tijdens een avond in het kader 
van de dialoog duurzaam buitengebied 
Nederweert. Noteer de datum alvast in 
uw agenda. in het gemeente Contact van 
volgende week komen we uitgebreid te-
rug op het programma. de avond begint 
om 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. 

tWEEDE DrUK BOEK ‘NEl’
Op 23 september verscheen het boek 
‘Nel’, een eigen uitgave van schrijver 
Marcel tinnemans. Nel is het verhaal 
van Nel scheffers uit Nederweert, die 
in 2009 overlijdt aan de ziekte kanker. 
twee weken na de presentatie is het 
boek toe aan een tweede druk.

de eerste druk bedroeg 400 exemplaren. 
de schrijver is enigszins verrast door de 
grote vraag. Hij hoopt dat het boek ko-
mende weekend weer verkrijgbaar is. dat 
hangt af van hoe snel de drukkerij werkt. 
de tweede druk van het boek Nel zal te 
koop zijn bij de filialen van bruna in Ne-
derweert en bruna in Weert. de kosten 
€ 15,00. de opbrengst is bestemd voor 
KWf Kankerbestrijding. 

Heerlijk zwammen over 
paddenstoelen 

Paddenstoelenexcursie in De groote Peel 

Wie meer wil weten over paddenstoelen kan op zondag 14 oktober  meedoen met 
een paddenstoelenexcursie in het De groote Peel. Peelgidsen van staatsbosbe-
heer zorgen voor de begeleiding. starten om 11.00 uur bij Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. Omdat zondag een feestelijke dag is ter gelegen-
heid van de opening van het familiepad is deze activiteit gratis! Opgave vooraf is 
noodzakelijk op telefoonnummer: 0495 – 641 497. 

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

Tijdens de Paddenstoelenexcursie ontdek je welke paddenstoelen in de groote Peel 
voorkomen. de Peelgidsen van Staatsbosbeheer vertellen onder meer over het verschil 
tussen plaatjes- en buisjeszwammen, over de manier waarop paddenstoelen zich voort-
planten. deze excursie is geschikt voor volwassenen, maar ook voor kinderen. 

Nieuwe seizoensproducten te koop in het Buitencentrum 
Het buitencentrum de Pelen is de toegangspoort tot het de groote Peel. Hier starten alle 
activiteiten en is er een groot aanbod aan leuke producten. Nieuw het komend seizoen 
is er een grote collectie sierpaddenstoelen van hout en kunststof, waarmee in een hand-
omdraai een sfeervolle herfsttafel  kan worden ingericht.  

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

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

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)

Woning te huur
nabij centrum Nederweert

met 4 slaapkamers.
Per direct aanvaardbaar.

06-21394911



Kerkstraat 78, Nederweert     www.wellnessathome.nl

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

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

G-STAR SPECIALIST
IN DE REGIO!

Jeans / Shoes / Shirts / Chino’s / Boxershorts / Jassen 

Heldensedijk 32 Meijel / Tel. (077) 466 17 17 / www.meeuwis-meijel.nl
/ 6 dagen per week geopend / Donderdag koopavond tot 20.00 uur / Zaterdag geopend tot 16.30 uur

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week

SKIVLAAI slagroom-kersen-schuim

½ Skivlaai € 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

Inez Geelen: 
Na een lange zoektocht naar een passende 
bril ben ik bij Eyecentre alsnog geslaagd. 
Zij hebben alles in het werk gesteld om voor 
mij een passende en mooie bril te vinden. 
Ik wil de medewerkers van Eyecentre dan ook 
hartelijk bedanken voor alle moeite en inzet. 

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, leefbaarheid en sport. 

OPENINGSACTIVITEIT COMBINATIEFUNCTIONARISSEN 
Donderdag 18 oktober wordt een grootse sportmiddag georganiseerd. Deze activiteit 
is speciaal georganiseerd voor alle basisschooljeugd uit de gemeente Nederweert en 
iedereen is op deze dag van harte welkom! De activiteit zal starten om 14.00 uur in sport-
hal De Bengele en zal eindigen rond 16.00 uur. De sportmiddag wordt georganiseerd ter 
kennismaking met de nieuwe combinatiefunctionarissen sport. Zij zullen vanaf deze dag 
actief het werkveld gaan betreden. U wordt warm verwelkomt tijdens deze actieve mid-
dag waarbij kinderen kennis maken met vele verschillende vormen van sport en spel. In-
schrijven is niet nodig en deelname is gratis. Contactpersonen: Myrna van der Weerden, 
m.vanderweerden@vorkmeer.nl en Carolien Peters, c.peters@vorkmeer.nl

VACATURE VAN DE WEEK: verzorgen van een filmavond
Stichting Land van Horne is op zoek naar een vrijwilliger voor het verzorgen van een film-
avond voor ouderen op woensdagavond. Het is belangrijk dat de vrijwilliger behulpzaam 
is, gemakkelijk contact kan leggen, respect heeft voor de doelgroep, zelfstandig kan 
functioneren en een dvd-speler/apparatuur kan bedienen. Verder zal worden samenge-
werkt met een leerling die de maatschappelijke stage uitvoert bij Land van Horne. Heeft 
u interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons op! 

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

VRIJWILLIGE HULPSERVICE VORKMEER 
Heeft u een klus in of rondom het huis die u niet zelf of alleen kunt doen, die niet gedaan 
kan worden door mensen uit uw directe omgeving en die u niet kunt uitbesteden aan een 
bedrijf? Dan kunt u gebruik maken van de Vrijwillige Hulpservice van Vorkmeer. 
De Vrijwillige Hulpservice is een brede klussendienst die werkt met hulp van vrijwilligers. 
U kunt een beroep doen op de Hulpservice voor kleine, in principe incidentele en kortdu-
rende klussen. Voorbeelden van klussen zijn: kleine reparaties in huis, onderhoudswerk-
zaamheden in de tuin, vervoer en hulp bij het invullen van formulieren. 
Een groep enthousiaste vrijwilligers van Vorkmeer staat klaar om u te helpen. Voor het 
gebruik maken van de dienst vragen we een kleine onkostenvergoeding.

Klus aanmelden
Voor het aanmelden van een klus kunt u contact opnemen met Vorkmeer. Dit kan via 
tel. 0495-688247 en e-mail vrijwilligehulpservice@vorkmeer.nl. Natuurlijk kunt u ons ook 
bellen of mailen voor vragen en meer informatie.

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.  

Potchrysanten actie 
H.V. Merefeldia

Zaterdag 13 oktober bezorgen we 
weer vanaf 9.30 uur de mooie 

chrysanten planten deur aan deur.
Per potchrysant € 5,50
of 2 planten voor € 10,-

Opbrengst bestemd voor de jeugd van 
H.V. Merefeldia.

Start verkoop kaartjes
Driesjtuveropera

Liegen, bedriegen, liefde en lust,  moralist en opportunist, zwart-wit en heel 
veel kleuren. Zo maar wat woorden om een toneelproductie te beschrijven: de 
Driesjtuveropera. 
Al een maand zijn kaartjes voor de Driesjtuveropera online te bestellen. Vanaf 
maandag 1 oktober zijn de kaartjes ook te koop bij kantoorvakhandel Slenders, 
Kloosterwandstraat 2, in Roermond. Binnenkort zullen ook op andere plaatsen in 
Limburg de kaartjes verkrijgbaar zijn. Op de website www.driesjtuver.nl worden 
deze verkooppunten bekend gemaakt.

Dit spektakelstuk is niet echt een opera maar het is ook geen puur toneelstuk. Bertolt 
Brecht en Kurt Weill schreven dit stuk in de jaren 20 van de vorige eeuw met als belang-
rijkste idee: “eerst komt het vreten en dan de moraal”.
In het Limburgs vertaald is dit theaterstuk met 23 liedjes en hilarische toneelstukken een 
productie die u verstelt doet staan,  niet in het minst vanwege de unieke locatie waar 
het wordt opgevoerd: Niekée aan de Oranjelaan in Roermond. De Limburgse versie van 
de Dreigroschenoper van Bertolt Brecht en Kurt Weill gaat op vrijdag 26 oktober 2012 
om 20.00 uur in première. De vertaling in het Limburgs is gemaakt door Ton Custers en 
erkend door de Kurt Weill Foundation. 

20 toneelspelers/zangers en 15 orkestleden presenteren deze aanklacht tegen de in-
halige aard en het opportunisme van de mens. Regisseur Marcel Lemaire heeft het van 
oorsprong zwartgallige stuk een boeiende invulling gegeven, waarbij engagement afge-
wisseld wordt met moralisme en humoristische momenten. Het meest kenmerkend van 
de opera is dat deze eigenlijk bestaat uit een groot aantal liederen met daartussen ver-
bindende toneelstukjes. De Driesjtuveropera wordt uitgevoerd met ondersteuning van 
een live orkest onder leiding van Angélique van Grimbergen. 

De speeldata zijn: 26, 27, 28 oktober en 2, 3 en 4 november. Kaartjes kosten € 17,50. 
Voor meer informatie over de productie en de voorverkoop op kunt u terecht www.
driesjtuver.nl. 

Nieuw in Nederweert

STAMPPOTTENSERVICE 
F&P CATERING

Dagelijks worden wij via de media erop 
gewezen; “Eet gezond!”
Maar dagelijks gezond eten schiet er 
weleens bij in. Drukke agenda, geen tijd 
of gewoon een keer geen “kookzin”. F&P 
Catering heeft de oplossing, de stamp-
pottenservice.
Van oktober t/m februari worden op elke 
dinsdag en donderdag dagverse stamp-
potten bereid. U kunt kiezen uit andijvie-, 
wortel-, zuurkool-, prei/kerrie- en boeren-
koolstamppot. U bestelt porties van een 
kilo, voldoende voor 3à4 personen.
De stamppotten worden tegen een klei-
ne vergoeding op dinsdag en/of don-
derdag tussen 17.30uur en 18.00uur bij 
u thuis warm aangeleverd. U kunt ook 
kiezen voor de koelverse optie. Om uw 
gezonde maaltijd compleet te maken, 
kunt u ook nog kiezen uit diverse bij-
passende vleesgerechten. Vooraf kunt u 
ook nog genieten van een goed gevulde 
erwtensoep(verkrijgbaar per beker).
Wilt u gebruik maken van de F&P Cate-
ring stamppottenservice, dan kunt u op 
dinsdag en/of donderdag uiterlijk vóór 
15.00uur uw bestelling telefonisch door-
geven( overige werkdagen tussen 9.00uur 
en 17.00uur) via 634397 of 0615499219.
Via deze nummer kunt u ook terecht voor 
aanvullende informatie. Of u bezoekt de 
algemene site www. events unlimited.nl

Te koop 
snijmais 3,5 ha

06-51288889

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

ENGELS BEGINNERS
Wil je Engels leren of je kennis van het 
Engels weer opfrissen? Bijvoorbeeld om-
dat je op vakantie gaat naar Engeland, of 
omdat je de taal voor je werk nodig hebt? 
Dan is deze cursus ideaal voor jou. 
Start: vrijdag 26 oktober, 13.30 uur, 20 
lessen. Kijk verder op onze nieuwe web-
site www.coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

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)

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

organiseertj op 20 oktoeëber 

eine buutte-aovundj
in de Pinnenhof in Ni-jwieërt.

Daelnemers zeen o.a.:
Diana Peeters, Bjorn Smits,

Connie Op ‘t Broek, Maurice Timmermans,
Math Creemers, Ton Donders, Har Daniëls

en Wim Joosten

Aanvang 20.11 oor. Zaal oôpe 19.30 oor.
Entreepriês € 2,50.

Dao es geine veurverkoûp. 

www.pinmaekers.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
Herfstbavaroise ........................................€ 10,75
Puur Tommie ...............................................   € 1,95
Zonnebloembroodjes .................. 5 voor € 1,75
Kleine vlaaitjes .............................per stuk € 1,25

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.

✂

✂

Buurtvereniging St. Rochus Budschop
Kaartavonden 2012-2013

19 oktober De Schans 11 januari De Schans
9 november Willem Tell 25 januari De Schans
23 november De Schans 22 februari Willem Tell
14 december Willem Tell 8 maart Willem Tell

Het Bestuur

Laat maar komen die herfst!
Actief herfstvakantieprogramma in De Groote Peel   

De herfstvakantie is een heerlijke tijd om naar buiten te gaan. 
Zeker in De Groote Peel, want daar heeft Staatsbosbeheer een 

aantal leuke activiteiten speciaal voor gezinnen met kinderen op het programma 
staan. Op dinsdag 16 en donderdag 18 oktober zijn er herfstontdektochten en op 
woensdag 17 oktober worden er spinnen gespot. Er zijn telkens twee tochten op 
een dag die starten om 11.00 en om 14.00 uur bij buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- voor volwassenen en € 2,50 per kind, 
aanmelden op nummer: 0495 – 641 497. 

In de herfst krijgt de natuur een ander kleurtje en ook een andere geur. Er schieten pad-
denstoelen uit de grond en overal liggen dennenappels, eikels en beukennootjes en hele 
bergen vol met bladeren waar je doorheen kunt struinen. Met al die herfstschatten om je 
heen is de herfst natuurlijk een heerlijk seizoen om de natuur te ervaren. In de herfstva-
kantie kun je op zoek naar de herfstschatten van De Groote Peel. Je maakt een lekkere 
herfstwandeling, geeft je ogen, oren én je neus goed de kost en ontdekt al die mooie 
dingen die de herfst zo bijzonder maken. 

Tijdens de spinnentocht op woensdag 17 oktober ontdek je hoe interessant en nuttig 
spinnen zijn. Je ziet dat er verschillende manieren zijn waarop spinnen een web maken 
en hun prooi vangen en dat er zelfs spinnen zijn die helemaal geen web maken! En wist 
je trouwens dat je met het blote oog kunt zien wat het verschil is tussen een mannetjes- 
en een vrouwtjesspin? Echt waar! Na deze tocht ben je helemaal dol op spinnen, want 
spinnen … zijn reuze spannend! 

