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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

  Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

Spauwen & Spauwen 
dé tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevr. Birgit Kanters:
“Ik was op zoek naar een tandarts in Nederweert. 
Altijd als ik langs de praktijk van tandarts Spauwen 
kwam viel de informatie op die in licht op de 
voorgevel van de praktijk staat. Die informatie was 
praktisch en bleef hangen. Ook de bewegwijzering 
naar de praktijk was handig. Ik dacht: Hé, die 
tandarts heeft zijn communicatie voor elkaar. Als dat 
klopt dan moet de rest ook kloppen. Binnen een paar 
weken maakte ik een eerste afspraak en de kennis-
making beviel prima. Daarom ben ik gebleven.”

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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 ".

-------------------------------------------------------
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:__________________________________

In Ospel staat het laatste week-
end van oktober in het teken 
van de Oktoberfeesten. 
Er is wederom een stevig en 
gevarieerd programma samen-
gesteld. 

Die Powerhosen 
vrijdag 26 oktober 
Het Oktoberfeest barst meteen 
goed los. De wereld was al bekend 
met die Unterhose, die Über-
hose en vanzelfsprekend met die 
Lederhose. Maar vanaf nu beste 
Freunden, Schlagerfans en Music-
Lovers, kunnen jullie getuige zijn 
van die Schlagerschow mit Stim-
mungsgarantie van Die Powerho-
sen! In deze ruim drie uur durende 
Schlagerschow blazen tien door 
de wol geverfde muzikanten jouw 
Duitse muzikale herinneringen 
door de zaal. 

Ospel ontdekte vorig jaar deze 
fenomenale Duitse popband uit 
Venlo. Ook dit jaar betreedt Die 
Powerhosen het Ospelse podium. 
Erfolg garantiert! Leuk detail: de 
stertrompettist van Melodie der 
Peel, maakt sinds dit jaar ook deel 
uit van Die Powerhosen. De avond 
wordt natuurlijk op traditionele 
wijze geopend.  Om 21.15 uur stelt 
burgemeester Henk Evers hiervoor 
zijn slagkracht beschikbaar. 

Kaarten: € 12,50 aan de kassa / 
€ 10,- in de voorverkoop.

Coverband Network 
zaterdag 27 oktober
Network is een Zuid-Limburgse 
coverband die sinds 1995 het cir-
cuit van feesttenten, discotheken, 
zalen, kroegen, studentenfeesten 
en privé feesten onveilig maakt, 

2e editie Oktoberfeesten Ospel 

Gevarieerd programma 
Oktoberfeesten Ospel 26-27-28 oktober

met onder andere Robin Zalm (ex-
Volumia!) als drummer en Esther 
Brouns. 

Het repertoire van ongeveer 100 
songs bevat een mix van top-40 
nummers, feestmedleys en uiter-
aard een medley van Metallica 
zodat de hardcore-divisie niet 
te kort komt. Want dat is waar 
Network om bekend staat: van 
Rowwen Hèze tot Robbie Williams 
en van U2 tot Metallica. Network 
heeft zich al een aantal keren be-
wezen als topcoverband. De band 
speelde o.a. in het voorprogram-
ma van BLØF, De Dijk, Rowwen 
Hèze, De Kast, Golden Earring, 
Marco Borsato en Clouseau. 

Kaarten: € 10,- aan de kassa / 
€ 7,50 in de voorverkoop.

Brunchconcert 
zondag 28 oktober
Zondagmorgen 28 oktober wordt 
sfeervol begonnen met een smake-
lijke muzikale brunch, verzorgd door 
de Ospelse cateraars Fiësta Grill, 
Peter Pan Catering en de Dorpsher-
berg. De bezoeker kan genieten van 

een heerlijke dis, gecombineerd 
met smakelijke muziek van de 
harmonie, het jeugdorkest en de 
percussiegroep van Melodie der 
Peel. Verzocht zich voor deze 
brunch aan te melden. Deelname 
aan de brunch kost € 12,50. Kin-
deren vanaf 7 t/m 12 jaar: € 6,-. 
Kinderen t/m 6 jaar kunnen gratis 
deelnemen aan de brunch. Het 
brunchconcert begint om 11.00 
uur. De zaal is open vanaf 10.00 
uur. 
Aanrader: tijdens het brunchcon-
cert wordt onder de aanwezigen 
een verblijf van zeven overnachtin-
gen 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. Gezellig verpozen 
onder het genot van mooie muziek 
van de vier grootste orkesten uit 
de omgeving kan op zondagmid-
dag vanaf 14.00 uur. De middag 
staat bol van de bekende melodie-
en, gebracht door de harmonieën 
en fanfare die de gemeente Ne-
derweert rijk is. Authentieke Duitse 
Oktoberfest-sfeer, lange tafels, 
bierpullen, witte wijn. Prosit! Het is 
er allemaal op zondagmiddag. Blijf 
gezellig zitten na het brunchcon-
cert, 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 voorverkoopadres-
sen: Hotel-Café-Zaal Het Peelj-
uweel en Coop Phicoop, Ospel. Of 
bestel kaarten via info@oktober-
feestenospel.nl. 
Aanmelden voor het brunchconcert 
op de zondagochtend kan via 
www.oktoberfeestenospel.nl of via 
een mail naar info@oktober feesten -
ospel.nl. Telefonisch kan natuurlijk 
ook (06-22364616).

Top feestlocatie!
Ook dit jaar kan Melodie der Peel 
voor de organisatie van de Okto-
berfeesten gebruikmaken van een 
toplocatie midden in het centrum 
van Ospel. Wederom stelt eigenaar 
Peter van den Boom de loodsen 
aan de O.L. Vrouwestraat 18 in 
Ospel beschikbaar, waarvoor Vielen 
Dank!

Voor wie niet komen kan: jammer, 
daar krijg je spijt van. Voor al de-
genen die er zullen zijn: ben op tijd, 
want vol is vol! 
Informatie: 
www.oktoberfeestenospel.nl.

Foto’s: Henk Roemen

Te koop:
POT- EN SNIJ-
CHRYSANTEN

Knippenberg
Nederweert 

tel. 631558/06-15351618

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

AKTIE MEUBEL 80 CM 
incl. verlichting porselein wastafel-
blad keuze uit 3 kleuren NU € 595,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

Metselwerken - Timmerwerken
Ruud Frencken

Gespecialiseerd in alle voorkomende 
timmer-, klus- en metselwerkzaamheden, 

nieuwbouw en verbouw.
Bel gerust voor de mogelijkheden. 

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
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SportnieuwS
HBS wilHelmina

uitslag 1e ronde nHB beker bij wilhel-
mina op 4 oktober
Rick de Wit 233
Tim v/d Waarenburg 231
Jo de Wit 228
Luc v/d Loo 226
Frans v. Nieuwenhoven 215
Harrie de Wit(Le) 209 
 1342

uitslag 3e en 4e indoor wedstrijd bij de 
Batavieren treffers
Rick de Wit  269+277= 546
Ronnie Gielen  270+261= 531
Tim van de Waarenburg 246 + 262 = 508 
Sjoerd Heijnen  214+224= 438
 Anke Vaes  173+197= 370

Compound
Johan de Wit  282+276= 558
 Tim Vaes  272+270 = 542  
Stephanie van Boxtel  172+180= 352
Jeroen Fiddelaers  267 punten

programma
Vrijdag 19-okt 2012 2e Bondswedstrijd 
Org. Ons Genoegen Ospel bij Wilhelmina  
aanv. 20,00 uur 2 Zestallen
Zaterdag 20-okt 2012 2e Bondswed-
strijd Org. Ons Genoegen Ospel bij Wil-
helmina, aanv. 13,30 uur 4 asp
Zaterdag 20-okt 2012 2e Bondswed-
strijd Org. Ons Genoegen Ospel bij Wil-
helmina, aanv. 16,30 uur 2 1/2 Zestallen
Zaterdag 20-okt 2012 2e Bondswed-
strijd Org. Ons Genoegen Ospel bij Wil-
helmina, aanv. 20,00 uur 1 Zestal
Zondag 21-okt 2012 2e Bondswedstrijd 
Org. Ons Genoegen Ospel bij Wilhelmina  
aanv. 10,00 uur 1 Zestal

met vriendelijke sportgroeten,
namens bestuur, 
H.B.S. wilhelmina

Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

leeters accountancy
en Vlassak aannemingsmaatschappij.