Buitencentrum De Pelen 
Het buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activiteiten en kunt u zich opgeven voor een activiteit: 0495 
– 641 497. Het buitencentrum is elke dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie, een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.staats-
bosbeheer.nl of www.np-degrootepeel.nl 

Mei op nieuwbouw 
St. Joseph Nederweert

Vrijdag 5 oktober om 14.30 uur wordt de mei op de nieuwbouw van zorgcentrum 
St. Joseph in Nederweert geplaatst. Met het plaatsen van de mei (of meiboom) 
geven de bouwlieden aan dat zij het hoogste punt van de bouw bereikt hebben. 

Spil in woonservicezone
Het complex wordt de spil in de woonservicezone van Nederweert, een gebied waarin 
zorgverlening voor de inwoners van Nederweert zich concentreert. In de directe nabij-
heid liggen onder meer woonzorgcentra, appartementen met thuiszorgvoorzieningen, 
een huisartsenpraktijk, een tandarts, een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. In 
het complex zelf komen een restaurant, een kapsalon en een receptie. Daarnaast is er 
een ruimte die de mogelijkheid biedt om diverse activiteiten te organiseren.

72 extra zorgplaatsen
Het in aanleg zijnde zorgcentrum bestaat uit drie gebouwen, die met elkaar in verbinding 
staan. Het hoogste telt vier bouwlagen en de andere twee gebouwen hebben er elk drie. 
Het geheel sluit aan op al aanwezige kleinschalige woonvormen voor dementerende 
ouderen, die de Stichting Land van Horne in 2008 in gebruik heeft genomen. Deze zorg-
organisatie is ook de eigenaar van het zorgcentrum. Het zorgcentrum biedt straks plaats 
aan 72 bewoners. Samen met de 24 bewoners van het aangrenzende complex voor 
Kleinschalig Wonen komt het aantal daarmee op 96.

Diverse zorgvormen
Van de in totaal 96 senioren die in het zorgcentrum kunnen wonen, ontvangen 32 perso-
nen straks somatische zorg. Dat is lichamelijke zorg, die voortkomt uit de beperkingen 
van de ouder wordende mens. Een grotere groep bewoners ontvangt psychogeriatri-
sche (PG) zorg. Dat is zorg voor mensen met dementie. 
Mensen met ernstige dementie verblijven in zogenaamde kleinschalige woonvormen. In 
een sfeervolle groepswoning wonen meestal zes, soms zeven mensen samen. Zij ont-
vangen intensieve zorg en ondersteuning in een beschermde woonomgeving. De opzet 
van de groepswoningen is ruim, iedereen heeft een eigen slaapkamer en de huiskamer 
is sfeervol. Het streven is om het dagelijkse ritme, zoals mensen thuis gewend waren, 
zoveel mogelijk voort te zetten in de zorgsetting. Ondersteuning en zorg sluiten zo dicht 
mogelijk aan bij de leefstijl van de cliënten.
Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw in mei 2013 in gebruik worden genomen.

Deepdje interview met vorst Wiel 
vanne Ermoodzei-jers.

Van ooze verslaaggaever.
Ut as al laat as det ich bi-j Vorst Wiel ut hoofpurdje achter mich tow trek.
Mer Wiel zoot op mich te wachte in zien Hoofhuuske wao det de koffie van smerges al 
klaor stong. Soker en melk vroog hae, ich zek nein dootj mer un fles beer want dae koffie 
liektj mich neet te zoepe. Det kloptj zeet Wiel en goof mich un fles beer van un onbekindj 
merk. De datum waas al oetgekrasj mer Wiel zag,  Ermoodzei-jers he gekreege kumtj 
oet un beer pakket, want vae as ermoodzei-jers hebbe niks. En det motte vae zoe haoje. 
Ich pak miene schriefblok oet mien kontetes en zek zulle vae beginne. Det woort tied zag 
Wiel hoeg tied en reuptj nao zien vrouw bring mich ouch mer un fleske beer en wi-j dette 
zien fles Brand oope mook begosse te vertelle.

De bontje aovundj vanne Ermoodzei-jers giet hielemaol oppe schup.
Dao schrik ich wul effe van woerum det? Dao kumtj toch eeder jaor un dael volk op aaf? 
Jaozeker zeet wiel mer ut is crisis auch bi-j de Ermoodzei-jers en dan moje weer truk nao 
de basis truk nao de marie kukskes um ut zoe mer te zegge. 

Waat giet der verangere dan vraog ich nowsgierig? Hiel simpel ooze bontje aovundj 
mot weer towgankeluk waere vur eederein. De entree pries wurtj verliegtj en ut pregram 
wurtj verangerdj. Kaltj door Wiel zek ich en dootj mich nog mer un fles beer. Vrouw doot 
Nelis nog zoen fles beer want di-j smeektj um good, en vae koome dao teminste op un 
fatsoenlukke meneer vanaaf en doot mich mer un fleske Brand.

Ich zek waat giet der now verangere det waas toch altied erg leuk met di-j kwis wao det 
ut publiek oppe buhne kumtj en zoe. Jao det waas ouch mer det as gewaesj de minse 
wille neet mier in de belangstelling staon. Dus hebbe vae met de voltallige raod besloote 
det vae det angers gaon daon. Gae hooftj uch gein zurg mier te maake dao wurtj nee-
mes mier op de buhne gehaaldj. Behalve de artiesten nateurluk zeet Wiel en lachtj zich 
kepot terwiel dette un klein zekske chips leeg vritj. Nein zeete met de moel vol paprika 
chips, ongertusse geuftj hae mich un paar neut van veurig jaor, de minse kinne gewoen 
koome kieke en lache zonger det ze achter unne pilaar motte staon zoedet vae ze neet 
zeen. Ich heb ouch al un prinses vur de Prins di-j heb ich zelf oetgebreidj getesj en ich 
mot zegge di-j beviltj verrekes good ich mot nog un paar teste doon mer det wurtj un 
verassing. Ich wil nog un vraog stelle mer krieg di-j der bienao neet oet met di-j dreug 
neut in mien moel. Doodj mer rustig aan met di-j neut zeet Wiel merrige kumtj der nog 
eemes. Ich zek as det ut einigste waat der verangertj Wiel ?

Nein nein dao koome ouch hiel now artieste ich zal un paar naame bloeed gaeve.

De beste buute reedners van Limburg allemaol al verschillendje kiere inne finale van de 
Limburgse buute kampioenschappen gestange. Echte toppers dus det zeen Har Daniels 
out herkenbosch bekindj um zien ludieke creaties met dit jaor ut motto “Rechercheur de 
Kuit”, Wim Joosten oet Haelen un echt theater bieest dae ut publiek mei kan neeme in 
zien verhaol zoe deje dinktj deje ut zelf mei-j maaktj. Ton Donders unne top artiest dae 
uch van begin tot indj in extase bringtj met zien now creatie ??????. En als aafsloeter un 
compliet orkest det nao tien jaor gestoptj te zeen weer gedaeltjeluk bi-j ein as gekoome 
speciaal vur ooze bontje aovundj. Ze bringe bekindje mei-jzingers en koome oet Wieert.

Merrr det as neet alles ut duo Lieelik Lomp bringtj un paar now stukskes en dao koome 
nog mier artieste mer dao zeen de contracte nog neet van rondj. De rest van ut pregram 
kumtj de komendje waeke wul in ut gezetje. Trouwes ich gaon nao bed trektjae ut purtje 
achter uch tow as deje nao hoes gaotj. 

Effe later trek ich inderdaad ut purtje achter mich tow met un druug moel vanne neut en 
pien in miene boek van ut beer mer waal un ervaring rieker. Nein dan gaeftj mich dae 
angere Vorst me´r

Eure verslaaggaever

Nelis kerraat

De bontje aovundj vingt plaats op 2 november in de Wubs Pub en begintj um 20.13 oor.

Winnaar DorpsHerberg Fietsactie
In de maand augustus en september kon men bij De DorpsHerberg bij bestelling van 
een flesje Fristi, Chocomel, Dubbelfriss of Appelsap kans maken op het winnen van een 
stoere jongensfiets. 

Afgelopen week liep de actie ten einde en is de winnaar bekend gemaakt. Op woensdag 
3 oktober is de fiets in De DorpsHerberg uitgereikt aan de 8 jarige Thom Douven uit 
Nederweert.

We wensen Thom veel plezier met zijn prijs en hopen dat hij er nog vele jaren op mag 
fietsen.

TRADITIONELE CHINESE 
KEUKEN

De meeste Chinese keukens van afhaal-
restaurants zijn te veel aangepast aan 
de westerse smaken. In deze workshop 
maakt u kennis met echte gezonde Chine-
se maaltijden (ook zeer goed voor de lijn), 
de Chinese ingrediënten, het tafelgerei, 
de Chinese snijtechnieken en ook lekkere 
pure rijst. In de workshop maakt u kennis 
met belangrijke Chinese kookmethodes, 
smaakgevers en worden er een aantal 
bekende traditionele Chinese recepten 
voor het dagelijks eten geïntroduceerd. 
Kijk verder op onze nieuwe website www.
coconnederweert.nl
Woensdagavond 24 oktober, 18.30 uur. 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

Te koop:
POT- EN SNIJ-
CHRYSANTEN

Knippenberg
Nederweert 

tel. 631558/06-15351618

DANSSCHOOL HELLENDOORN 
SUCCESVOL OP DE BENELUX 

KAMPIOENSCHAPPEN 
Afgelopen zondag 30 september streden 
de dansparen uit Nederland, België en 
Luxemburg van 9.00 uur tot 23:30 uur om 
de ballroom en latin titels in Antwerpen, 
en grote nadb wedstrijd. Ashley Stam uit 
Someren en Maarten Wulmsen uit Val-
kenswaard behaalden een eervolle 3e 
plaats in een sterk veld met hun latindan-
sen cha cha, rumba, jive en samba.

Een opkomend paar waar we nog zeker 
veel van zullen horen en zien, aldus trainer 
Wim Hellendoorn van dansschool Hellen-
doorn.

Metselwerken - Timmerwerken
Ruud Frencken

ZONDAG 14 OKTOBER:  
ST. LUCASDAG, DE DAG VAN DE 
SCHILDERS OP EYNDERHOOF.

Vandaag demonstreert het schildersgilde 
oude schilders technieken, zoals marmer-
imitatie, het schilderen van beelden, deu-
ren voorzien van diverse houtstructuren, 
o.a. eiken, essen, grenen en glasverwer-
ken.

Ook worden de geheimen onthuld van het 
maken van verf in vroeger tijden. U kunt 
zien hoe met potmolens en lijnoliemolen-
tjes en door het mengen en wrijven van 
aardverfstoffen verf tot stand komt. Ook 
Rembrand maakte op deze wijze zijn verf.

Verder kunt u zien wat een klaploper is en 
wat men deed met puimsteen. Laat u ver-
rassen door de mannen van Eynderhoof 
in de witte jassen.

Op deze dag zijn verder alle oude am-
bacten in het museum in bedrijf. Er wordt 
gebakken in het bakhuis, gesmeed in de 
smidse en gezaagd in de zagerij. In de 
herberg kunt u een drankje en een hapje 
nuttigen  U kunt genieten van een uniek 
museum met een heel eigen gezicht. 
U vindt ons aan het Milderspaat 1 te Ne-
derweert-Eind. Aanvang 13.00 – 17.00 uur. 
entree € 5.00 kinderen € 2.00

Voor meer info en openingstijden kunt u 
terecht op: www.eynderhoof.nl 

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

EHBO CURSUS EERSTE HULP, 
START OP WOENSDAG 

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

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

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

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

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

Te Huur: 
1-2 pers. Appartement 

in buitengebied Nederweert
Brief onder nummer: 709,

bureau van dit blad.

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

GRANDIOZE GARAGEVERKOOP 
BIJ PLEUNIS MODE IN 

NEDERWEERT
U was er al eerder? Dan krijgt u komend 
weekend opnieuw de kans uw licht op te 
steken bij de garageverkoop van Pleunis 
Mode in Nederweert. De garage naast het 
winkelpand wordt voor even outlet-store 
aan de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken van vo-
rig seizoen worden aan dumpprijzen ver-
kocht, met kortingen tot wel 80%.
Bij Pleunis mode vindt u kleding van de 
merken  Bandolera, Sao Paulo, Taifun, 
Ariana, Betty Barclay, Gil Bret, Pause 
Café, Marie Méro, Monari, Via Appia, 
Brax, Zerres, Gerry Weber, FrankWalder, 
Freya, Isabell, Damo en Concept K tegen 
de allerlaagste prijs!  In diverse maten is 
er nog een ruime keuze aan perfect pas-
sende modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 12 oktober van 
9.00 tot 20.00 en zaterdag 13 oktober van 
9.00 tot 12.00 uur  is de Outlet geopend. 
Sla u slag. We starten echt pas vrijdag om 
9.00 uur.

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175
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GEMEENTE CONTACT

IMPACT
De omvang en de impact van de bezui-
nigingsmaatregelen van het Rijk zijn 
momenteel nog steeds niet bekend. 
Duidelijk is dat we worden geconfron-
teerd met grote bezuinigingen. Ook 
komen we voor aanzienlijke maatschap-
pelijke opgaven te staan in verband met 
grootschalige veranderingen en ver-
nieuwingen in onder andere de sociale 
zekerheid en zorg. In de begroting is 
rekening gehouden met noodzakelijke 
(vervangings)investeringen op basis van 
het huidige beleid en investeringen die 
onvermijdbaar zijn of niet kunnen worden 
uitgesteld.

Volgens wethouder Wernink (financiën) 
is er ondanks alle bezuinigingen het 
afgelopen jaar veel in gang gezet: “We 
hebben bijvoorbeeld goede resultaten 
geboekt als het gaat om investeringen in 
majeure projecten.”