ZaalCompetitie 2012-2013
ZonDaG 21 oKtoBer
Sporthal de Heuf, panningen
DS 1 Eurotech/ Bevo 3 HC – Ospel 1 12.00u.
Sporthal de Bengele, nederweert
A1 Ospel 1 – Vios 1          12.00u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl
 

SportnieuwS 
JumpinG GiantS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

week 42:  20 – 21 oktober 2012.
Zaterdag 20 oktober 2012.
uitwedstrijden:
Bumpers – U18-1 12.45 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 21 oktober 2012.
uitwedstrijden:
Vido – U14-1 12.15 uur.
thuiswedstrijden:
U12-1 – BSW 12.30 uur.
MU16 – Deurne 12.30 uur.
U18-2 – Aalst-Waalre 14.15 uur.
MU18 – Tracks 14.30 uur.
HS – Aeternitas 16.15 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

uitslag Golf 
Vlegelke 3 – BCW 1  = 4 – 8.

programma Golf 
Vrijdag 19 – 10 
Vlegelke 1 – BCB 1.
Boszicht 1 – Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Haazehoof 1.

uitslag libre 
Ona 3 – Vlegelke 4  = 6 – 2.

programma libre 
maandag 22 – 10 
Casino 2 – Vlegelke 4.

Dinsdag 23 – 10 
Klumpke 1 – Vlegelke 2.

Donderdag 25 – 10. 
Brook 2 – Vlegelke 1.

Veel Succes LB

proGramma ‘t BröKSKe 
Zaterdag 20 oktober 
Sporthal nederweert 
‘t Brökske 2 - FC De Heiputters 2 18:00u 

maandag 22 oktober 
Sporthal nederweert 
‘t Brökske 1 - ADVEO 1  21:30u

weDStriJDSCHema
H.V. merefelDia

programma zondag 21 oktober 2012 ( 
1e Bekerronde)
nederweert, de Bengele
DS1 Merefeldia 1 – Vlug en Lenig 3 13.15 uur

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door 

Jan meeuws Decoraties

www.hvmerefeldia.nl

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 e 20,00 

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

HanDBooGVereniGinG
“ willem tell “

neDerweert  /  BuDSCHop
uitslagen: 
Indoor 3e en 4e ronde hebben 5 schutters 
van Willem Tell deelgenomen
Bas Akker man met de compoundboog    
 275 + 280 = 555 punten
Hennie van den Einden Recurve
 246 + 249 = 495 punten
Josefien Kessels Recurve
 232 +237 = 469 punten
Paul Hermans Recurve
 224 + 231 = 455 punten
René Janssen Recurve aspiranten 
 221 +217 = 238 punten

agenda:
19-20-21 oktober  2e Bondswedstrijd 
georganiseerd door Ons Genoegen bij 
Wilhelmina ospel
8-9-10-11 november 5e + 6e indoorwed-
strijd georganiseerd door Vriendschap en 
strijd Hunsel
22-23-24-25 november 3e Bondswed-
strijd georganiseerd door de Lauwerkrans 
Ell

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

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 20 oktober
Merefeldia A1 – Helden A1  15:00
SVC 2000 B1 – Merefeldia B1  13:00/14:30
Merefeldia D1G – RKSVO D1G  12:15
Merefeldia D3 – Helden D2  12:15
SNA D2G – Merefeldia D4G 10:00/11:00
RKVB/Leveroy D2G – Merefeldia D5M  10:30/11:30
SHH E4 – Merefeldia E3  08:45/09:45
Merefeldia F4 – SV Budel F5  09:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 20 oktober
Merefeldia A2 – Haelen A2  15:00
Merefeldia MB1 – Bieslo MB1  12:15

programma Veteranen
Zaterdag 20 oktober
Horn – Merefeldia  16:00/17:00

Bekerprogramma Senioren
Zondag 21 oktober
Merefeldia 1 – Venlosche Boys 1 14:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 21 oktober
Merefeldia VR1 – Wittenhorst VR1 12:00

Vrijdag 16 november
algemene ledenvergadering
Aanvang 20:00 uur

rKSVo nieuwS
Donderdag 18 oktober:
KNVB DM015 - Selectiewedstrijd 19.00

Vrijdag 19 0ktober:
Tafelvoetbaltoernooi in de kantine 20.00

Zaterdag 20 oktober:
MMC-Weert C1 - RKSVO C1 13.30
Merefeldia D1 - RKSVO D1 12.15
RKSVO D3 - Panningen D4M 11.00
RKSVO E1 - SHH E1 10.00
Heythuysen F1 - RKSVO F1 11.00
RKSVO F5 - FC Oda F6 11.00
Vrijwilligersdag gemeente Nederweert 15.00 
Zondag 21 oktober:
RKSVO 2 - Liessel 2 12.00
RKHVC 3 - RKSVO 4 10.30
RKSVO da.1 - VV GKC 11.00
Speelster van de week: Dieder Coolen 
(D3)

Zie voor het laatste nieuws onze 
nieuwe site

gemaakt door Koos Schreurs www.
rKSVo.nl

  
programma Za. 20 okt. Junioren
Eindse BoysB1 - SV Budel B2 14.00 uur 
Laar D4 - Eindse Boys D2G 09.00 uur Beker
Eindse Boys E3 - SV Budel E3 09.15 uur 
Eindse Boys F3M - Panningen F5 10.30 uur

programma Za. 20 okt. Veteranen
SV Roggel - Eindse Boys  17.00 uur

programma Zo. 21 okt. Senioren 
Eindse Boys 1 - RKSVN  1 14.30 uur 
FC Cranendonck 4 - Eindse Boys 2 10.00 uur

programma Zo. 21 okt. Dames 
Eindse Boys VR1 - vv Vos Vr1 12.00 uur 
Heythuysen VR1 - Eindse Boys VR2 11.00 uur

mededelingen
Restant wedstrijd Eindse Boys 1 – RKSVN 
1, 22 min
Wedstrijdbegunstiger: Café-Zaal Smole-
naars te nederweert-eind
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 18 okt. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

miCHelle op-HeiJ 
ZwemSter Van De maanD 

BiJ ZpC neDerweert

Michelle is zwemster van de maand ge-
worden omdat ze een super inzet heeft, 
ze wil zich graag verbeteren, is bijna altijd 
op de trainingen en heeft dit jaar een zeer 
goede vooruitgang geboekt.

Michelle is vanaf dit jaar 2x per week aan 
het trainen en dat zie je dan ook. Qua 
spanning en stabiliteit heeft ze het meeste 
vooruitgang geboekt.

Michelle is aan het trainen voor het spa-
gaatdiploma. Ze zet zich voor de volle 
100% in. 

Figuren, dansjes, de trainsters en haar 
mede zwemsters vind Michelle het leuk-
ste aan Synchroonzwemmen. Je ziet ook 
aan Michelle dat ze er plezier aan heeft 
om bij de synchroongroep te zwemmen.

Michelle is 16 jaar, heeft een broertje Yan-
nick. Ze zit nu in het 4de jaar op het kwa-
drant. 

Michelle heeft afgelopen week haar eer-
ste synchroonwedstrijd gezwommen. 
Erg spannend en ze twijfelde even of ze 
dit wel kon. Maar ze heeft 4 figuren super 
goed gezwommen en hiermee het maxi-
maal haalbare aantal punten behaald. 

Michelle Proficiat!!!

Bestuur en Kader ZPC Nederweert

Geslaagd 
jubileumweekend!

Vrijdag 5 oktober en zaterdag 6 oktober waren uitgeroepen 
tot Jumping Giants dagen! Tijdens deze dagen stond het 30 

jarig jubileum van JG centraal! Helaas waren de weergoden ons niet helemaal gunstig 
gestemd, toch kunnen we spreken van een zeer geslaagd jubileumweekend waarbij al 
onze leden en kaderleden de tijd van hun leven hadden. 

Vrijdagavond 5 oktober stond in het teken van de receptie van ons 30-jarig bestaan. 
Tijdens deze receptie zijn alle teams, commissies en ook het huidige bestuur vastgelegd 
op de gevoelige plaat! De grote klapper van de avond was de verenigingsfoto, gemaakt 
door beroepsfotograaf Frank Lewis! 
Tijdens de receptie zijn Leon en Ingrid Crijns benoemd tot Leden van Verdienste binnen 
onze vereniging. Mede dankzij hun inzet is de vereniging een goed geoliede vereniging 
geworden die nog steeds ieder jaar groeit! De bestuur van 1982 was ook present, een 
aangename verrassing tijdens deze superavond! Tijdens de receptie hebben we met alle 
leden en belangstellenden geproost op nog een keer 30 jaar Jumping Giants!

Op zaterdag 6 oktober zijn we met bijna de gehele vereniging naar Bobbejaanland in 
België geweest. Hier hebben we een dag vol plezier gehad met af en toe een buitje. Dat 
mocht de pret echter niet drukken. Na afloop van deze dag hebben we met alle leden 
nog frietjes gegeten bij een gigantische Amerikaanse truck en was het jubileumweekend 
helaas weer tot een einde gekomen. Laat hebben we het niet gemaakt op zaterdag, op 
zondag waren vroeg weer de eerste wedstrijden van de teams. 

Graag willen wij alle vrijwilligers, sponsoren en alle mensen die JG een warm hart toedra-
gen bedanken voor ieders bijdrage! Dankzij jullie hebben wij dit jubileum kunnen vieren 
en wij hopen nog minstens het dubbele  te gaan halen!

Met sportieve groet,
Het bestuur

Dank aan alle sponsoren: Rabobank  Weerterland en Cranendonck, EMTE Nederweert, 
Bakkerij Korsten Nederweert, Drukkerij van Deursen, Apotheek Maar+Apotheek Gra-
ve, Wijen Tegelzettersbedrijf en Tegelhandel, Roost Olie B.V.,Wijnhuis Weert  Van Gog 
Auto’s, Bloemist Johan Winters, Behang en Verfhuis Poell B.V. , Brinkmans Opticiens-
Optometrist, Wijnkoperij Storms-Mertens, Cafe De Kleine Winst, Pleunis Mode, Mac-
kus Nationaal Verzekeringskantoor en Reisburo, Haar Bij Willems,  LIJA-SHOP, Alda’s 
Handwerk Boetiek, De Toverbal, Hubo Duijts, Palmen Sport, Jan Driessen Tweewie-
lers, Chinees Indisch Restaurant Mei Garden, Tullemans-Koppen (Foundation-Lingerie-
Badmode) , PEVO Installatiebedrijf B.V. , Guulke, Florence IJssalon, John Hermanns 
Ambachtelijke Slagerij , Autobedrijf van Nieuwenhoven, Versboerderij Thijs Kuepers, La 
Dilligence, Slagerij John Hermans, Bike Totaal Jan Driessen Tweewielers, Autobedrijven 
Smeets, Installatiebedrijf Wiel Coolen, Elabo, Baggerman BV, Quallcom, Rions BV, Jel-
losign en Gemeente Nederweert.

Fotoworkshop in nationaal 
park De Groote Peel 

tips en trucs door natuurfotograaf Bob luijks

 op zaterdag 20 oktober is er een fotoworkshop met natuurfotograaf Bob luijks 
in De Groote peel. naast algemene zaken zoals belichting, compositie en diverse 
camera-instellingen zal er ook aandacht zijn voor het leren kijken naar de omge-
ving. De workshop start om 10.30 uur in buitencentrum De pelen aan de moostdijk 
15 te ospel.  Deelname kost € 55,- per persoon, inclusief koffie/thee met iets lek-
kers bij ontvangst en een consumptie bij de nabespreking. Deelnemers dienen 
een eigen lunchpakket mee te nemen, want de lunch is in het open veld.  De work-
shop duurt tot ongeveer 16.30 uur. opgave vooraf is gewenst op nummer:  0495 
– 641 497. Voor meer informatie over Bob luijks: www.natuurportret.nl. 

tips en trucs voor natuurfotografie
De workshop start met  een korte presentatie over de theorie van het fotograferen. 
Onder het genot van een kop koffie krijgen de deelnemers uitleg over het effect van 
verschillende camera-instellingen en geeft Bob Luijks algemene tips en trucs voor het 
fotograferen in de natuur. 

Na de introductie gaan de deelnemers naar buiten De Groote Peel in. Tijdens een korte 
wandeling worden verschillende fotografeeropdrachten uitgevoerd. Uiteraard is er ook 
volop gelegenheid om vragen te stellen. Tussen de middag is er een pauze en wordt er, 
als de weersomstandigheden het toelaten, gegeten in het open veld. Na de wandeling, 
terug in het buitencentrum, worden van elke deelnemer een aantal foto’s bekeken en 
besproken. Daarnaast zal er kort stil gestaan worden bij de nabewerking en de opslag 
van de gemaakte foto’s. 

Deze workshop is voor iedereen geschikt, van jong tot oud en gebruik makend van com-
pact camera tot spiegelreflex. Het meenemen van een laptop zodat men zelf een selectie 
van de foto’s kan maken, wordt aanbevolen, maar is niet noodzakelijk.

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: matkoppen@hotmail.com 

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Carnavalsprinsen ruilen 
steek voor helm.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sp   rtnieuwS
Weekblad voor Nederweert 

SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

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

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

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

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

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

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

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

Jumping Giants, lets go!
Het bestuur

Zinderende wedstrijd Stepco-BSW 
tegen Gembo BBC in Nederweert

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrOGraMMa 
ZaalCOMPETITIE

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

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

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

Zie ook www.handbalclubospel.nl

WEDsTrIJDsCHEMa
H.V. MErEFElDIa

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

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

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door 

Peter Pellemans Bouwservice

www.hvmerefeldia.nl

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

PrOGraMMa:
Zondag 7 oktober Sluiting schietseizoen 
met koningschieten

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

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

bij Le Winne
12.30 uur gezamelijk eten, aansluitend 

Koningschieten en gezellig sa-
menzijn.

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

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

Het Bestuur.

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

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

rKsVO NIEUWs
Donderdag 4 oktober:
KNVB DM014 - Selectiewedstrijd 19.00

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

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

Zie voor het laatste nieuws 
www. rksvo.nl

sPOrTNIEUWs
HBs WIlHElMINa

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

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

aspiranten
Sven de Wit  123

Programma
Vrijdag 5-okt 2012 3e en4e Indoor Orga-
nisatie Batavieren Treffers Weert 
Zaterdag 6-okt 2012 3e en4e Indoor Or-
ganisatie Batavieren Treffers Weert 
Zaterdag 6-okt 2012 1e ronde NHB be-
ker bij Wilhelmina  aanvang 19,30  
Zondag 7 okt 2012 3e en 4e Indoor Orga-
nisatie Batavieren Treffers Weert
19-20-21 oktober 2e Bondswedstrijd bij 
Wilhelmina. Org. Ons Genoegen Ospel-
Dijk

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

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

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

Donderdag 11 – 10 
Crescendo 1 – Vlegelke 1.

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

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

Veel Succes LB

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

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

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

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

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Workshop
Dr. Schüssler 

mineralen
Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert 
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu 

Volop HerfStaCtiViteiten 
in De Groote peel 

ook voor herfstvakantievierders uit 
het noorden van het land   

Het noorden van nederland heeft nog 
herfstvakantie en daarom heeft De 
Groote peel ook in de tweede herfst-
vakantieweek nog een aantal leuke ac-
tiviteiten speciaal voor gezinnen met 
kinderen op het programma staan. 
op dinsdag 23 en donderdag 25 ok-
tober zijn er herfstontdektochten en 
op woensdag 24 oktober worden er 
spinnen gespot. alle activiteiten star-
ten 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 num-
mer: 0495 – 641 497. 

In de herfst krijgt de natuur een ander 
kleurtje en ook een andere geur. Er schie-
ten paddenstoelen uit de grond en overal 
liggen dennenappels, eikels en beuken-
nootjes 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 na-
tuur te ervaren. In de herfstvakantie kun 
je, samen met een gids, 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 
24 oktober ontdek je hoe interessant en 
nuttig spinnen zijn. Je ziet dat er verschil-
lende 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 vrouw-
tjesspin? 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 toegangs-
poort 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.staatsbosbeheer.
nl of www.np-degrootepeel.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!