POSITIEF 
BEGROTINGSRESULTAAT
De gemeente Nederweert hecht aan een 
structureel gezonde financiële huis-
houding. Dat bevorderen we door de 
inkomsten zoveel mogelijk op peil te 
houden en de uitgaven beheersbaar. Een 
sluitende begroting, ook in meerjaren-
perspectief, vinden wij essentieel voor 

een voortvarende toekomst. “Daar waar 
veel gemeenten het moeilijk hebben hun 
begroting sluitend te krijgen, kunnen we 
zonder meer trots zijn op het positieve 
resultaat”, aldus wethouder Wernink. 
“Voor 2013 vertoont onze begroting een 
overschot van € 325.000,-. Dit geld is 
ook hard nodig om de bezuinigingen van 
de Rijksoverheid op te kunnen vangen.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Het kabinet wil bezuinigen en gemeen-
ten krijgen daarom minder geld. Niet 
alleen voor nieuwe taken, maar ook voor 
bestaande taken. Wethouder Wernink: 
“Wij kunnen en willen onze verant-
woordelijkheid dragen en nieuwe taken 
efficiënt opnemen. Het realiseren van 
de maatregelen uit de bezuinigingsca-
talogus wordt goed opgepakt. De maat-
regelen zijn financieel in de begroting 
verwerkt. Hiermee bereiden wij ons voor 
op de gevolgen van het kabinetsbeleid 
van de komende jaren. We hebben al 
middelen gereserveerd voor het opvan-

Op dinsdag 6 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2013. 
De begroting laat een positief saldo zien van € 325.000.-. Dit overschot 
wordt apart gezet om de te verwachten bezuinigingen van het Rijk op te 
vangen. In dit artikel leggen we u uit hoe de begroting tot stand kwam 
en welke prioriteiten de gemeente wil stellen. In de begroting zijn ook de 
plannen opgenomen die moeten worden uitgevoerd om de ambities te 
realiseren voor de inwoners van Nederweert.

gen van bezuinigingsmaatregelen. Daar 
willen we het positieve saldo van deze 
begroting aan toevoegen, waardoor we 
circa € 527.000,- beschikbaar hebben." 
De totale begroting van de gemeente 
Nederweert bedraagt bijna € 32 miljoen. 
In onderstaand schema ziet u het begro-
tingsresultaat voor 2013.

PROGRAMMA’S
De gemeente werkt met een programma-
begroting. Dat betekent dat de gemeen-
teraad de belangrijkste thema’s vaststelt 
waaraan we gaan werken. De begroting 
is opgebouwd rond vier programma’s, 
die de beleidsmatige en financiële kaders 
voor 2013 behandelen.
Per programma wordt een korte toelich-
ting gegeven. 

FYSIEKE LEEFOMGEVING 
De naam Fysieke leefomgeving zegt 
het al: we willen ervoor zorgen dat 

Positief saldo inzetten voor bezuinigingen Rijksoverheid

Raad behandelt begroting 
2013 op 6 november

Nederweert een aantrekkelijke woon-
gemeente is. We onderscheiden ons 
als een aantrekkelijke woongemeente. 
Steekwoorden zijn duurzaam, veilig, 
architectuur, vrijheid, rust, ruimte en 
leefbaarheid. Woningbouw in de kerkdor-
pen is sterk gericht op het bedienen van 
doelgroepen (jongeren, senioren, zorgbe-
hoevende ouderen). De kwaliteit van het 
wonen hangt samen met de kwaliteit van 
het landschap eromheen. 

LEVENSVATBARE 
BEDRIJVIGHEID 
Nederweert is ondernemersvriendelijk, 
met aandacht voor nieuwe economische 
activiteiten in het buitengebied, senioren-
economie en initiatieven in het centrum. 
We zetten in op de realisering van een 
kwalitatief hoogwaardig buitengebied, 
waarin de recreatie gericht is op land-
schapsbeleving. Samen met de aanwezige 
bedrijven zetten we in op ruimtelijke kwa-
liteit, dierenwelzijn en milieuwinst. Op 
het gebied van toerisme en recreatie faci-
liteert en stimuleert de gemeente initiatie-
ven op de maat van Nederweert. Binnen 
Levensvatbare bedrijvigheid spelen ook 
de aanwezige natuurgebieden een belang-
rijke rol. We realiseren verbindingszones 
tussen de peelrestanten, die het mogelijk 
maken om wandel-, fiets- en ruiterroutes 
verder te optimaliseren. 

ZORGZAME LEEFBAARHEID
Op het gebied van leefbaarheid neemt de 
gemeente een proactieve houding aan. Er 
is aandacht, betrokkenheid en verantwoor-
delijkheid voor elkaar en de eigen woon-
omgeving. Iedereen moet in staat worden 
gesteld eigen keuzes te maken en zo lang 
mogelijk in de eigen omgeving te blij-
ven wonen. In het programma Zorgzame 
leefbaarheid zorgt de gemeente voor een 
gevarieerd, breed en laagdrempelig aan-
bod aan welzijns- en zorgvoorzieningen. 
Ook is er een breed aanbod van algemene 
voorzieningen in de kernen, met name 
voor inwoners met beperkingen. Voor kin-
deren moet er goed onderwijs zijn, indien 
nodig op maat. Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin ondersteunt ook volgend jaar 
jeugdigen en opvoeders bij het opgroeien. 

BESTUUR
Nederweert wil op strategisch niveau 
bestuurskrachtig opereren. Daarom heeft 
zij een strategische visie vastgesteld als 
afwegingskader bij keuzes voor toekom-
stig beleid. Voor de uitvoering van de 
strategische visie is een meerjarenuitvoe-
ringsprogramma vastgesteld. Inmiddels 
zijn de ruimtelijke ontwikkelingen over-
genomen in de structuurvisie Nederweert. 
De effecten van de bezuinigingen van het 
Rijk in samenhang met de aangekondigde 
decentralisatie van taken, maakt dat we in 
het programma Bestuur alert moeten zijn 
op ons huishoudboekje. In 2013 voeren 
we de bezuinigingstaakstellingen verder 
uit. In de begroting zijn middelen opgeno-
men om voorgenoemde ontwikkelingen 
vanuit het Rijk te kunnen opvangen. Of 
deze voldoende zijn, zal in de toekomst 
moeten blijken.

BEGROTING LEZEN?
In dit begrotingsartikel gaat het om de 
hoofdlijnen. Wilt u de begroting 2013 
helemaal lezen? Kijkt u dan op onze web-
site www.nederweert.nl. De begroting is 
ook in te zien bij de centrale klantenbalie. 
Meer weten? Neem dan contact op met de 
heer F. Kooiman van het team Financiën. 

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.

DAADKRACHT
Alle partners zetten zich in om con-
creet zaken te bereiken. Bijvoorbeeld 
het naleven van de kwaliteitsbijdragen 
(benoemd in de BOM+ regeling). Deze 
bijdragen dienen bedrijven en particu-
lieren in het buitengebied te realiseren 
als ze willen uitbreiden. De controles en 
handhaving rond de uitvoering van de 
regeling hebben extra aandacht gekre-
gen met het nodige resultaat.

IN GESPREK 
Daarnaast zetten alle partijen sterk in op 
communicatie. Burgers, ondernemers 
en andere belanghebbenden dienen 
voortdurend in gesprek te blijven over 
nieuwe ontwikkelingen in het buitenge-
bied. Een aantal agrarisch ondernemers 
heeft proactief contact gezocht met 
omwonenden om hen te betrekken bij 
ontwikkelingsplannen. Het gesprek wil-
len de drie partijen blijven stimuleren, 
omdat het delen van informatie hoog op 
de actielijst staat.

INFORMATIE 
In het kader van informatie-uitwisseling, 
zijn er publieksavonden georganiseerd 
waar deskundigen uitleg gaven over anti-
bioticagebruik in de veehouderij en geur-
hinder. In oktober staat er een avond op 
het programma over het onderwerp Bio 
Based Economy. U leest er elders over in 
het Weekblad voor Nederweert. 

DISCUSSIE 
De publieke discussie rondom geurover-
last, heeft voor de aanjager van de dis-
cussie, Stichting Leefbaar Buitengebied 
Nederweert en haar aanhang, niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. Dat 
neemt niet weg dat de evaluatie geur-
norm, vastgelegd in een voorstel van 
B&W, stevig is bediscussieerd door 
burgers en de raad. Dat sluit aan bij de 
uitgangspunten van de dialoog. 

ONDERWERPEN
De pilot fijnstof, met als participant 
LLTB en stichting LBN, zit in een afslui-

tende fase. De sloopregeling van oude 
stallen komt er aan. En de komende tijd 
krijgen knelpunten in de verwevingsge-
bieden, daar waar het leefklimaat onder 
druk staat, extra aandacht. Al met al 
onderwerpen die de moeite waard zijn om 
de dialoog voort te zetten. Ook voor de 
stichting, die even wat bedenkingen heeft 
geuit naar aanleiding van de ontwikkelin-
gen rond de geurnorm.

UITBREIDEN
In de laatste bijeenkomst van de dialoog-
partners is voorgesteld het aantal partners 
uit te breiden met vertegenwoordigers 
van de dorpsraden en de stichting De 
Heerlijke Peel, waarmee een specifie-
kere afspiegeling van de inwoners van 
Nederweert wordt nagestreefd. Opnieuw 
een positieve ontwikkeling. 

ACTIELIJST
De actielijst die de drie partners hebben 
opgesteld en geactualiseerd, zal na het 
toetreden van nieuwe partners mogelijk 
aangevuld worden. Uiteraard houden 
we u daarvan op de hoogte. U kunt de 
lijst downloaden op www.nederweert.nl. 
Hebt u vragen over de Dialoog Duurzaam 
Buitengebied, neem dan contact op met 
Joyce Dirkx van de gemeente Nederweert 
via j.dirkx@nederweert.nl. 

De LLTB-afdeling Weerterland, de stichting Leefbaar Buitengebied 
Nederweert en de gemeente willen het aantal partners dat deelneemt 
aan de Dialoog Duurzaam Buitengebied graag uitbreiden. De drie par-
tijen zijn sinds vorig jaar een samenwerkingsverband aangegaan om 
gezamenlijk invulling te geven aan een duurzaam buitengebied. 
Een gezamenlijke actielijst laat zien welke actiepunten zijn gerealiseerd 
en welke nog volop in uitvoering zijn. 

Aantal gesprekspartners wordt uitgebreid

Dialoog over buitengebied 
pakt positief uit

In week 41 starten we met het 
rooien van een aantal bomen in 
de gemeente. Er worden onder 
andere bomen gerooid op het 
binnenterrein aan de Pastoor 
Vullersstraat in Ospel en aan de 
achterzijde van de basisschool 
in Budschop. Op enkele locaties 
planten we nieuwe bomen aan. 
Het rooien van de bomen maakt 
deel uit van het jaarlijkse groen-
onderhoud. 

De gemeente Nederweert heeft ruim 
15.000 bomen binnen haar gemeente-
grenzen waarvan er ruim 4.000 in de 
dorpskernen staan. Binnen dit bomen-
bestand zullen er altijd bomen zijn die 
een slechte vitaliteit hebben, overlast 
veroorzaken, gevaar opleveren of schade 
toebrengen. 

ONDERHOUD
Om de risico’s te beperken en het bomen-
bestand gezond en veilig te houden, 
plegen we daarom regelmatig onder-
houd. In de meeste gevallen volstaat een 
snoeibeurt, maar ook het verwijderen van 
bomen is af en toe nodig. 

INSPECTIE
De gemeente laat periodiek alle bomen 
binnen de gemeente inspecteren door een 
boomtechnisch adviesbureau. Dit zijn we 
ook verplicht in het kader van onze zorg-
plicht. Door deze Visual Tree Assessment 
(VTA)-inspectie uit te voeren, houden we 
de gezondheidstoestand van onze bomen 
in beeld. Een soort APK-keuring voor 
bomen dus. 

AFWEGING
Mede op basis van deze inspectie wordt 
bepaald welke bomen gerooid worden. 
Daarbij houden we rekening met klachten 
of verzoeken van inwoners, een herin-
richting van het openbaar groen of de 
aanleg van nieuwe woningen of wegen. 
Kortom, alle ontwikkelingen in de omge-
ving spelen een rol bij het jaarlijkse 
groenonderhoud. 

LOCATIES
De komende tijd gaan we op verschil-
lende plaatsen in alle kernen aan de 
slag met het rooien van een of meerdere 
bomen. Naast het binnenterrein aan de 
Pastoor Vullersstraat en de achterzijde 
van basisschool Budschop komen ook de 
Reulisweg in Leveroy en de Rijksweg in 
Nederweert aan de beurt. Op de locaties 
waar meerdere bomen op korte afstand 
worden gerooid, worden de bewoners via 
een brief geïnformeerd. Wilt u bekijken 
waar de rooiwerkzaamheden precies 
plaatsvinden? Op www.nederweert.nl 
staat de complete lijst. 

n 

-

or 

ONDERHOUD
BOMENBESTAND

(+ = voordelig;  - = nadelig) 2013 2014 2015 2016

Post onvoorziene uitgaven 86.979 88.831 89.172 91.426

Eenmalige begrotingsruimte 72.843 225.212 283.410 327.505

Begrotingsruimte 

(toegevoegd aan ruimte rijksmaatregelen) 0 0 0 0

Ruimte tbv bezuinigingsmaatregelen Rijk 527.351 860.141 800.803 1.041.213

Totale financieel perspectief 687.173 1.174.385 1.173.385 1.460.144



vierde en laatste voorronde op zaterdag 
3 november. Kijk voor het volledige 
programma op www.nederweertlivebin-
nen.nl.