GEZOND VERSTAND
Graag willen wij weer veel mensen enthou-
siast maken om eens een lezing of work-
shop te bezoeken in het najaar bij Praktijk 
In Balans. De Gezond Verstand locaties zijn 
inmiddels op 11 locaties in Limburg te be-
zoeken met een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen. 
Veel mensen worden steeds bewuster en 
willen graag meer weten over de voedings-
industrie, hoe zit dat nu werkelijk met al die 
E nummers? 
Graag nodig ik iedereen uit om op 23 ok-
tober de lezing van Kathleen Croese te 
bezoeken. Zij zal het met ons hebben over 
Gezondheid in het algemeen. Hoe gaan we 
hiermee om? Welke invloeden hebben we 
mee te maken? Wat is verouderen? Het ver-
schil tussen symptomen en ziektes? Gene-
zing en preventie..Vooral preventie is waar 
we graag de mensen in voorlichten. Zo kun-
nen we veel zelf voorkomen, geweldig toch 
om het heft in eigen handen te nemen..
Graag nodig ik iedereen uit die eens kennis 
wil maken met Biodanza, om de 2 weken 
kan men op woensdagmorgen deelnemen 
en eens proeven wat deze manier van dan-
sen voor je kan betekenen. Het is heerlijk 
om te doen, zonder verplichte danspasjes 
en voor elke leeftijd geschikt. Op zondag 
21 oktober is onze Biodanza herfstdansdag 
op deze dag zijn er 2 workshops met tus-
sen door een heerlijke biologische lunch, 
bij goed weer zullen wij ook buiten dan-
sen. Voor de kinderen gaan we later in het 
jaar ook Biodanza aanbieden in de vorm 
van een kinderfeestje of gewoon met een 
groepje waar men zich voor aan kan mel-
den. Tevens is er voor de kinderen de moge-
lijkheid om een kruidenwandeling te maken, 
een gezond badzout te leren maken, brood 
te maken, of zelf wasmiddel te leren maken. 
Men kan zich ook zelf aanmelden met een 
aantal kinderen. Informeer naar de moge-
lijkheden. 
Laatst november startten we met een meer-
daagse workshop om te leren werken met 
de Dr. Schüssler celzouten. De workshops 
worden gegeven door Ria van Buul.
Leer hoe eenvoudig dit is, en hoe je hiermee 
je gezondheid zelf flink kan verbeteren, tot 
op celniveau! Handig toe te passen bij al-
lerlei kleine klachten. 
Kijk op de site voor alle informatie. 
Maandelijks is er de mogelijkheid om gratis 
deel te nemen aan de Stadsverlichting me-
ditatie dit is elke 2de zondag van de maand 
van 20.00-21.00 uur. Er staat weer een Er-
vaar avond gepland om Trager te ervaren. 
Ook kan men terecht voor coaching en voor 
een persoonlijke reading. De vierde dinsdag 
van november zal Frits van der Blom ex-
huisarts / homeopaat uit Amsterdam weer 
bij ons spreken dit keer over waarheden en 
onwaarheden over Lyme, kom en vorm u ei-
gen mening. Zeker het vermelden waard is 
het volgende: 
Op 11 december is weer de Proeverij in de 
Kerststal bij Praktijk In Balans, vorig jaar 
was dit een groot succes! Graag even op-
geven want vol is vol. Iedereen zal met een 
pakketje naar huis gaan terwaarde van de 
entree prijs. Hoe onze site goed in de gaten. 
Bekend is al dat iedereen een gratis nek en 
schouder sessie zal ontvangen, er zal van 
alles te proeven zijn enz..
Graag tot ziens..
Petra Wilmsen Praktijk In Balans
Gerrisstraat 2 Nederweert
www.praktijkinbalans.nu 

Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.B
O

N

AVEVE Nederweert
Voorheen SAWIN - Boerenbond
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 745031 

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

ROYAL CANIN  

15 + 3 KG
GRATIS
Medium, Maxi, Giant Adult

Vanaf 69,95 €

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week

Mango/Abrikoos vlaai
Week van de ambachtelijke vlaai

22 t/m 28 Oktober

KERSENVLAAI

€11,95

€ 5,95

CD presentatie The Electrophonics (NL)
Op zaterdag 20 oktober zullen The Electrophonics hun nieuwe CD “Talkin’ About!” 
presenteren, dit in zaal Centraal te Nederweert. De swingtrain van The Electrop-
honics dendert het ene na het andere station binnen, en hoe..

Vol overtuiging en overgave stonden deze mannen reeds op menig groot en klein po-
dium. De recensies zijn lovend, en dat is niet voor niets: The Electrophonics is een van 
Nederlands beste swing-jump- r&b band in retro style, met een vette knipoog naar de 
50-er jaren.

The Electrophonics gooiden internationaal al hoge ogen, getuige hun optredens op de 
grotere festivals. Denk aan het Belgium Rhythm & Blues Festival in Peer, North Sea Jazz 
in Ahoy Rotterdam, en Moulin Blues Ospel om er maar enkele te noemen.

Swing, swing, swing en nog eens swing, als een rollende swingtrain dendert een optre-
den van The Electrophonics voort. Gitaar en piano in combinatie met de Phonics Horns 
zorgen samen voor een gedoseerde soloverdeling. De contrabas en drums zorgen voor 
de strakke basis. En natuurlijk zanger, gitarist, mondharpspeler Stephan Hermsen, de 
swingende podiumtijger die u allen in beweging zal zetten. 

Discografie

Hun 4e schijf is op zaterdag 20 oktober voor het eerst verkrijgbaar. Om dat te vie-
ren hebben we een leuke actie in petto, dit  voor alle bezoekers. Voor €15,- ben je 
aanwezig bij de presentatie én ontvang je tevens het nieuwe album! 

Zaterdag 20 oktober  /  Zaal Centraal Nederweert  /  Entree € 6 

NEDERWEERTS
VERLEDEN

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 58

Zand en leem
De Beuldersweg leidt niet naar ‘Beul’ (Budel). De Bredeweg is niet opvallend breed. In 
het hart van Ospel-dorp ligt de Stad. In de Beukenstraat is geen beuk te bekennen. De 
Nieuwstraat is juist heel erg oud. De Zuidhoeve ligt aan de Noordervaart en de Noord-
hoeve aan de Zuid-Willemsvaart. Sommige Nederweerter straatnamen lijken bepaald 
niet erg logisch. Of toch?

Bij vrijwel elke straatnaam hoort een ver-
haal. Neem bijvoorbeeld de Hogeweg, vroe-
ger een oude zandweg waar nu de huidige 
Burgemeester Vullersstraat is. Tegenwoordig 
is de Hogeweg een straat bij gemeenschaps-
huis ‘De Pinnenhof’. Fietsenmaker ‘Thieu van 
Siem’ (Peters), die zijn winkel pal naast de 
kerk had, wist zeker dat de Hogeweg laag-
gelegen was.  De overlevering vertelt dat  als 
Thieu een los fietswiel een ‘hengst’ gaf, het 
lichtjes richting Hogeweg rolde, bergaf dus. 
Het gebied dat omsloten wordt door Burge-
meester Vullersstraat, Moesemansstraat en 
Schoolstraat was oorspronkelijk een zand-
bult; een hoog punt in de omgeving. De on-
dergrond bestond uit fijnkorrelige leem die 
uitstekend geschikt was voor de baksteen-
fabricage. In de vijftiende en zestiende eeuw 
werd de zandbult daarom stelselmatig afge-
graven en kreeg het gebied de naam Tiggel-
velt. ‘Tiggel’ of ‘tiggelsteen’ is een oud woord 
voor baksteen. De naam verwijst dus naar de 
leemwinning en baksteenfabricage (in ovens 
die daar ook gestaan moeten hebben, want 
met de zware leem ging men niet ver sjou-
wen). Het afgegraven gedeelte noemde men 
het ‘Leeg (laag) Tiggelvelt’, het nog niet afge-
graven stuk kreeg de naam ‘Hoogh Tiggel-
velt’. Langs dat terrein liep dus de Hogeweg, 
een benaming die, naarmate de winning van 
de leem vorderde, steeds minder van toe-
passing was. 

De afgegraven delen bestonden uit meters-
diepe kuilen waarin huisafval en restanten 
van de baksteenfabricage werden gedumpt. 
Andere grote leemgroeves bevonden zich 
in Boeket (‘het Haerd’ bij de Hardsteeg, ge-
noemd naar de keiharde leem die daar ge-
wonnen werd), op de Horick in Ospel, op 
Staat (bij de Pannenweg, genoemd naar de 

dakpanovens die daar in de negentiende 
eeuw in gebruik waren) en in Eind (de ‘Leem-
kuilen’). Fijnkorrelig strooizand voor op de 
plavuizen van de keukenvloer ging men ha-
len bij ‘de Zandberg’ aan Sluis Veertien, een 
restant van de kanaalgraverij.
Terug naar het Tiggelvelt bij de Hogeweg. 
Tijdens de uitbreiding in 1986 van gemeen-
schapshuis ‘de Pinnenhof’ kwamen bij ar-
cheologisch onderzoek de resten van de 
leemwinningsputten aan het licht. Toen en-
kele jaren geleden het zorgcentrum ‘Domus 
Ventura’ aan de Kapelaniestraat werd ge-
bouwd, was het voor de aannemer een on-
plezierige verrassing (en grote kostenpost) 
toen hij merkte dat het gebouw op los zand 
gebouwd dreigde te worden. De fundering 
kwam namelijk precies in de oude leemwin-
ningsputten van het ‘Leeg Tiggelvelt’ te lig-
gen. Ook de latere verzakking van  de schei-
dingsmuur aan de achterzijde van ‘Domus 
Ventura’ is vermoedelijk te wijten aan de 
zwakke en onbetrouwbare ondergrond in het 
hele gebied. De bouwheer was verrast maar 
wie de geschiedenis kent had het kunnen 
weten…

Alfons Bruekers

De Hogeweg verwijst naar een oude terreinhoogte 
die eeuwen geleden geheel is afgegraven ten be-
hoeve van de leemwinning. Foto: Alfons Bruekers.

Professor Knappebol!
Knappebol” op de bühne gebracht. Dit met veel succes! We hopen jullie dan 

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

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.

De zaal is 45 min. 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.

Tevens willen wij onze regisseur Leo Schroijen van harte bedanken. Hij is inmiddels al 
meer dan 25 jaar actief bij onze Toneelvereniging.

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

Zaterdag 20 oktober

The Electrophonics
Nederlands beste swing-jump- r&b band

CD presentatie!
Aanvang: 21.30 uur.

Zaal Centraal Nederweert

Info: www.breezyconcerts.nl

AANBIEDING V&B ARCHITECTURA 
wandkloset+toiletzitting 

van € 365,- NU € 180,-
KÖMHOFF SANITAIR

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet

24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg

24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 

Echt, Du Commerce 2 

Roermond, Westhoven 5 

24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert

E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg

24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Korrelmaïs te koop ge-
vraagd. J. v.d. Heuvel,
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Weekblad voor Nederweert 

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Belgische Roomvlaai ..............................€ 10,75
Andes .............................................................   € 1,95
Maisbroodjes ................................... 5 voor € 1,75
Ragoutbroodje ............................per stuk € 1,20

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

Huis van Nicolaas zoekt vrijwilligers

Postpieten aan het werk 

Sint Nicolaas logeert van 20 november tot en met 5 december in het Huis van Nicolaas 
op de Oude Markt in Weert. In en om het Huis zijn vele handen nodig om alles draai-
ende te houden. Jaarlijks zorgen circa honderdvijftig vrijwilligers ervoor dat alles goed 
verloopt. Zo zijn er PostPieten, KookPieten, KapsalonPieten, maar ook BuitenPieten die 
de wachtende kinderen voor het Huis vermaken. En wat te denken van de gastvrouwen, 
schminkdames, Pietencoördinatoren, EHBO-ers en de vrijwilligers van het Museum. 
Deze en nog veel meer vrijwilligers zijn nodig om de kinderen een geweldige Sinterklaas-
ervaring te geven.
Heeft u tijd en zin, meld u dan aan als vrijwilliger en stuur een mailtje naar vrijwilligers@
huisvannicolaas.nl. Meer informatie over het Huis van Nicolaas is te vinden op www.
huisvannicolaas.nl. Tevens gaat Sint Nicolaas met de tijd mee en is Hij te volgen op Fa-
cebook www.facebook.com/huisvannicolaas.

Informatierubriek voor senioren

Redactie:  André Hermans

Stichting Vorkmeer,  telnr. (0495) 626235

Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert

Aanleveren kopij uiterlijk woensdag.

Geslaagde Dag van de Ouderen
Het was een drukke bedoening in Haaze-Hoof afgelopen vrijdag 7 oktober. 
Om 13.00 uur gingen de deuren open en om 13.30 uur waren er in de grote 
zaal 207 mensen aanwezig om de viering van de Dag van de Ouderen mee 
te maken.
De middag werd geleid door Twan Brouwers, voorzitter van de KBO Ospel, 
die alle aanwezigen van harte welkom heette.
Aansluitend werd de middag officieel geopend door de nieuwe wethouder, 
mevr. Maria Frenken-Ras.

Het informatieve gedeelte 
bestond uit een presentatie 
van dhr. Wim van Kreij, schrij-
ver van het boek “Gelukkiger 
ouder worden”. Op een ple-
zierige manier bracht hij de 
verschillende aspecten van 
het leven voor het voetlicht, 
waarbij je op een positieve 
manier mee kunt omgaan. Hij 
sloot zijn presentatie af met de 
boodschap: “Geniet van het 

leven zolang als het kan, er is nog zoveel om van te genieten . . leef nu en 
. . rol later.”
Eén van de dingen wat ook bijdraagt aan het gelukkiger ouder worden is 
gezellige muziek. Dit werd gebracht door Gerrie van Houtert, een van de 
muzikanten van de vroegere Heikrekels.
In de pauze met koffie/thee en vlaai, kon er ook lekker ‘gebuurt’ worden.
Na de pauze ging dhr. van Kreij nog even in op enkele vragen die schriftelijk 
ingeleverd waren. Ook het 2e optreden van Gerrie van Houtert viel goed in 
de smaak en trok er een polonaise door de zaal. Dhr. Twan Brouwers sloot 
de middag af en bedankte ieder voor de komst. Zo kon men terugkijken op 
een interessante en heel gezellige middag in Ospel.
Met dank aan de werkgroep en aan de KBO Ospel voor de goede organi-
satie en gastvrijheid.

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     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intekening geschiedt na ontvangst betaling.

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

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Jan Simons 
Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 

durfal, driftkikker en doorzetter…

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

“Ik had het als jonge kerel te druk en was veel te gejaagd voor vaste verkering. Mijn 
amoureuze probeersels duurden dan ook zelden langer dan twee weken. Ik had veel te 
weinig aandacht voor de tere schepsels, die allemaal probeerden om zo snel mogelijk 
te gaan sparen voor de ‘uitzet.’ Driftig zegeltjes plakkend voor wanstaltige peper- en 
zoutstelletjes, taartscheppen, geborduurde theemutsen en andere door Douwe Egberts 
voorgeschreven levensnoden. 
Op de spinazie-academie waren de gediplomeerde keukenprinsesjes door de nonnen al 
voorgeprogrammeerd wat goed en kwaad was. Verkering werd oogluikend getolereerd, 
zolang het oog van God maar kon zien waar je handen bleven en je maar ‘binnen de 
lijntjes kleurde.’ 

Mijn vrienden en ik zaten op zondagmiddag altijd al op tijd op het terras van Café Jan de 
Waal op Budschop. Een strategische locatie, zoals elke zondag bleek. Vanachter grote 
pinten zagen we vanaf een uur of vijf de bussen stoppen bij de populaire Dancing De 
Harmonie, aan de brug in Nederweert. Bussen vol, naar haarlak geurende, fruitige mei-
den, die hoopten op die avond ‘de prins op de witte schimmel’ tegen te komen. Hoewel 
het mannelijke aanbod dat zich zondags aandiende grotendeels bestond uit ‘te heet 
gewassen boerenzonen die vooral thuis waren achter de knol.’ ‘Akkerstudenten’ die er 
vooral in geïnteresseerd waren hoeveel koeien ze bij het meisje thuis hadden en hoeveel 
hectaren maïs.