PoPactiviteiten bij ver-
enigingen en scholen
Om de jeugd nog meer te enthousias-
meren voor (het maken van) popmuziek 
gaat de popcoördinator in gesprek met 
verenigingen en scholen. Met de (jeugd)
muziekkorpsen wil hij toewerken naar 
een proms/popconcertenreeks. 

vrijwilligers gevraagd?
De popcoördinator geeft aan dat het af 
en toe lastig is om vrijwilligers te vin-
den die willen helpen bij het organiseren 
van popactiviteiten. Mocht u het leuk 
vinden om samen met Eric Kessels en 
de werkgroepleden van Nederweert Live 
Binnen popactiviteiten voor de jeugd uit 
te zetten? Neemt u dan contact op met 
onze popcoördinator via  
popnederweert@erickey.nl. 

Wilt u meer weten? Belt u dan met 
mevrouw K. van Diesen van de afde-
ling Samenleving & Ruimte.

officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

11 oktober BS Strateris
13 oktober Harmonie Melodie der Peel
13 oktober Harmonie St. Joseph
15 oktober BV Houtmolen
18 oktober CV De Bengels

Sportcentrum De Bengele was 
zondag 7 oktober het decor van 
de eerste editie van Nederweert 
Vitaal, de gezondheid- en beweeg-
markt voor senioren vanaf 55 jaar. 
Naar schatting duizend bezoekers 
kwamen op de markt af. 

Ze namen deel aan demonstraties, lie-
ten zich informeren over allerlei onder-
werpen op het gebied van gezondheid 
en bewegen of deden een van de vele 
gratis testen. Wethouder Frenken-Ras 
was ook aanwezig. Ze spreekt van 
een zeer succesvol evenement. “Het 
is goed om te zien dat zoveel mensen 
bezig zijn met hun eigen gezondheid.” 
Ook projectleider van Nederweert 
Vitaal, Jan van Riet, is bijzonder tevre-
den met de opkomst en de eerste reac-
ties. “Nederweert Vitaal was een eve-
nement dat 55-plussers niet mochten 
missen. Het is fantastisch dat er zoveel 
belangstelling was voor de dag. Dit 
stimuleert om op de ingeslagen weg 
door te gaan. Kijk voor meer foto’s 
van Nederweert Vitaal op www. neder-
weert.nl.  

oud PaPier

vergelijken 
Het Gezondheidsonderzoek Limburg 
2012 maakt deel uit van een landelijk 
gezondheidsonderzoek en bestaat uit 
twee onderzoeken die de GGD’en gelijk-
tijdig uitvoeren: één onder 17-64 jarigen 
en één onder 55 jaar en ouder. Door 
dezelfde vragenlijst in heel Limburg 
uit te zetten, kunnen de resultaten per 
gemeente en per regio met elkaar worden 
vergeleken en kunnen er uitspraken op 
Limburgs niveau worden gedaan. 

trends
De GGD’en voeren het onderzoek één 
keer per vier jaar uit. Hierdoor wor-
den ook trends zichtbaar. Op basis van 
de onderzoeksgegevens kunnen de 
Limburgse gemeenten vervolgens samen 
met de GGD prioriteiten stellen en 

(lokaal) gezondheidsbeleid ontwikkelen 
en realiseren. Deelnemers aan het onder-
zoek kunnen ook een persoonlijk advies 
krijgen om hun gezondheid te verbeteren. 

doe mee!
In de vragenlijst komt onder meer het 
beweeggedrag, alcoholgebruik, man-
telzorg, gezondheid en kwaliteit van 
leven aan bod. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van het onderzoek kunnen de 
gemeenten en de GGD’en voorzieningen 
treffen en/of activiteiten organiseren, die 
aansluiten bij de wensen en behoeften 
van de inwoners. Hebt u een vragenlijst 
ontvangen? Dan vragen we u vriendelijk 
deze in te vullen en in te sturen. 

digitaal 
Niet iedereen ontvangt een vragenlijst via 

Help mee met het gezondheidsbeleid

grootschalig gezondheidsonderzoek 

voortgang Popcultuur nederweert 

de post. De computer heeft willekeurig 
115.000 namen en adressen geselec-
teerd. Iedereen kan echter deelnemen 
door de vragenlijst via internet in te 
vullen. Ga daarvoor naar www.ggdlim-
burgnoord.nl. 

iedereen een 
Persoonlijk advies
Deelnemers kunnen ook digitaal een 
persoonlijk advies krijgen over hun leef-
stijl. Mensen die de vragenlijst via inter-
net invullen, kunnen tevens een advies 
krijgen om hun geestelijke gezondheid 
te verbeteren. De GGD werkt hierin 
samen met de Universiteit Maastricht en 
het Trimbos Instituut. Beide adviezen 
helpen om gezonder en gelukkiger door 
het leven te gaan.

resultaten
Een goed en betrouwbaar beeld kan 
alleen worden verkregen als zoveel 
mogelijk mensen meedoen met het 
gezondheidsonderzoek. De eerste resul-
taten komen in de loop van 2013 bes-
chikbaar.

omgeving

aanvragen omgevings- 
vergunning (regulier)
n	Houbenbaan 2, veranderen vleeskuikenhou-

derij (milieuneutrale verandering)  
(OV 20120176) (28-09-2012) 

n	Kolenhofweg 2, veranderen woning t.b.v. 
huisvesting arbeidsmigranten  
(OV 20120179) (1-10-2012)

n	Montgomerystraat 29, oprichten erfafschei-
ding (OV 20120177) (29-09-2012)

n	Schepengraaf 10, verbouwen van winkel/
kantoor naar woning (OV 20120180)  
(02-10-2012)

n	Waatskamp 114, verbouwen schuur t.b.v. 
mantelzorg (OV 20120175) (26-09-2012)

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

voorgenomen intrekking 
omgevingsvergunning  
(uitgebreid)
n	Reebergweg 6, geitenhouderij, intrekken 

omgevingsvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder (IU 20120164)

verleende omgevings- 
vergunningen (regulier)
n	Bloemerstraat 15a, varkenshouderij, ver-

plaatsen voersilo’s, de zuuropslag en de 
mestscheider, intern omwisselen van var-
kensafdelingen, verplaatsen en vergroten 
kantine (OV 20120173) (04-10-12)

n	Eindhovensebaan 19, oprichten rundveestal 
(OV 20120051) (08-10-2012)

n	Eisenhowerstraat 33, oprichten erfafschei-
ding (OV 20120140) (03-10-2012)

n	Geenestraat 93, vestigen pedicure in garage 
(OV 20120149) (03-10-2012)

n	Hagelkruisbaan 8, oprichten vleesvarkensstal 
(OV 20120057) (04-10-2012)

n	Heijsterstraat 4, verbouwen bedrijfswoning 
(OV 20120142) (03-10-2012) 

n	Houtsberg 19, oprichten varkensstal  
(OV 20120048) (08-10-2012)

n	Loverstraat 41, wijzigen voorgevel  
(OV 20120147) (01-10-2012)

n	Peelsteeg, plaatsen keerwand van 1 meter 
hoog in wegtalud (OV 20120163)  
(4-10-2012)

n	Strateris 32, plaatsen fruitautomaat  
(OV 20120113) (03-10-2012) 

n	Suffolkstraat 7, oprichten erfafscheiding (OV 
20120156) (03-10-2012)

besluit tot onmiddellijke 
inwerkingtreding omgevings-
vergunning
n	Brug 15, verbreden van de brug  

(UV 20120115) (10-12-2012)

De stukken kunnen op afspraak met ingang 
van de dag na verzenddatum (zie boven) 
gedurende zes weken worden ingezien bij de 
centrale klantenbalie. Het indienen van 
bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode 
mogelijk voor belanghebbenden bij burge-
meester en wethouders. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank 
Roermond. 
Dit kunt u ook digitaal http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
beschikken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

ingetrokken omgevings- 
vergunning (uitgebreid)
n	Gebleektendijk 11, zeugenhouderij. 

Intrekken omgevingsvergunning op ver-
zoek van vergunninghouder. Geen zienswij-
zen ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit 
is niet gewijzigd t.o.v. ontwerpbesluit  
(IU 20120104) 

verleende omgevings- 
vergunningen (uitgebreid)
n	Brug 15, verbreden van de brug. Geen 

zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. 
Besluit is niet gewijzigd t.o.v. ontwerpbe-
sluit (UV 20120115) 

n	Kampersweg 15, varkenshouderij. 
Zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. 
Besluit is niet gewijzigd ten opzichte van 
ontwerpbesluit (UV 20110218)

n	Niesakkerweg 4, vleesvarkenshouderij. Geen 
zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. 
Besluit is niet gewijzigd t.o.v. ontwerpbesluit 
(UV 20120008)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf 12 oktober 2012 
bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het 
instellen van beroep is vanaf de dag na terinza-
gelegging t/m 23 november 2012 mogelijk voor 
belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht 
van Rechtbank Roermond. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank 
Roermond. Dit kan ook digitaal via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking 
op onze website. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

kennisgevingen
n	Kreijel 7, grondverzetbedrijf, oprichten 

inrichting waarop het Activiteitenbesluit van 
toepassing is (MM 2012032)

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

De gemeente heeft opdracht ver-
strekt voor het vervangen van ruim 
200 oude verlichtingsarmaturen 
door energiezuinige exemplaren. 

De energiebesparing van de nieuwe 
armaturen is globaal 30% procent t.o.v. 
de oude armaturen en bedraagt ongeveer 
6.300 Kwh.

kerkstraat en 
lindanusstraat
Het gaat dan om de vervanging van 
de bolarmaturen in de Kerkstraat en 
Lindanusstraat door moderne LED-
armaturen. Hiermee nemen we al een 
voorzet op de herinrichting van de 
Kerkstraat in 2014. Langer uitstellen van 
de vervanging van de versleten bolar-
maturen is namelijk niet gewenst. De 
nieuwe verlichting is gekozen in overleg 
met de architect van de herinrichtings-
plannen.

brugstraat en 
geenestraat
In 2013 zal bij de herinrichting van de 
Brugstraat en Geenestraat de bestaande 
verlichting totaal vervangen worden door 
moderne gebogen masten en energiezui-
nige LED-armaturen.

overige straten
Straten waar binnenkort ook de verlich-
ting geheel of gedeeltelijk vervangen 
wordt, zijn o.a. Brugske, Schoolstraat, 
Geer, Hinkert, Kamperfoeliestraat, 
Kruchtenstraat, Schreursveld, Sjeeshuijs, 
Smisserstraat en Staterweg.

financiering
Het vervangen van de verlichting kost 
circa € 90.000,-. Deze kosten zijn opge-
nomen in het door de gemeenteraad in 
2011 vastgestelde beleidsplan Openbare 
verlichting 2011-2015.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door het bedrijf Ziut. Het vervangen van 
de openbare verlichting start binnenkort 
en duurt enkele weken. 

Hebt u nog vragen? Belt u dan met de 
gemeente.

uitvoering
brug 15

Het bedrijf Strukton start volgende week 
met de eerste werkzaamheden voor de 
verbreding van Brug 15. Aan de rand 
van het Julianapark in Budschop wor-
den bouwketen geplaatst en materialen 
opgeslagen. Ook vinden de eerste grond-
werkzaamheden plaats. De verwachting 
is dat vanaf week 43 nieuwe pijlers wor-
den aangebracht, waarna een start kan 
worden gemaakt met de bouw van het 
nieuwe brugdeel. Voor meer informatie 
over de verbreding van Brug 15, meldt u 
aan voor de nieuwsbrief op www.neder-
weert.nl.

uit de raads- 
vergadering

Op dinsdag 9 oktober vergaderde de 
gemeenteraad. Benieuwd naar de besluit-
vorming? Lees het verslag of luister de 
geluidsopnamen op www.nederweert.nl. 

vervangen
verlichting

Bij ruim 115.000 inwoners van onze provincie viel twee weken geleden 
het ‘Gezondheidsonderzoek Limburg 2012’ in de brievenbus. Ook een 
aantal inwoners van Nederweert ontving de vragenlijst. Met het onder-
zoek brengen de gemeenten, de GGD Limburg-Noord en de GGD Zuid-
Limburg de gezondheid, leefstijl, zorggebruik en zorgbehoefte van inwo-
ners van 17 jaar en ouder in beeld. 

De nieuwe notitie ‘’Popcultuur Nederweert 2011-2014” is eind vorig jaar 
vastgesteld. Het is nu bijna een jaar later. Tijd om eens terug te kijken. 
Wat is er allemaal gebeurd?

PoPcoördinator
Het contract dat is gesloten met het 
Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en 
Kunsteducatie) voor de inzet van pop-
coördinator Eric Kessels is verlengd 
tot 31 december 2014. Hij heeft voor 
de komende tijd als voornaamste taak 
ervoor te zorgen dat optreedmogelijk-
heden voor jonge startende bands zijn 
verankerd bij een nog op te richten pop-
collectief en/of via de werkgroep van 
Nederweert Live Binnen.

oPtredens bands
Het streven is dat bands in de toekomst 
zelfstandig hun eigen optredens en 
activiteiten organiseren. Nu zien bands 
elkaar nog te weinig en ontbreekt een 
echte samenwerking. De popcoördi-
nator is in overleg met de Stichting 
Nederweert Live om te bekijken of een 
popcollectief onder deze stichting kan 
worden gebracht. 

activiteiten 
Daarnaast staan er dit jaar nog ver-
schillende activiteiten op de plan-
ning. Op dit moment is de Band 
Battle in volle gang, een muzikale 
competitie met aantrekkelijke 
prijzen. In totaal zijn er vier voor-
rondes, twee halve finales en een 
finale. De eerste voorrondes kon-
den al rekenen op veel publiek en 
prima optredens. De Band Battle 
vindt plaats in café-zaal De Schans 
in Budschop. De derde voorronde 
is op zaterdag 27 oktober en de 

nederweert
vitaal

Popcoördinator Eric Kessels weet jonge muzikanten te 
enthousiasmeren. (Foto: gemeente 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: administra-
tie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 11 tot en met
20 oktober 2012 

DONDERDAG 11 OKTOBER
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), neske 
Horijon-reemers vanwege verjaardag, te-
vens voor Frits Horijon en zonen thijs en 
Harrie, ouders korsten-Meulen, ouders 
Feijen-Hoeben en kinderen.

ZONDAG 14 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. L. Caris) – zeswekendienst John 
Hermanns, maanddienst thieu Jonckers, 
Wilhelmus Weekers en Hendrina konings, 
Lien van Donschot; ter ere van de konin-
gin van de rozenkrans en de vrede.

H. Doopsel: kyano Welten.

MAANDAG 15 OKTOBER 
Gedachtenis van H.-Teresia van Jezus, 
maagd en kerklerares
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 16 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Margareta-Maria Ala-
coque, maagd
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 17 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Ignatius van Antio-
chië, bisschop en martelaar
geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 18 OKTOBER 
Feest van H.-Lucas, evangelist
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 19 OKTOBER
Gedachtenis van HH. Johannes de Bré-
beuf en Isaac Jogues, priesters en gezel-
len
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 20 OKTOBER  
Vooravond van de 29ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (Samenzang, lector 
mevr. a. engels) – jaardienst Piet Steuten, 
jaardienst Jan van Loon, jaardienst toke 
kneepkens-Hoeben, jaardienst Frans Lin-
sen, ouders tjeu knapen en Lies Vossen.

Overleden
op maandag 8 oktober was de uitvaart 
voor Sjef Feijen, hij overleed in de leef-
tijd van 84 jaar en woonde burgemeester 
greijmansstraat 29. 
Moge hij ruste in vrede. 

Dekenale lichtprocessie
op woensdag 17 oktober
De lichtprocessie van de parochies in 
het dekenaat Weert is op woensdag 17 
oktober. De processie trekt vanuit de 
Moeselkerk, waar om half acht ’s avonds 
eerst een korte gebedsdienst is. Speciaal 
koorleden wordt gevraagd mee te doen. 
”De ervaring van het gezamenlijk zingen 
heeft in het verleden veel koorleden goed 
gedaan”, aldus deken Hans Franken.
alle deelnemers aan de processie krijgen 
een kaars om in de vroege avonduren in 
een lichtprocessie te lopen van de kerk 
naar de Moeselkapel.  Daar wordt de 
lichtprocessie afgesloten met een lied, 
een gebed en de plechtige zegen.  
na ongeveer een uur is iedereen terug in 
de Moeselkerk. Iedereen kan meelopen, 
jong en oud.  er is parkeergelegenheid bij 
de  Moeselkerk. 
Het kerkbestuur van Moesel-keent nodigt 
iedereen uit voor een gezellig samenzijn 
na afloop in de zaal naast de Moeselkerk.

Ongelooflijke tienerdag
op zaterdag 24 november
Het bisdom roermond organiseert ook 
dit jaar weer een dag voor tieners uit Lim-
burg. Deze wordt gehouden op zaterdag 
24 november in scholengemeenschap 
trevianum in Sittard. De dag is bedoeld 
voor jongens en meisjes van 11 tot 17 jaar.
rondom het thema ongelooflijk zijn er 
diverse creatieve en actieve workshops 
en klinkt er veel muziek. ook is in de och-
tenduren een eucharistieviering gepland 
met hulpbisschop everard de Jong. De 
dag begint om tien uur en eindigt rond vijf 
uur ’s middags na een gezamenlijke eu-
charistieviering. 
ook ouders en begeleiders zijn welkom; 
voor hen is een apart programma. aan-
melden is mogelijk tot 15 november en 
kan via r.kerstens@bisdom-roermond.nl. 
Voor een lunch wordt gezorgd. Deelna-
mekosten 6,50 euro. 

Russisch concert
twee jaar geleden mochten wij ons ver-
heugen in het bezoek van het Vocaalen-

semble Vivat uit St. Petersburg. Vier rus-
sische zangers die verbonden zijn met het 
beroemde conservatorium van St. Peters-
burg en die ons trakteerden op zang uit de 
orthodoxe liturgie en volkseigen liederen 
uit rusland. op zondag 21 oktober zijn ze 
weer in nederweert en zullen om 19.00 
uur weer een concert geven. De toegang 
tot dit concert is gratis. Dit ensemble trekt 
elk jaar gedurende twee maanden door 
europa voor het geven van concerten. na 
afloop van hun concerten vindt er steeds 
een deurcollecte plaats en verkopen zij 
cd’s en ook religieuze artikelen. De op-
brengst hiervan is bestemd voor de in-
tensive care van het kinderziekenhuis St. 
nikolaja tschudotvorza (St. nicolaas Wel-
doener). op zondag 21 oktober mogen wij 
weer van hun bijzondere en mooie muziek 
genieten. Laten we met velen komen en 
na afloop heel gul zijn voor de kinderen in 
het ziekenhuis in St. Petersburg.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR
kerkbijdrage rabobank rek. 

nr.1355.09.246 
en Ing-bank gironr. 2943427

Zondag 14 oktober
10.00 uur H. Mis

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Vrijdag 12 oktober 18.30 uur. Voor Dora 
reemers - Stultiens.
Muziek: samenzang

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor r. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 tel 631317 Fax 632453
banknummer Sint rochusparochie: 
135506824 of giro 1836498.

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

ZONDAG 14 oktober 202
H.Mis om 11.00 uur.
Koor: Sint Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: Lies evers
Misdienaar: thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Jaar van het geloof
op 11 oktober opent paus benedictus XVI 
het internationale Jaar van het geloof. 
De diocesane opening vindt enkele dagen 
later plaats, op zondag 14 oktober in de 
kathedraal van roermond met een fees-
telijke eucharistieviering door bisschop 
Frans Wiertz. Daarbij zijn ook de relieken 
van verschillende Limburgse geloofsver-
kondigers uit diverse eeuwen aanwezig. 
In de viering zullen relieken van verschil-
lende zalige en heilige Limburgse ge-
loofsverkondigers aanwezig zijn. onder 
meer de heiligen Servatius, Lambertus, 
gerlachus, edith Stein, karel Houben 
en arnold Janssen en de zaligen Maria 
tauscher, Josefa Stenmanns en Helena 
Stollenwerk. 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.

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 11 - 20 oktober. 

Donderdag 11 oktober, in Mariakapel, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 
voor eigen intenties. 
Zaterdag 13 oktober, 19.00 (Samenzang) 
Marian van Lierop, Johannes Schroen en 
Catharina rietjens (verjaardag), jrd theu 
Verhijden, ghm gerrie van gemert. 
Zondag 14 oktober, 28e zondag door 
het jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
Pierre en alda Claessens-rutjens, ghm 
Harrie Hermans en Mia Hermans-timmer-
mans (verjaardag). 
Dinsdag 16 oktober, voor de zieken. 
Donderdag 18 oktober, in Mariakapel, 
Feest van de H. Lucas, evangelist, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 
voor eigen intenties. 
Zaterdag 20 oktober, 19.00 (Samen-
zang) Wiel de Wit en Lies kursten, ouders 
kersten-Weekers en overleden familie, 
ghm Leonard en elisabeth Duijts en over-
leden familie, zwd Mietje Creemers-ge-
raats, tevens voor Henriette timmermans 
en zoon tjeuke. 
ACOLIETEN: za. 13 okt. 19.00 : richard 
Wilmsen, thomas Wilmsen; zo. 14 okt. 
10.00 : Dennis van rooijen, Victor köster, 
Sander van Lierop, Cas Schonkeren; za. 
20 okt. 19.00 : richard köster, koen Cou-
mans, Steven berben. 
DOOPSEL: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn thijmen Frijters, Weert, 
en Lieve konings, bredeweg 118 in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopelingen en ouders een goede 
toekomst.

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND: In 
de rozenkransmaand oktober wordt nog 
op de donderdagen 11 en 18 oktober om 
18.30 uur de avondmis gevierd in de Ma-
riakapel aan de klaarstraatzijweg, vooraf 
gegaan om 18.10 uur door het rozenhoed-
je. als er avondmis is vanwege een uit-
vaart, dan vervalt de mis in het kapelletje. 
HERFSTVAKANTIE: Volgende week 
gaan leerlingen en scholieren een week 
herfstvakantie vieren: geniet ervan met 
ouders en anderen!

Pastoor a. koumans. 

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor r. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

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

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

13 t/m 20  oktober  2012

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 verjaar-
dag.

ZATERDAG 20 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor thieu 
konings, jaardienst voor Herman van de 
Pasch  en dochter truus.

LEZERS: zaterdag 13 oktober Maria van 
nieuwenhoven, zaterdag 20 oktober nelly 
Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 13 oktober 
ayla  beerens en Jarno bongers, zater-
dag 20 oktober Valerie beerens en Luc 
Weekers.

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 ge-
rarduskapel. op zaterdag zal het noveen-
gebed tijdens de H. Mis gebeden worden.

Het kerkbestuur heeft van Zij-actief  een 
bijdrage uit de opbrengst van het Fest-
eynder ontvangen voor de kerk en voor 
bloemen. onze hartelijke dank hiervoor.

KINDERWOORDDIENST:  kinderen a.s. 
zaterdag 13 oktober kinderwoorddienst 
om 19.15 uur in de sacristie. Hartelijk wel-
kom.

”Geloven is niet zozeer iets waar je over 
praat, maar eerder iets dat je doet”

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

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

opgave misintenties tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

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

reau gesloten
tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 14 okt. 9.30 uur:
als jrgt. voor Mia Wijers-baetsen en Pierre 
Wijers, Leon Sijmkens, als hgm. voor de 
overledenen van de fam. van roij-Ver-
stappen en fam. van Zeeland-Manders, 
grietje Verstappen (Canticum novum)

Mededeling:
•	 In	 de	 maand	 oktober	 iedere	 don-

derdagmorgen vanaf 8.30 uur rozen-
kransgebed in de Maria-kapel;

•	 In	het	weekend	van	21	oktober	wordt	de	
kerkdeurkollekte voor wereldmissiedag 
gehouden die wij van harte aanbevelen.

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.

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

OPEN EETTAFEL
LEVEROy

op donderdag 18 oktober is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdagmiddag 
17 oktober 11.00 uur. nieuwe bezoekers 
aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

tel. 651501; 652274; 651633

Trouwkaarten?? 
Drukkerij	van	Deursen	bv	•	Pannenweg	231	Nederweert

KerKdiensten

NEDERWEERT
Hallo dames,

op dinsdag 30 oktober gaan we bloem-
schikken. We beginnen om 19.30 uur op 
het podium van de Pinnenhof. De dames 
die altijd helpen bij het bloemschikken 
zorgen voor alle spullen, ook de bloemen. 
Wat we gaan maken laten we zo snel mo-
gelijk weten, net als de eigen bijdrage.

Het bestuur.

Afdeling Budschop

Zondag 14 oktober 2012 houdt De Zon-
nebloem, afdeling nederweert-budschop 
haar jaarlijkse Welfaretentoonstelling en 
verkoop.

Het afgelopen jaar is er door Zonnebloem-
gasten hard gewerkt aan het breien van 
sokken, truitjes en sloffen, het borduren 
van kleedjes, het maken van kaarten enz. 
enz.

De tentoonstelling is open van 12.00u. tot 
16.30u. en vindt plaats in het zaaltje van 
de kerkvoorziening van budschop.
kom eens rondneuzen! U bent allen van 
harte welkom!

Dankbetuiging
De vele blijken van medeleven bij het overlijden van 

mijn echtgenote en onze lieve moeder

Nelleke Brentjens - Bakker
hebben op ons diepe indruk gemaakt.

Het is voor ons helaas onmogelijk eenieder persoonlijk 
te bedanken.

Vandaar wij op deze wijze u allen hartelijk danken.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar:
De wijkverpleegkundige van De Zorggroep
Dr. M Beuvens & Dr. N. Knoops
Afdeling oncologie van het St. Jans Gasthuis Weert
“Arlene” uitvaartverzorging Nederweert

Harrie Brentjens, Harold & Jeffrey

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, 
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van mijn man, onze pap en opa 

Frans Wijen 
Frans van Milders 

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie waardige 
afscheidsdienst in de kerk en de crematieplechtigheid. 
Het is voor ons een fijne troostrijke gedachte dat Frans in zijn 
leven voor velen zoveel heeft betekend. 

Annie Wijen-Veugen
Kinderen en kleinkinderen

Nederweert,oktober 2012

Dankbetuiging

Op 21 september hebben wij ons gouden 
huwelijksfeest gevierd.

Wij danken u allen voor 
de felicitaties en bloemen.

Wij danken de buurt voor de 
mooie versiering aan huis.

Ook namens kinderen en kleinkinderen.

Toos en Nic Tinnemans-Janssen

ZIJACTIEF  ST MARTHA OSPEL

Beste leden,

onze volgende avond is op donderdag 18 
oktober in de Haaze-hoof om 20.00 uur.                                                                                        
Het thema is: Positief ouder worden en 
word gegeven door Ilse de Pauw.
Voor de pauze krijgen we uitleg over po-
sitief ouder worden en wat we er zelf aan 
kunnen doen, na de pauze mogen we 
hiermee aan de slag.
Laat het op je afkomen en word misschien 
verrast.