Op het terras werden door onze vriendengroep weddenschappen afgesloten. Voor een 
aanzienlijke lading bier werd vastgelegd met wie jij die avond dacht achter het bushokje 
te verdwijnen. Als je had gefaald in je hitsige missie werd er die avond op jouw kosten 
getutterd en dat kon aardig oplopen. Soms zagen we vanaf ons terras een prachtig 
schepsel dat voor de danszaal bleef wachten. Meestal was dat een signaal dat ze even 
wachtte op een vriendje dat uit een andere bus moest komen en met wie ze een ontlui-
kende romance had. Voor ons geen enkele reden om de aanval op het mooie wicht uit 
onze plannen te bannen. Aanval was ook in die tijd al de beste verdediging. 

Als zo’n slungel dan nietsvermoedend uit de bus stapte en rond spiedde waar zijn pro-
ject voor die avond stond, vormden we binnen twintig seconden een soort ‘erehaag’ om 
de tobberd heen. Meestal volgde dan de geniepige vraag: ‘Moest jij niet naar huis?’ Als 
zo’n jongen dan keek of hij ‘de klok 25 hoorde slaan,’ werd het venijnige verzoek nog 
eens dringend herhaald: ‘Wij vinden allemaal dat jij maar het beste naar huis kunt gaan! 
Jouw soort pruimen we hier niet zo!’
Als het kwartje dan eindelijk viel begon het de pechvogel toch een beetje dun door zijn 
net verschoonde onderbroek te lopen. Tegensputteren kostte minimaal een klutsoog, 
zeker als zo’n jongen ook nog eens uit het gehate Weert kwam. Met klamme bilnaad 
schuifelde de vrijer-in-spé naar de overkant van de weg, waar de bus richting Weert 
vertrok. Als het een beetje meezat was hij nog net vóór Studio Sport weer thuis.

Ga op zoek naar het zwarte 
goud van de Peel

Speurtocht het Roverspad bij Buitencentrum De Pelen 

In De Groote Peel woont sinds jaar en dag een roversbende en die rovers zijn, 
in opdracht van hun baas Graaf de Zwarte Raaf op zoek naar het Zwarte Goud. 
Op zondag 21 oktober kun je meehelpen met die zoektocht door samen met je 
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes of zusjes en natuurlijk met je (groot)ouders 
op Roverspad te gaan. Starten kan tussen 13.00 en 15.00 uur bij buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.  Deelname kost € 2,50 per persoon en 
deze speurtocht duurt ongeveer één uur.  Telefonisch aanmelden is noodzakelijk 
op nummer: 0495 – 641 497.  

Ravenpijlen wijzen je de weg
Graaf De Zwarte Raaf wil het Zwarte Goud van de Peel hebben en heeft zijn Rovers-
bende De Zwarte Raven op pad gestuurd om het goud te vinden. Ben jij nieuwsgierig en 
niet bang om het peelmoeras te verkennen, ga dan in het spoor van de rovers op zoek 
naar die felbegeerde schat. Alle jonge rovers worden eerst geschminkt bij de roverstent. 
Daar krijg je ook het speciale roversteken en dan kun je, samen met je (groot)ouders op 
pad. Op de route, die wordt aangegeven met ravenpijlen, staan zeven schatkisten met 
aanwijzingen en opdrachten. Door ze uit te voeren kom je er achter wat het Zwarte Goud 
is en waar je het kunt vinden. Maar let op: de roversbende is nog steeds in de buurt en 
ze zullen het niet nalaten om te voorkomen dat je de schat gaat stelen. Gelukkig zijn er 
een aantal tips en trucs die zorgen voor een veilige thuiskomst. 

Actief de natuur ontdekken 
Het Roverspad is een spannende en unieke speurtocht in De Groote Peel. Staatsbos-
beheer heeft deze tocht speciaal ontwikkeld om kinderen in aanraking te laten komen 
met de natuur en te zorgen dat ze er leuke ervaringen in hebben. Zo kan hun interesse 
gewekt worden, waarna ze zelf actief meer over de natuur en de Peel in het bijzonder te 
weten willen komen. 

Staatsbosbeheer biedt het Roverspad een aantal keer per jaar aan in het activiteiten-
programma van buitencentrum De Pelen. Daarnaast kan de tocht aangevraagd worden 
als bedrijfsuitje en feestelijk schooluitstapje. Het is ideaal voor grote groepen kinderen.

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

Bedankt.
Het bestuur van de Stichting 

Platform Gehandicapten Neder-
weert bedankt Staatsbosbeheer/
Mijl op Zeven voor het prachtig 

verharde wandelpad in het 
Natuurreservaat de Peel.

Voor de rolstoel- en 
scootmobielgebruikers is 

het een bijzondere aanwinst.
Zij kunnen de Peel bezoeken en 

genieten van de natuur en de rust.

Truus Morris(voorzitter) 
en Jan Schuurmans (secretaris)
Burg. Vullerstraat 11, 6031 CD 

Nederweert.
Telnr. 0495-632260.

SBO HET PALET OP BEZOEK 
BIJ MOLENAAR GEERT

Onlangs bracht onderbouw 3 van SBO 
Het Palet een bezoek aan de Koren-
bloemmolen te Ospel. Opgewacht door 
molenaar Geert die zoals een echte mo-
lenaar tegenover de molen woont, werden 
we welkom geheten op deze 140 jarige 
molen. De gunstige windomstandigheden 
zorgden er zelfs voor dat de molen al in 
bedrijf was. De wow’s, oh’s en ah’s waren 
al niet meer te tellen.

Na een korte inleiding op de begane 
grond van de molen werd het tijd om ons 
te verplaatsen via de meelzolder naar de 
steenzolder. Alleen al deze trappen wa-
ren voor vele een groot avontuur. Aan-
gekomen op de steenzolder kregen we 
uitleg over de werking van de molenste-
nen. Geert liet op deze 2e verdieping ook 
zien hoe hij de molenstenen weer scherp 
maakt en uiteindelijk weer op zijn plaats 
krijgt. Een heel karwei! Dat was voor ie-
dereen duidelijk.

Op de begane grond genoten de kinderen 
van een lekker stuk fruit en werd er volop 
gepraat over dit eerste gedeelte van deze 
rondleiding, maar het klapstuk moest 
natuurlijk nog komen. Het malen van het 
meel!

Nadat Geert alles in gereedheid had ge-
bracht kon het malen beginnen. De wind 
hielp nog een handje mee door nog har-
der te blazen. Diverse zintuigen werden 
ingezet om het meel te zien, te voelen, te 
ruiken en zelfs te proeven. Een geweldige 
belevenis!

Tot slot werd het bezoekje van ongeveer 
een uur afgesloten met een groepsfoto 
en een geweldig applaus voor molenaar 
Geert van de Winkel. Geert bedankt!

Bas Poels , leerkracht SBO Het Palet

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING

Graag willen wij u uitnodigen voor de al-
gemene ledenvergadering van het CDA 
afdeling Nederweert. 
Deze vindt plaats op dinsdag 23 oktober 
2012 in zaal Centraal (ingang Wups Pub), 
Kerkstraat 59 te Nederweert.
De ledenvergadering begint om 19.30 uur. 

Agenda vergadering:
1. Opening 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Verslag algemene ledenvergadering 
  5 juli 2012 
4. Begroting 2013 
5. Rooster van aftreden bestuur 
6. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 
7. Terugblik Tweede Kamerverkiezingen 

2012 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Aansluitend vindt de openbare fractie-
vergadering plaats waar u ook van harte 
welkom voor bent.

Met vriendelijke groet,
Bestuur CDA afdeling Nederweert.

TEKENEN VOOR KINDEREN
Leren tekenen en schilderen? Wil je weten 
hoe je kleuren moet mengen of hoe je 
schaduw tekent? Kom dan naar deze cur-
sus tekenen en schilderen voor kinderen. 
In deze cursus komen verschillende on-
derdelen aanbod zoals striptekenen, ba-
sisvormen, perspectief tekenen, de kleur-
encirkel en nog veel meer! Elke les werken 
we vanuit een thema. Zoals voor de jon-
gere kinderen seizoenen, een sprookje of 
dieren. De kinderen vanaf 8 jaar laten zich 
inspireren door een kunstenaar, verhaal of 
plaatje.
Groep 6-8 jr.: start woensdagmiddag 24 
oktober. Groep 9-12 jr.: start woensdag-
middag 31 oktober. 6 lessen, 1 x p. 2 
wkn., van 13.30-14.30 uur. Kijk verder op 
onze nieuwe website www.coconneder-
weert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ned-
erweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

TEKENEN EN SCHILDEREN
Deze cursus is voor iedereen die zin 
heeft om op een ontspannen manier 
bezig te zijn met tekenen en schilderen. 
In de lessen komen kleur, perspectief, 
schaduwwerking en compositie aanbod.
Start: dinsdagmiddag 23 oktober om 
13.30 uur; 6 lessen. Kijk verder op onze 
nieuwe website www.coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ned-
erweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Woning te huur
nabij centrum Nederweert

met 4 slaapkamers.
Per direct aanvaardbaar.

06-21394911
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

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 koffi  e/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-

KORT

OPEN

Muziek in de Theuniskapel
James Harries (UK) en support

Zondag 21 oktober 2012, aanvang 15.30 uur

James Harries uit de UK, is een sympathieke muzikant die met zijn zeer bijzondere stem 
onmiddellijk zijn visitekaartje afgeeft. Iedere liefhebber van Jeff Buckley, Damien Rice of 
de ‘vroege’ Van Morrison  zal de muziek van James Harries kunnen bekoren. Zijn num-
mers worden zeer intens en met veel soul gebracht. James Harries toert door Nederland 
en België en strijkt zondagmiddag 21 okt neer in de sfeervolle Theuniskapel in Weert. 
Bas Janssen en René Bijlmakers trappen muzikaal af met enkele bevriende muzikanten 
om het podium daarna vrij te maken voor James Harries. Iedereen is van harte welkom 
om het einde van deze herfstvakantie te vieren.

ZONDAG 21 OKTOBER 
KLOMPENMAKERSDAG 

TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE 
IN OPENLUCHTMUSEUM 

EYNDERHOOF

De Limburgse Kampioen klompenmaker 
Jeuken uit Veulen ook vrijwilliger in ons 
ambachtenmuseum demonstreert de 
gehele middag het met de hand snijden 
van klompen en vertelt het verhaal van de 
houten schoen en de geheimen van zijn 
vakmanschap, een grote collectie klom-
pen is er te bewonderen, en vaak kan men 
zien in  welke streek deze klomp gedragen 
werd, o.a. de smokkelklomp, de veen-
klomp, de spitse klomp voor het nette 
boeten of het zwarte dames klömpke voor 
naar de kerk, nu souvenirs maar vroeger 
een onmisbaar schoeisel.

Aan de kinderen is deze dag ook gedacht 
zij kunnen naar keuze een klein of groter 
klompje schilderen naar eigen ontwerp, 
wel tegen een kleine vergoeding. Deze 
dag word muzikaal opgeluisterd door de 
zanggroep Met Beze-j, in Eynderhoof ze-
ker geen onbekende, want zij bezingen ie-
der ambacht met  een dialect lied, en deze 
dag gaat het dan zeker over de klompen-
dans en de gebruiken, kom vanaf 13.00 
uur naar Eynderhoof aan de Milderspaat 
in Nederweert Eind toegang € 5.00 kin-
deren € 2.00 ook alle anderen ambachten 
zijn in bedrijf en er wordt gebakken.

Gesloten
HEREN  KAPSALON

POLLY 
0495-625663

donderdag 25 oktober 
t/m zaterdag 27 oktober

week 43

Paul Hermans
Esdoornstraat 16

Lekker koken
overal en altijd!
Privé diners,
workshops en catering
Bel voor de
mogelijkheden.

Bart Bijlmakers | 06-49764144 
www.privedinerencatering.nl

 “D’Ind-j Begint-j” 2012
(opening van ut nowwe vastelaovund-j sezoeen)

Jao minse, nog un waek of 4 en dan zal ut weer los gaon in ut Limburg-
se Land-j. De Vastelaovund-j es weer ongerweges. Vur de meiste on-
ger os zal ut nog wieet uweg klinke, mer beej de echte vastelaovundjs-
veerders begint-j ut toch stillekes aan weer bitje te kriebele.

Auch dit jaor zulle vae in D’Ind-j weer groeet oeetpakke um de opening 
van ut nowwe Vastelaovund-j sezoeen te veere. Zoe-as dejjae inmid-

dels van os gewind-j zeet-j doon vae dit door op de ieerste zaoterdig nao de 11e van de 
11e un grandioos muziekspektakel te organiseere, bomvol met optraejes van de meist 
oeetein laupendje artieste.

Dit jaor zal “D’Ind-j Begint-j” plaats gaon vinge op zaoterdig 17 november. Oos Kuuke-
koeei zal op deze daag weer umgetoverd-j waere tot unne geweldjige fieestzaal.  De 
artieste die deze aovund-j op gaon traeje zulle dur vur gaon zurruge det auch dit jaor de 
opening van ut sezoeen weer onvergaetelijk zal zeen.

“D’Ind-j Begint-j” zal auch dit jaor weer gehaoje waere beej Kefee/Zaal Bi-j Le-nie oppe 
Kruusstraot 53 in D’Ind-j. De zaal zal oope gaon um 20.00 oor en ut programma zal be-
ginne um 21.00 oor. De aovund-j zal geopend-j waere door un schoeen stukske meziek 
van oos kepel “Blaoskracht 11” en aansloeetend-j zulle dur tot inne late uurkes optraejes 
zeen van regionale en Limburgse artieste. De optredendje artieste zeen als volgt-j:
- De Brelsterte (Neewieert)
- Anita Haex (D’Ind-j)
- KbP (Keet bij Peet) (Neewieert)
- Mark en Wilhelmien (winnaars Rogstaekers 2012)
- Sjingboem (Kelpe)
- Frans Croonenberg
- De Waerknöppele
- La Bamba
- Ziesjoem
- Ed & Frans

Kaarte vur dit spektakel koste € 11,- inne veurverkaup en € 12,50 aan de daagkassa. 
De veurverkaupadresse zeen: 
- Kefee/Zaal Bi-j Le-nie oppe Kruusstraot in D’Ind-j
- Foto Nederweert op ut Lambertushof in Neewieert 
- Kefee/Zaal De Prins oppe O.L. Vrouwestraot in Ospel
- Via de saait van KV de Piepkukes (www.depiepkukes.nl). 
De kaartverkaup es inmiddels gestart-j . Zurrugt-j dejje oppe tieed eur kaarte kaupt-j of 
bestelt-j, want vol es vol. Auch vur mieer informasie kijjae terecht op de saait van KV De 
Piepkukes.

Zurrugt-j dejje d’r ammaol beej zeet-j en doot-j uch eur schoeenste vastelaovund-j pek-
ske aan dan kinne vae d’r met z’n alle un groeet fieest van gaon maake en ut nowwe 
Vastelaovund-j sezoeen op een geweldjige meneer beginne. 

Schrieever,
KV De Piepkukes

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

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

organiseertj op 20 oktoeëber 

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

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

Connie Opbroek, 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

VIP avond

Op woensdag 26 september heeft Handbalclub Ospel een VIP avond gehad bij Shoeby 
Nederweert.
Er was een speciale korting op de mooie kleding van Shoeby voor alle leden van de 
handbalclub. Daarnaast ging er 5% van de omzet naar de onze clubkas.
Het was een super gezellige avond, Shoeby heeft ons echt verwend, met o.a. een rode 
loper, bubbels en make-overs!
Bij deze willen we Shoeby heel erg bedanken.

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Leny Rietjens: 
Na jaren bij Houtappel te zijn geweest 
ben ik blij dat bij Eyecentre Nederweert 
weer een vast bekend gezicht te zien is. 
Ik vind het een fijne gezellige winkel met 
veel keuze. 

De
zo

m
er

zo
n straa

lde goud

De zomerzon straalde goud. Zoveel mensen die ons geluk 
en gezondheid wensten. Wat zijn we toch bofkonten!

De dag van onze gouden bruiloft op 18 augustus 2012 
schittert en geeft warmte in onze harten. 