Dames, denken jullie ook nog aan het op-
geven voor de kerst High-tea.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief ospel



NU OOK IN

NEDERWEERT
Voor de winkel in je buurt,  Voor de winkel in je buurt,  
surf naar surf naar www.aveve.nl www.aveve.nl 

Beek Beek Polychemstraat 2 (nabij Makado), 6191 NL Beek, 046 437 44 44 Polychemstraat 2 (nabij Makado), 6191 NL Beek, 046 437 44 44 
Gulpen Gulpen Rijksweg 113, 6271 AD Gulpen, 043 450 63 22 Rijksweg 113, 6271 AD Gulpen, 043 450 63 22 
HeugemHeugem Vogelzang 7a, 6229 VM Heugem, 043 367 28 35 Vogelzang 7a, 6229 VM Heugem, 043 367 28 35
Kerkrade Kerkrade Locht 2 (nabij het Roda Stadion), 6466 GW Kerkrade, 045 545 33 77 Locht 2 (nabij het Roda Stadion), 6466 GW Kerkrade, 045 545 33 77 
Maastricht Maastricht Sandersweg 195, 6219 NV Maastricht, 043 343 60 32Sandersweg 195, 6219 NV Maastricht, 043 343 60 32
Merkelbeek Merkelbeek Belenweg 29, 6447 BV Merkelbeek, 046 442 15 64Belenweg 29, 6447 BV Merkelbeek, 046 442 15 64
Nederweert Nederweert Staat 40, 6031 EM Nederweert, 0495 74 50 31Staat 40, 6031 EM Nederweert, 0495 74 50 31

AVEVE kattenbakvulling 15L
AVEVE kattenbakvulling 15L

Hygiëne, Hygiëne Ultra, Hygiëne P
Hygiëne, Hygiëne Ultra, Hygiëne Plus. lus. 

VVanaf anaf € 5,95

AVEVE Multicroc AVEVE Multicroc 

18 kg + 2 kg GRATIS 18 kg + 2 kg GRATIS 

€ 24,95

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
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€ 3,95
ChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysantenChrysanten

paars, brons, 

rood, roze.

AVAA EVE kattenbakvulling 15L

AVEVE snoeischaar smallAVEVE snoeischaar small

€ 17,45€ 17,45 € 13,95

AVEVE snoeischaar largeAVEVE snoeischaar largeAVEVE snoeischaar large

€ 19,95€ 19,95€ 19,95 € 15,95

A
€

€ 4
KORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTING
€ 4

us. 

50%
KORTING
op de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zakop de 2de zak

50%
KORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTING

5

2 kg
GRATIS

2 kg
GRATISGRATISGRATISGRATISGRATISGRATISGRATISGRATISGRATIS

AVEVEAVEVE All-in Bruin br All-in Bruin brood 2ood 2,5 kg ,5 kg € 5,55

AVEVEAVEVE All-in Wit br All-in Wit brood 2ood 2,5 kg ,5 kg € 5,65

AVEVEAVEVE All-in Meer All-in Meergrgranenbranenbrood 2ood 2,5 kg ,5 kg € 6,35

€ 3,95

+250 g
GRATIISS
+250 g
GRAGRAGRAGRAGRAGRAGRATTT

www.facebook.com/avevewinkelswww.facebook.com/avevewinkels

Zaterdag 13/10 DEMO Cupcakes (10u - 16u)

Professor Knappebol!
Op 6 en 7 oktober hebben wij (Toneelvereniging Mengelmoes) “Professor 
Knappebol” op de bühne gebracht. Dit met veel succes! We hopen jullie dan 
ook zeer zeker (weer) te ontmoeten op èèn van onze komende voorstellingen. 

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 naar 
wat de professor heeft uitgevonden en zij zijn niet de enige…

Ben jij ook zo nieuwsgierig, kom dan kijken op:

Zaterdag 20 oktober   Pestoeërskoel     Leveroy
Zondag 21 oktober   De Pinnenhof    Nederweert
Zaterdag 27 oktober   La Rochelle     Roggel
Zondag 28 oktober  Haaze-Hoof    Ospel

Dit is jullie kans om je herfstvakantie op een kei leuke manier af te sluiten.
Kun je niet komend weekend, geen nood, dan kom je gewoon het weekend erop.
De laatste voorstelling zijn ook altijd hartstikke gaaf.

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.

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

‘Een mantelzorger die er even tussenuit 
is geweest, komt opgeladen terug’

Mantelzorger, voordat je het weet ben je het. En zonder dat je het in de gaten hebt, 
wordt de zorg intensiever. Je houdt steeds minder tijd over voor jezelf. Toch is het 
belangrijk om regelmatig te ontspannen. “Daardoor houd je het langer vol”, vertelt 
Jacqueline Beekes, manager van Handen-in-Huis. “Ga je er even tussenuit, dan 
kom je meestal helemaal opgeladen weer terug.”

Vaak zijn er al jaren voorbij voordat een mantelzorger in de gaten heeft dat hij mantelzorg 
verleent. “Meestal wordt die zorg sluipenderwijs steeds meer. Op een gegeven moment 
kom je als mantelzorger niet meer aan jezelf toe. Maar wanneer je daar achterkomt, kan 
je al overbelast zijn”, aldus Beekes. Overbelasting kan zowel lichamelijk als psychisch 
zijn en vaak is het beide. “Veel mantelzorgers geven 24-uurs zorg. Zij zijn er voortdurend 
mee bezig, kunnen niet even een stapje terug doen en aan zichzelf denken. Als je daarbij 
ook nog eens een gezin hebt of werkt, zorgt dat voor een enorme belasting.” 

Netwerk bouwen
Mantelzorg is zwaar, dat is duidelijk. Vooral de mantelzorg voor een partner of kind er-
varen mantelzorgers als zeer intensief. Op tijd ontspannen is makkelijker gezegd dan 
gedaan. Tenslotte is het de mantelzorger zelf die precies weet welke zorg de zorgvrager 
nodig heeft en wat hij het prettigste vindt. Degene die de zorg ontvangt, is daaraan ge-
wend. “Natuurlijk, zelf kan de mantelzorger dat het beste, maar dat betekent niet dat een 
ander het niet kan.” Een manier om het langer vol te houden is bouwen aan een goed 
netwerk van mensen die kunnen inspringen als het nodig is en die een seintje geven als 
je te veel hooi op je vork neemt. “Het is goed als je vrienden, buren of familieleden hebt 
die zeggen: ga jij nou eens een dagje weg. Want wanneer je de zorg met een goed en 
veilig gevoel kunt overdragen, is de kans dat je het daardoor langer volhoudt groter.” 

Inschakelen vrijwilliger 
Handen-in-Huis regelt door het hele land vrijwilligers voor mantelzorgers die er langer 
dan een dag tussenuit willen. Dit heeft allerlei goede effecten. “De hulpvrager kan langer 
thuisblijven omdat de mantelzorger het langer volhoudt. Daarnaast hoeft hij de periode 
dat een vrijwilliger zorg verleent niet opgenomen te worden in een logeeropvang. Dat 
heeft het positieve gevolg dat alles wat geregeld is bij de hulpvrager gewoon doorgaat. 
En dat geeft rust. De verzorgde blijft gewoon thuis en alles wat hij gewend is blijft het-
zelfde. Het leven gaat door op dezelfde manier, alleen wordt de zorg nu door een ander 
ingevuld. En dat is voor de mantelzorger ook wel eens prettig.” 

Kosten
Aan vervangende mantelzorg door Handen-in-Huis hoeven nagenoeg geen kosten ver-
bonden te zijn. De meeste zorgverzekeraars kennen in hun aanvullende verzekeringen 
een vergoeding hiervoor. Kijk voor informatie op de website of neem contact op met 
Handen-in-Huis.

Contact 
Bent u geïnteresseerd in vervangende zorg, minimaal 2 nachten, 3 dagen dan kunt u 
bellen naar Handen-in-Huis, tel. (030) 659 09 70. Voor meer informatie kijk op www.
handeninhuis.nl. 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

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

TE HUUR:
BEDRIJFSHAL MET GEMEUBILEERDE 

KANTOORRUIMTEN (280 M2)

“BEDRIJVENTERREIN PANNENWEG”

JBZ Beheer BV
+31 6 29 27 44 23

Officiële opening IKC de Kerneel
Op vrijdag 21 september hebben we IKC de 
Kerneel officieel geopend. Dit hebben we 
gedaan door er een heuse feestweek van te 
maken, met workshops voor alle kinderen 
van 0-12 jaar. Er werd gedanst, gekleid, ge-
bakken, toneel gespeeld, gegoocheld etc.! 
Vrijdags was er een presentatie van al deze 
workshops door en voor alle kinderen! Wat 
een super week!! Iedereen heeft volop ge-
noten.  Ook was die dag om 18.00u. de of-
ficiële opening, de burgemeester sprak ons 
mooi toe. Vol humor trokken Juf Erna en Si-
grid samen de “wie heeft de broek aan???”. 
Met zijn allen hebben we het glas geheven 

op de prachtige samenvoeging van basis-
school de Kerneel en bobo kindercentra! 3 
trossen ballonen werden omhoog gelaten 
door een ‘oud ‘ leerkracht van de Kerneel, 
Frits Steuten, een pedagogisch medewerk-
ster van Bobo, Suzan Velings en 2 kinderen 
van IKC de Kerneel, Thomas en Sjuul Camp. 
Na het officiële gedeelte kreeg iedereen de 
gelegenheid om binnen een kijkje te nemen. 
Tijdens deze druk bezochte opendag wer-
den de kleine maar ook de grote kinderen 
getrakteerd op een heuse kinderband….
Reintje en haar Voskes. 
Iedereen die aan dit feest heeft meege-
werkt… hartelijk bedankt!!!!!!

Alles weten over deze woningen, welke bedoeld zijn voor starters op de woningmarkt? 
Neem dan contact op met nieuwbouwmakelaar Marja Daems van ons kantoor (t 0475-493636)

Buitenkans!
nieuwe starterswoningen in Heythuysen en Nederweert-Eind 

De woningen beschikken o.a. over een L-vormige
woonkamer met erker, 3 slaapkamers, badkamer, vaste

trap naar de zolder en een ruime zolderverdieping. Deze halfvrijstaande woningen worden gebouwd 
door Bouwbedrijf Smivers BV in Heythuysen. 

Hermans Makelaardij   Stationsstraat 21
6093 BJ Heythuysen   Tel. 0475 - 49 36 36 

info@hermans-makelaardij.nl   www.hermans-makelaardij.nl

Smivers Bouwbedrijf   De Deder 13
6093 JS Heythuysen   Tel. 06 - 41 28 04 59

info@smivers.nl   www.smivers.nl

starterslening tot 
max. € 30.000,- 

mogelijk

* Nog slechts 4 woningen in Nederweert-Eind
te koop in plan ‘Tiskeswej’ met een koopsom
van € 173.000,- v.o.n.
* Nieuw in de verkoop in Heythuysen
4 woningen Burgemeester Geurtslaan,
met een koopsom van € 170.000,- v.o.n.

Cursus programma voor de herfst en winter nu online! In sa-
menwerking met ‘Anja Helpt’ nu ook de cursus ‘de heerlijke 
slanke keuken’. Op zaterdag 27 oktober weer een table d’hôte. 
Kijk op de website voor alle informatie of bel ons. 

www.zinin.biz
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Het court bevindt zich in een overdekte hal.  Er kan dus altijd droog 
worden gevoetbald. De hal is voorzien van aparte kleedkamers, 
douches en toilet voor dames en heren. De koffie/fris bar is te huur 
in combinatie met het court maar ook afzonderlijk te huur voor o.a. 
feestjes en vergaderingen. 

Hulsenweg 1, 6031 SP Nederweert - telefoon 06-15141341
www.indoorsoccer-nederweert.nl

Vriendenclubs, scholen, verenigingen en 

bedrijven kunnen bij Indoor Soccer Nederweert 

een veld huren om lekker een potje te voetballen. 

Uiteraard kunnen voetbalclubs in de wintermaanden 

optimaal profi teren van de indoor trainingsfaciliteiten. 

Indoor Soccer is dynamisch en goed voor je conditie!

Bel voor boekingen, reserveringen en 

informatie over tarieven: 06-15141341

Wij vertellen u graag meer over de 

mogelijkheden.

BINN
EN-

BINN
EN-

KORTKORT

OPENOPEN

Opening

hét integraal kindcentrum Nederweert
met kinderopvang

Feestelijke opening op 26 oktober 2012 om 15.00 uur
door mevrouw Frenken-Ras, wethouder gemeente Nederweert.

Aansluitend heffen wij graag het glas met u 
en houden wij open huis tot 16.30 uur.

U bent van harte welkom
op basisschool De Klimop en kinderopvang ikOOK! 

Dokter van de Wouwstraat 39 Nederweert – www.klimopnederweert.nl - www.ik-ook.nu

Rabobank en Ondernemersvereniging Nederweert 
koppelen bijeenkomsten aan Bizz’Cu

Samenwerking leidt tot meer…
Ondernemersnetwerk Bizz’Cu vernieuwt en ver-
breedt. Het ene netwerk leidt tot het andere 
netwerk. Dat leidt weer tot interessante bijeen-
komsten. Samen met Rabobank Weerterland - 
Cranendonck en met de Ondernemersvereniging 
Nederweert organiseert Bizz’Cu gecombineerde 
ondernemersbijeenkomsten op 24 oktober 2012 en 
op 16 januari 2013.

Creatief je bedrijf runnen
De Dorpsherberg in Ospel is de locatie voor de Bizz’Cu-bijeenkomst van 24 oktober 
aanstaande. Eigenaar Coen van der Zanden is een creatief ondernemer bij uitstek. Hij 
ziet overal kansen en mogelijkheden, die vervolgens met enthousiasme worden aange-
grepen. Niet alleen voor de promotie van zijn eigen bedrijf, maar ook in het kader van 
regiobranding en Peelpromotie. Coen is vertegenwoordigd in diverse belangenorgani-
saties en is daardoor in de gelegenheid zaken te verbinden. Samenwerking is daarbij 
het sleutelwoord. 

Ook voor de bijeenkomst van 24 oktober a.s. is samenwerking het motto. Rabobank 
Weerterland - Cranendonck combineert het 13e ondernemerscafé met een Bizz’Cu-
bijeenkomst. De avond staat in het teken van creativiteit en wordt geleid door Sjra Puts 
van Creative Brainworks. De Weerter cabaretier Jos van Dooren vult het culturele ge-
deelte van het programma in. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid tot netwerken met 
collega-ondernemers. Meer over het programma op www.bizzcu.nl. 

Aanmelden 
Aanmelden voor de bijeenkomst van woensdag 24 oktober kan via info@bizzcu.nl, of 
via de Bizzcu-facebookpagina. Ondernemers kunnen zich ook aanmelden voor deze 
bijeenkomst annex  ondernemerscafé via de website van de Rabobank.

Sportief je bedrijf runnen
De eerste netwerkbijeenkomst in het nieuwe jaar is op woensdag 16 januari 2013. Dit is 
een extra bijeenkomst die buiten de reguliere vier bijeenkomsten van Bizz’Cu valt. Deze 
wordt in samenwerking met de Ondernemersvereniging Nederweert georganiseerd. Het 
programma van de avond is nog niet geheel bekend. De locatie wel. Sportcentrum Laco 
in Budschop heet op 16 januari 2013 alle aangesloten ondernemers van OVN en Bizz’Cu 
welkom. Meer informatie volgt.

Bizz’Cu-deelnemer worden?
Bent u ook in voor business en cultuur, onderneemt u in de regio en wilt u interessante 
contacten opdoen en uw netwerk vergroten? Meld u dan aan bij Bizz’Cu. Deelname 
staat voortaan open voor iedere geïnteresseerde ondernemer. Aanmelden kan via info@
bizzcu.nl. Meer informatie over deelname vindt u op www.bizzcu.nl. 

BLOEMSCHIKKEN BEGINNERS
Leuke hobby beginnen waar je jaren mee 
bezig kunt zijn, begin dan met bloem-
schikken. In de cursus worden verschil-
lende technieken behandeld.
Eveneens komen aan de orde: vormen en 
stijlen van het bloemwerk.
Start: vrijdagavond 12 oktober, 19.30 uur, 
8 lessen, éénmaal per maand. Kijk verder 
op onze nieuwe website www.coconne-
derweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

Gezocht hulp in de 
huishouding 

voor ± 3 uur per week in 
buitengebied Ospel 

tel: 06-31061178 

POWERPOINT
Met dit programma leert u hoe een mooie 
diaserie of presentaties kunt maken. Mooie 
foto’s van je vakanties, feestjes of andere 
gelegenheden kun je laten zien aan familie, 
vrienden of kennissen in de vorm van een 
diavoorstelling, met muziek, filmfragmen-
ten, tekstballonnen etc. Ook het bewer-
ken van foto’s komt in deze cursus aan de 
orde. Om aan deze cursus deel te nemen is 
het noodzakelijk dat u over een behoorlijke 
computervaardigheid beschikt.
Start: woensdagavond 24 oktober, 19.30 
uur, 8 lessen. Kijk verder op onze nieuwe 
website www.coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

Neewieert on Wiels, 
weej waasj…allewiels…

Woensdagavond, de evaluatie vergadering.
Heb net mijn natgeregende jas aan de kapstok gehangen. De gastvrouw schenkt een 
lekkere kop warme chocomelk in met een flinke dot slagroom en de verwarming staat 
lekker behaaglijk op 22 graden. De herfst is begonnen…
Die herfst die is begonnen, geen dag te vroeg als je het ons vraagt. Dank aan alle goden 
van alle godsdiensten voor die super zon overgoten zondag in september. Die ene dag 
dat de straten afgeladen vol stonden met super gave auto’s en vele motoren. Die ene dag 
toen je echt letterlijk over de duizenden hoofden kon lopen. Vanaf de Schans via het ho-
recaplein naar het Raadhuisplein en van het horecaplein tot aan de kerk. Naar schatting 
kwamen ruim 16000 bezoekers ons evenement bewonderen. In alle hoeken, kieren en 
groenstroken stonden voertuigen geparkeerd. Van super uitgebouwde tuning bolides tot 
de laatste bout gerestaureerde auto’s en motoren. Van gigantische bewijzen van huisvlijt 
tot restauratieprojecten waar het budget oneindig leek te zijn. 
Er liepen kinderen rond met verf op hun gezicht en met verf op de handen van het auto’s 
beschilderen. De enige mensen die op deze super zondag een nat pak hadden, kwamen 
net uit een autowrak bij Auto te Kanaal, dat vele bezoekers deed stilstaan op de brug. 
De brandweer liet haarfijn zien hoe uw auto uit elkaar wordt gehaald wanneer u bekneld 
zit. Je kwam gewoon ogen en tijd te kort.

Dit alles was allemaal mee te 
maken op onze 5e jaar jubileum 
van Neewieert on Wiels. Men-
sen, wat was dit een super edi-
tie! Een record aantal bezoekers. 
Een record aantal voertuigen. 
Een record omzet bij de horeca. 
Ook de winkels werden goed 
bezocht. De 4 bands waren een 
echte aanwinst voor deze editie. 
De diversiteit van deze bands 
maakte het voor iedereen aan-
trekkelijk om even met de voet 
op de grond te tikken of zelfs een 
dansje te wagen. 

Mensen bedankt voor de steun, bedankt voor het komen met of zonder voertuig, be-
dankt voor de hulp zowel financieel als in middelen, bedankt voor de complimenten. Be-
dankt aan alle omwonenden voor hun medewerking en het bieden van hulp waar nodig.
Dit hadden wij niet durven dromen. Maar dit is precies waar we het voor doen!

Dat was het dan voor deze vergadering. Tot volgend jaar. Hopelijk verloopt de evaluatie 
dan ook op deze manier. Zo, de jas weer aan, inmiddels is het nog harder gaan waaien. 
En op naar een bed met een dikke donsdeken. Ja, deze zomer is voorbij… gelukkig 
hebben we iets gaafs om op terug te kijken…. Anders neem even een kijkje op www.
neewieertonwiels.nl 

Bedankt namens het hele team van NOW2012
Francoise Creemers, Bram Stultjens, Alex Saes, Frank Leenen, Jac Derks, Frank Sluij-
ters en Frank Stienen.

Met een speciale dank aan de sponsoren van ons evenement:
MLT autoservice, Het Roosje, ABS midden Limburg, Autobedrijf Beenders, OVN Neder-
weert, Autobedrijf van Nieuwenhoven, Heber montage, Wups pub, Cito totaalservice, 
Bubbles carwash, EMA Weert, Pepganga, Autobedrijf Saes, Bonten advies, Bi-j Siem, 
Guulke eten en drinken, Eetcafe de Kleine Winst, Cafe Matchpoint, Cafe de Schans, 
Marcel Postma transport, Raema, Auto van Gog, CNC service, Hubo Duijts, JM auto-
service, Rob van Hoek slijperij, Media pixels, Joosten transport, Expert, Erik Kessels, 
Gemeente Nederweert, Verkeersregelaars, Downside tuning, Brandweer Nederweert, 
Reddingsbrigade Nederweert, De Knutselkast, Autosloperij de Boortoren, Propixx, Pits-
poezen, Drukkerij van Deursen, Hallo Nederweert, Weert FM, L1, Ospel Aktueel.

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

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

EIGEN IMPORT
CONCURRERENDE PRIJZEN
UITGEBREID ASSORTIMENT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
VAKKUNDIGE VERWERKING 
DOOR ONZE MANNEN
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Ouder wOrden kan OOk 
leuk zijn! 

Zeker als je samen sport.
Op donderdagmorgen zoeken veel dames 
de danszaal op in de sporthal om gezellig 
samen te bewegen op muziek. We begin-
nen met een warming up die uit een aantal 
pasjes bestaat, daarna strekken en ver-
sterken we de spieren van de armen en het 
bovenlichaam. Soms maken we gebruik 
van attributen zoals een dynaband of stok-
jes voor een dans. Grondoefening voor de 
buik, billen en  benen komen wekelijks te-
rug. Tot slot ronden we de les af met ont-
spanningsoefeningen.
Vind je het leuk om met dames van dezelf-
de leeftijd een uurtje te bewegen, meld je 
dan aan bij Wilskracht. Van 8.45-9.45 uur 
leeftijd 50+ en van 9.45-10.45 uur 60+.
Af en toe drinken we na afloop een kopje 
koffie of we gaan aan het einde van het sei-
zoen een keer fietsen en lunchen.

Jullie leidster is Leonie Bruggink

algemene 
ledenvergadering 1 

nOvember 2012
“de schOuders erOnder!”

Op donderdag 1 november hebben we 
onze algemene ledenvergadering gepland. 
We hebben voor die avond een mooi pro-
gramma, maar dat kan natuurlijk alleen sla-
gen als jullie ook komen.

Zoals jullie weten zijn we al even met de 
KNGU aan het bekijken op welke manier 
we de vereniging beter kunnen organise-
ren zodat we meer leden krijgen en onze 
financiële positie ook verbetert.

Thijs van Doren, onze penningmeester zal 
een toelichting geven op de financiën van 
de afgelopen jaren.

Gijs Naus en Dinie de Groot van de KNGU 
zullen de resultaten van de gesprekken en 
de enquête toelichten. In de enquête is 
door twee mensen aangegeven dat zij best 
bestuurslid zouden willen worden. Wij zijn 
razend benieuwd wie dat zijn.

Inmiddels hebben we een gesprek gehad 
met Made2Sport, die samen met onze le-
den, ouders, kader, etc. een Sportbusiness-
model willen uitwerken, wat hele concrete 
actiepunten op moet gaan leveren voor onze 
vereniging. De bedoeling is om één avond 
met een groep mensen hiervoor bij elkaar te 
gaan zitten. Renée Wernink zal hier het een 
en ander over vertellen. Maar denk er vast 
eens over na of dit iets voor je is.

We staan nu dus echt op het punt om met 
elkaar te beslissen of we verder gaan zoals 
we nu bezig zijn, wat kan betekenen dat we 
steeds minder leden krijgen en de finan-
ciële positie niet beter wordt. Of we gaan 
samen de schouders eronder zetten, gaan 
een nieuw aanbod ontwikkelen, proberen 
nevenactiviteiten te ontwikkelen, het be-
stuur uitbreiden en ga zo maar door.

Maar dat kan het huidige bestuur niet voor 
elkaar krijgen. Daar is dus echt de hulp van 
leden en ouders voor nodig.

We hopen dan ook dat u met veel mensen 
komt op 1 november.

Om een beeld te krijgen op hoeveel men-
sen we kunnen rekenen zouden we het fijn 
vinden als u even laat weten of u komt, dat 
kan via info@wilskracht-nederweert.nl

De vergadering wordt gehouden in het 
zaaltje achter het sportcafé de Bengele en 
begint om 20.00 uur.

Tot 1 november!

Bestuur GV Wilskracht

spOrtnieuws
jumping giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

week 41:  13 – 14 oktober 2012.
zaterdag 13 oktober 2012.
uitwedstrijden:
Aeternitas – U12-1 14.00 uur.
BBC – HS 20.15 uur.
Geen thuiswedstrijden.

zondag 14 oktober 2012.
uitwedstrijden:
Venlo – U18-2 11.45 uur.
thuiswedstrijden:
U12-2 – Quo Vadis 10.00 uur.
U16-1 – EBCG 10.00 uur.
U22 – Vido 12.00 uur.
MU18 – Dunatos 12.00 uur.
U18-1 – Fanatixs 14.00 uur.

sportieve groet en fijne wedstrijden.

kacheltOcht vOOr atb-ers.
Zondag 28 oktober organiseert TWC 
NEDERWEERT de jaarlijkse kachel-
tOcht, een ATB-toertocht over 28-36-
52 en 60 km.

De tocht is geheel met pijlen uitgezet en 
gaat door een bosrijke omgeving.
Het dragen van een helm is verplicht!
Bij de pauze ontvangt elke deelnemer 
een gratis consumptie. Start en Finish bij 
“Le Winne” Boeket 6 in Nederweert en 
de starttijden zijn van 8.30-10.30 uur. De 
route naar de inschrijflokatie (Le Winne) is 
vanuit alle invalshoeken met bordjes aan-
gegeven. Ook is er een bewaakte fietsen-
stalling aanwezig!

inschrijfgeld:
NTFU- leden € 3,-
niet NTFU-leden € 4,-
jeugd gratis

verdere inlichtingen:
www.twcnederweert.nl

h.v. merefeldia
uitnodiging ieniemini handbal - 
h.v. merefeldia 4-5-6 jarigen
We weten het natuurlijk allemaal al lang; 
handbal is een hele leuke, gezellige en 
dynamische sport. H.V. Merefeldia wil de 
allerjongste jeugd spelenderwijs kennis 
laten maken met handbal, het ienieMINI 
HANDBAL. Wij bieden in oktober/novem-
ber een reeks van 6 trainingen aan voor 
4-5-6 jarigen. De trainingen worden gege-
ven in sporthal de Bengele in Nederweert 
op woensdag van 17.15u tot 18.00u. Wil je 
je kind kennis laten maken met handbal, 
maar weet je kind nog niet of dit iets voor 
hem of haar is, dan is dit de mogelijkheid 
om dat te onderzoeken door ze het zelf te 
laten ervaren! Meld je kind aan voor de 
kennismakingstraining op woensdag 24 
oktober, via tel. 0495 519085 of e-mail: 
ienieminihandbal@upcmail.nl. De kennis-
makingstraining is gratis en verplicht je 
tot niets. Is je kind na de kennismakings-
training enthousiast geworden dan kan 
het daarna nog vijf trainingen volgen. Je 
betaalt 20 euro voor deze trainingen. Bij 
voldoende interesse zullen we een vervolg 
geven aan deze trainingen.

Trainer: Marcel Timmermans
Locatie: Hal 2, 
 Sporthal de Bengele,   
 Nederweert
Dag: Woensdag
Tijd 17.15 – 18.00u
Duur 45 minuten
Aantal trainingen 6
Startdatum 24 oktober
Einddatum 28 november
Prijs € 20,00 

De 1e training is gratis en verplicht je tot 
niets.
Aanmelden: Via tel. 0495 519085 of e-
mail: ienieminihandbal@upcmail.nl

potcrysantenactie
zaterdag 13 oktober is het weer zover. 
We gaan weer van start met onze alom 
bekende potchrysantenactie. 
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 aanhanger, voor het be-
zorgen 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 Metse-
makers 

tot 13 oktober.

prOgramma ‘t brökske 
zaterdag 13 oktober 
sporthal nederweert 
‘t Brökske 5 - FC De Heiputters 3  17:00u 
‘t Brökske 7 - De Metro/Dam Electro 3  18:00u 
‘t Brökske 8 - BZVV 2  19:00u 
sporthal vlodrop 
Linne 2 - ‘t Brökske 6  19:00u 
sporthal swalmen 
Tornado 3 - ‘t Brökske 4  19:00u 

maandag 15 oktober 
sporthal nederweert 
‘t Brökske 1 - De Gastronoom 2  21:30u 
sporthal baarlo 
Baarlo 3 - ‘t Brökske 2  21:30u 
sporthal reuver 
Reuver 3 - ‘t Brökske 8  21:30u

uitslagen libre 
Vlegelke 1 – Beegden 1  = 4 – 2.
Vlegelke 2 – Roermond 2  = 4 – 2.
Jachthuis 2 – Vlegelke 3  = 2 – 4.
Biej de Vogel 1 – Vlegelke 2  = 6 – 0.
Vlegelke 3 – Manuslust 1  = 2 – 4.
Vlegelke 4 – Vriendenkring 5  = 6 – 2.

Bij het eerste team waren al direct twee 
uitblinkers Jan Vossen won met 6.87 gem. 
Well Wijen spande de kroon met 13.84 
gem en een geweldige serie van 102.
In het tweede speelde Jan Stultjens prima 
met 3.61 gem. Dick won met 6.14 gem.
In het vierde speelde Math Janssen prima 
met 1.50 gem. Invaller Tonnie Heijmans 
deed het nog beter met 1.83 gem.

programma libre 
maandag 15 – 10 
Vlegelke 4 – Ramona 4.

dinsdag 16 – 10 
Vlegelke 3 – De Siem 2.

donderdag 18 – 10 
Vlegelke 1 – Montfort 2.

programma golf. 
Vrijdag 12 – 10. BVE 2 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – BVE 1.
Stamgasten 2 – Vlegelke 3.

Veel Succes LB

14 oktober herfst-
concert Fanfare 

Concordia Leveroy
De  Koninklijke Fanfare de Vrijheidszonen Kinrooi o.l.v. Stefan Arits  zal op 14 oktober om 
15.30 uur het herfstconcert openen in zaal Pestoeërskoel in Leveroy. Aardig detail is dat 
deze vereniging in 1899  ontstaan is door een initiatief vanuit een toenmalig zangkoor.
Het toeval treft dat op 14 okt. het optreden van deze fanfare gevolgd wordt door een 
concert van het Gemengd Koor Leveroy o.l.v. Hans Peeters.  Dit koor gaf op 22 dept. 
een leuk concert op de Floriade en een gedeelte van dat repertoire zal opnieuw worden 
uitgevoerd in Pestoeërskoel. Fanfare en koormuziek schijnt dus goed samen te kunnen 
gaan.

De Concertmiddag zal worden besloten door met een optreden van Fanfare Concordia 
o.l.v. Stefan Outjers.
Besturen en muzikanten  nodigen u van harte uit om dit concert bij te wonen.
De toegang is gratis.

duikteam nederweert 
druk met lessen 

verzOrgen!!
Afgelopen zaterdag was het weer een 
drukte van jewelste bij de het zwembad 
van de Laco. Er werden theorie-examens 
afgenomen van  nitrox (verrijkte lucht), 
Advanced en Open Water Diver. Daar-
naast waren nog een aantal cursisten be-
zig met het oefenen van een aantal skills 
die ze dadelijk nodig hebben voor hun 
Rescue  Diver examen. Hierna volgen de 
buitenwaterexamens. Als die zijn afge-
rond kan iedereen met de herfstvakantie 
een heerlijke duikvakantie boeken. Want 
wat is er nu mooier dan bij een watertem-
peratuur van 29 graden  te genieten van  al 
dat mooie onderwaterleven.
Wil je leren snorkelen, je duikbrevet halen 
of je duikvaardigheden op niveau houden, 
kom dan eens naar onze zwembadtrainin-
gen kijken op zaterdag in zwembad “De 
Laco “ van 16.30 uur tot 20.30 uur.
Voor verdere info, kijk op www.duikteam-
nederweert.nl of stuur een mail naar info@
duikteamnederweert.nl 

harmOnie st. jOseph
concertreis naar friesland:
De organisatie van ons concertweek-
end op 20 en 21 oktober naar Easterein 
ligt op stoom. Er worden nog de laatste 
zaken geregeld zoals de invulling van de 
zaterdagmiddag en de zondagmiddag die 
we beiden door zullen brengen in Sneek. 
Voor het verblijf in de sporthal van Wom-
mels moet je zelf een luchtbed en slaap-
zak meenemen. En een kussen als je dat 
wil. De uniformen worden gezamenlijk 
vervoerd met het (slagwerk)instrumenta-
rium. Je krijgt t.z.t. nog een label voor aan 
je uniformhoes. Neem ook je marsboekje 
mee. Over de verdere invulling van het 
weekend en de laatste stand van zaken 
houden we jullie op de hoogte. Op onze 
website staat ook informatie die telkens 
zal worden bijgewerkt. “It giet Oan!”

activiteitenkalender:
- 20/21 oktober Concertreis Easterein 

(Oosterend) Friesland
- 28 oktober Gezamenlijk concert met 

Ospel, Eind en Leveroy
- 1 november Extra ledenvergadering 

i.v.m. mogelijke con-
coursdeelname 2013

- 17 november Caeciliafeest
- 18 november Intocht Sinterklaas
- 6 januari Nieuwjaarsconcert
- 11 februari Vastelaovundsjoptocht

inzamelen oud papier:
elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het st. 
antoniusplein in nederweert en het 
rochusplein op budschop. de op-
brengst is voor uw harmonie. steun uw 
harmonie en breng oud papier op za-
terdag 13 oktober tussen 9.00 tot 12.00 
uur naar de inzamelpunten. Onze dank 
daarvoor!

St. Antoniusplein: Paul Hoeben en Elze 
Janssen

Rochusplein: Leon Coolen, Moniek 
Verhijden, Caroline 
Berkers en Roos Nijs-
sen

Volgende maand (10 november) zijn aan 
de beurt:  Matthijs Kaan, Femke Linders, 
Bas van Eck, Annemieke Mutsaers, Irma 
Gielen en Maril Borrenbergs.

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

kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
harmonie st. joseph is ook te vinden 
op twitter, facebook en Youtube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

agenda OktOber:
16 okt. Bijeenkomst commissie schut-

tersfeest  20.15 uur Clubgebouw
23 okt. Activiteitencommissie 19.30 uur 

Clubgebouw
24 okt. Bestuursvergadering aanvang 

20.15 uur Clubgebouw

Met schuttersgroet,
Het bestuur

handbOOgvereniging
“ willem tell “

nederweert  /  budschOp
agenda:
5-6-7 Oktober  3e en 4e Indoor wed-
strijd georganiseerd door de Batavieren 
Treffers 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 aan de Beatrixstraat 
47a Nederweert-Budschop.
En laat eens weten wat u er van vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten.

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

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

internet: www.willemtellnederweert.nl

competitieprogramma jeugd
woensdag 10 oktober
Merefeldia C1 – SV Budel C1 19:30

zaterdag 14 oktober
Slekker Boys MB1 – Merefeldia MB1 11:15/12:30

programma veteranen
zaterdag 13 oktober
Merefeldia – Roggel  17:00

competitieprogramma senioren
zondag 14 oktober
Merefeldia 1 – Blerick 1  14:30
Merefeldia 2 – Blerick 2  11:00
Maasbracht 3 – Merefeldia 3  09:15/10:30
Leveroy 2 – Merefeldia 4  09:45/11:00
MMC Weert 5 – Merefeldia 5  09:00/10:00
Rood Wit’67 4 – Merefeldia 6  08:45/10:00
Merefeldia 7 – SSE 6  10:00
Merefeldia VR1 is vrij

vrijdag 16 november
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20:00 uur

rksvO nieuws
donderdag 11 oktober:
KNVB DM017 - Selectiewedstrijd 19.00

zaterdag 13 oktober:
Voor jeugdprogramma zie www.RKSVO.nl  

zondag 14 oktober:
SSE 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Heythuysen 2 11.30
RKSVO 3 - Cranendonck 4 13.00
RKSVO 4 - Maasgouw 4 11.00
Veritas 4 - RKSVO 5 11.30
Eindse Boys 3 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - SVVH 3 10.00
Helden da.2 - RKSVO da.1 12.00

maandag 15 oktober:
KNVB 0.15 - Helden MB 19.00

donderdag 18 oktober:
RKSVO da.1 - SSE da.1 20.00

programma za. 13 okt. veteranen
Eindse Boys - Panningen B 17.00 uur

programma zo. 14 okt. senioren 
Eindse Boys 1 - RKESV 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Panningen 5 12.00 uur
Eindse Boys 3 - RKSVO 6 10.00 uur
Eindse Boys 4 - MMC Weert 8 10.00 uur

programma zo. 14 okt. dames 
Liessel VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur
Boekoel VR1 - Eindse Boys VR2 10.00 uur

mededelingen
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 11 okt. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl
 

Op 20 oktober zullen wij aanwezig zijn bij 
de vrijwilligersdag van Vorkmeer te Ospel. 
Alle hulp van de (jeugd)leden is natuurlijk 
van harte welkom.
Op 20 oktober zal ook de jaarlijkse feest-
avond plaatsvinden. Je kunt je hiervoor 
nog aanmelden tot en met 13 oktober 
aanstaande. 

agenda: 
14 oktober: 3e Emm dag 
20 oktober: Vrijwilligersdag Vorkmeer
20 oktober: Feestavond

www.sintodiliaospeldijk.nl

prOgramma sv leverOY 
zaterdag 13 oktober 
Leveroy C - SVVH C  13.00 

zondag 14 oktober 
Brandevoort 1 - Leveroy 1  14.30 
Leveroy 2 - Merefeldia 4  11.00 
Heythuysen 4 - Leveroy 3  10.30 
Heythuysen 7 - Leveroy 4  10.00 
Leveroy Vr. - VV GKC Vr  10.30 

meer nieuws op www.svleveroy.nl
 

herfst activiteit
Op woensdag 17 oktober van 13.30 tot 
16.00 uur gaan we met alle kinderen t/m 
12 jaar naar de sporthal de Bengele in Ne-
derweert. We mogen van alle toestellen 
gebruik maken, dus doe maar gemakke-
lijke kleding en gymschoenen aan.

Tot ziens op woensdag17 oktober.

kindercOmmissie 
buurtvereniging schOOr

kienen
De bladeren beginnen te vallen, de avon-
den worden langer, kortom het is herfst!! 
Tijd om met z’n allen de avond gezellig 
binnenshuis door te brengen. Daarom 
organiseren wij op maandag 15 oktober 
een kienavOnd in zaal Briels. Ook de 
kinderen zijn van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur.

Tot ziens op maandag 15 oktober.

bestuur 
buurtvereniging schOOr

Feestje op het familiepad!
publieksdag boordevol activiteiten in de groote peel  

Op zondag 14 oktober houdt staatsbosbeheer een publieksdag 
ter gelegenheid van de opening van het familiepad in de groote peel. vanaf 12.00 
uur is er een gevarieerd en aantrekkelijk programma met theater- en muziekvoor-
stellingen en verrassende ontmoetingen op de route. alle activiteiten zijn gratis 
en starten bij buitencentrum de pelen aan de moostdijk 15 te Ospel. voor meer 
informatie: 0495 – 641 497. 

Onlangs werd de twee kilometer lange wan-
delroute in De Groote Peel voorzien van een 
nieuwe halfverharde bovenlaag. Door deze 
verharding is het pad het gehele jaar goed 
toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en 
buggy’s. De aanleg van dit familiepad was een 

jarenlange wens van De Groote Peel. De uiteindelijke realisatie is aanleiding voor een 
feestelijke dag vol activiteiten waarbij iedereen welkom is!

theater, muziek en bijzondere peelbewoners 
Wat hebben Petronella Peelheks, de Mossige Moerasreus, de Handige Hulpboswachter, 
Graaf de Zwarte Raaf en zijn zeven rovers met elkaar gemeen? Het zijn karakters uit de 
educatieve tochten van Staatsbosbeheer en ze komen allemaal op zondag 14 oktober 
op bezoek in De Groote Peel. Iedereen die tussen 12.00 en 17.00 uur het nieuwe fami-
liepad loopt kan kennis maken met deze bijzondere Peelbewoners.

Er is nog veel meer te beleven die middag. Bij de Peelboerderij, aan het begin van de 
route, is er een doorlopend programma met verschillende kindertheatervoorstellingen. 
Zo speelt Poppentheater de Kleine Zon in haar speelwagen twee keer de voorstelling 
‘Avontuur in het kabouterbos’. Een Romein vertelt het verhaal van de gouden helm en 
laat daarmee een stuk Peelhistorie herleven. Donderelf vertelt deze keer geen verhalen, 
maar huppelt vrolijk rond als kabouter ‘Zibbedeus van Dibbe Dabbe’, een boskabouter 
die na een verkeerde wens uit zijn voegen groeit. In het amfitheater van Buitencentrum 
De Pelen is er muziek. Daar speelt en zingt de gezelligste volksmuziekgroep van Zui-
doost Brabant, oftewel Horlepiep. 

Deelname aan de activiteiten en toegang tot de voorstellingen zijn gratis. Bij de balie van 
het buitencentrum is een ‘entreekaart’ met het speelschema verkrijgbaar. Wees wel op 
tijd want reserveren is niet mogelijk en vol is vol. 

Het complete speelschema staat ook op: www.staatsbosbeheer.nl of www.np-degroot-
epeel.nl 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

	 ■	 Belettering
	 ■	 Kleurprints
	 ■	 Glasdecoratie
	 ■	 Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoraties

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)