Bedankt voor uw wensen!

Toos en Bèr Moonen, Heijsterstraat 1, Nederweert. 
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www.uitvaart-vangansewink el.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...

 “Aula Tumulus” te Meijel.  “Aula Tumulus” te Meijel. 

Onze aula kan gebruikt worden voor het houden van een Onze aula kan gebruikt worden voor het houden van een 

Levensoverweging Levensoverweging 

bij het afscheid van Uw dierbabij het afscheid van Uw dierbare, wanneer gekozen wordt  re, wanneer gekozen wordt  
voor een niet kerkelijke uitvaart. voor een niet kerkelijke uitvaart. 

Voor meer info kunt U persVoor meer info kunt U persoonlijk contact met ons nemen, oonlijk contact met ons nemen, 
om een kijkje te komen nemen in onze sfeervolle aula. om een kijkje te komen nemen in onze sfeervolle aula. 

Vele mogelijkheden zijn aanwezig op gebied van: Vele mogelijkheden zijn aanwezig op gebied van: 

muziek, audio, video en muziek, audio, video en 
 eenvoudige of uitgeb eenvoudige of uitgebreide koffietafels reide koffietafels 

Voor meer info:    Uitvaartbegeleiding Voor meer info:    Uitvaartbegeleiding 
van den Boom van den Boom 

Uitvaartbegeleiding van den Boom tel. 0495 – 62 53 56 Uitvaartbegeleiding van den Boom tel. 0495 – 62 53 56 

Tevens vertrouwde lokatie voor

een  

Tijdstip & dag in overleg met familiewens 7 dagen per 
week. Capaciteit (zitplaatsen) tot ca. 120 gasten.
Telefonisch: na 12:00 u of via info@bi-jsiem.nl

Invalidentoilet & rolstoelopgang aanwezig.
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- - Venstererbanb kenkenkenk , d, ddorporporporpelselselsel  enn ene  ge gevelvelvelelelvelele bekbekekbekbekebekleledledl ingingn .VV

- - BelBelgisscheche eennen Ie Ierser  hahahaharrdsdstdd eenene  gegegegegeescschscscscscscs uurd d d

en en gezgezoetoet...
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-- Tafefel-/l-/aannrrTT echchtbltbladeaden en eenn on objejectdctdesiesign.g
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Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  

mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 
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Wat doen wij voor u?
Nadat u telefonisch contact met ons 
heeft opgenomen maken we een 
afspraak voor het eerste gesprek. Tijdens 
het eerste gesprek zullen de wensen 
van de overledene en nabestaanden 
worden geïnventariseerd. We leggen 
samen de datum van de uitvaart vast, 
stellen, indien gewenst, de tekst van 
de rouwkaart / advertentie samen 
enz. De details voor de dag van het 
afscheid bespreken we in de loop van 
de dagen naar de uitvaart in enkele 
gesprekken.

Wat mag u van ons verwachten?
Wij zijn 24 uur telefonisch bereikbaar. 
Wij maken een afspraak op het moment 
dat het u het meeste schikt. Uw wens staat voor ons bovenaan, of u nu een 
traditionele uitvaart wenst of wanneer u graag wil afwijken van het 
traditionele. 
Wij zijn in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg, om dit keurmerk te 
mogen voeren krijgen wij een ieder  jaar een controle, een audit. Wij 
worden gecontroleerd op de volgende punten:
• Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart
• Bekwaam personeel
• Transparante en gespecificeerde kostenbegroting 
• Doelmatige klachtenafhandeling
• Goede organisatie van de uitvaart 
• Klanttevredenheidsonderzoek

Net als bij onze collegae heeft u bij ons de keuze of u uw geliefde thuis 
wilt opbaren of wilt laten overbrengen naar het uitvaartcentrum. In 
de thuissituatie zijn er tegenwoordig ook keuzes, de keuze voor een 
koelunit om het lichaam te koelen of thanatopraxie. Thanatopraxie zorgt 
ervoor dat een koelunit in de thuissituatie nier meer nodig is, deze 
behandeling van het lichaam wordt echter alleen in een uitvaartcentrum 

door een gediplomeerd thanatopracteur uitgevoerd. De keuze voor een 
thuisopbaring of opbaring in een uitvaartcentrum is heel persoonlijk en 
ligt dus geheel bij u als nabestaanden.

Uitvaartverzekeringen, hoe zit het nu echt?
Veel mensen hebben een uitvaartverzekering, er zijn veel verschillende 
uitvaartverzekeringen. Ongeacht welke verzekering, wij staan voor u 
klaar. Duidelijkheid over de uitkering van een verzekering is van groot 
belang. Sinds juni 2012  is er een transparantieprotocol afgesloten die 
van toepassing is op uitvaartverzekeringen die in “natura”, (diensten en 
producten) uitkeren.  Door dit nieuwe protocol kunnen wij binnen 24 uur 
de waarde van de naturapolis achterhalen. Door dit protocol weet u op 
zeer korte termijn wat de uiteindelijke kosten voor de uitvaart zijn, zoals 
wij deze met u hebben besproken.

Nieuw uiterlijk
Vanaf vandaag heeft Uitvaartverzorging van Gansewinkel een frisse, 
“nieuwe” uitstraling, de dienstverlening voor u als nabestaanden blijft 
natuurlijk zoals vanouds.

Wanneer een geliefde komt te overlijden dan komen 

er veel emoties vrij. Eén van de eerste keuzes waar 

u voor komt te staan is de keuze voor een uitvaart-

ondernemer. Deze keuze is voor een groot gedeelte 

gebaseerd op eerdere ervaringen of door ervaringen 

van familie, vrienden en bekenden. 

Uitvaartverzorging van Gansewinkel

Marie-Louise van Gansewinkel
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AFSCHEID EN ROUW
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Uitvaartverzorging Strijbos

Vogelsbleek 18/A     6001 BE  WEERT      T  (0495) 549 630          I  www.geuns.nl          E  info@geuns.nl

Geuns Uitvaartbegeleiding heeft oor voor uw wensen en oog voor details. Bent u alternatief of traditioneel,  
modern of klassiek: samen geven we de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst. 

Wij blijven onafhankelijk, want... waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd een beroep op ons doen.  
We bespreken, verzorgen en begeleiden persoonlijke uitvaarten en alle formaliteiten eromheen.

Ooit wordt er wel eens - 
met de gedachte dat alles 
snel geregeld moet worden 
- opdracht gegeven aan 
de uitvaartverzorger tot 
direct overbrengen naar een 
uitvaartcentrum. U mag zich 
echter best wat meer tijd 
gunnen om als gezin nog een 
moment samen te zijn met de 
overledene en eventueel zelf 
de laatste zorg te verlenen 
en te kleden, met of zonder 
begeleiding. 

Wij stimuleren het thuis opbaren, daar kan het beste uitvaartcentrum niet tegen 
op. Het is maar zelden dat opbaren thuis niet mogelijk is. Laat u zich daarom 
gerust informeren als u hier vragen over heeft. Opbaren kan op diverse plaatsen 
in huis, zoals in een al dan niet afgeschermd gedeelte in woon- of slaapkamer 
of in een ruimte die zo bijzonder goed past bij de overledene: in het atelier, de 
werkkamer, het tuinhuisje of in de schuur op een boerderij. Mocht u niet over de 
ruimte beschikken dan is er de optie voor het plaatsen van een tuinhuisje in de 
tuin dat helemaal in eigen stijl kan worden ingericht en gebruikt kan worden als 
rouwkamer.

De meest gangbare manieren van opbaren zijn in een bed, op een opbaarplateau of in de 
uitvaartkist met behulp van een koeling. Een alternatieve en natuurlijke wijze van koelen 
is door middel van graszoden. Hierbij worden verse graszoden onder de kist of het bed 
gelegd, die worden besproeid met water waarin kwartsdruppels (D8) en een scheutje 
rozemarijnbadmelk zijn opgelost. Hierdoor vindt er een actief verdampingsproces plaats 
waardoor warmte aan de omgeving wordt onttrokken. De nieuwste methode heet thana-
topraxie. Dit is een tijdelijke balseming van het lichaam. Opbaren kan dan zonder koeling. 

Het is niet verplicht om voor een standaard uitvaartkist te kiezen, steeds meer nabestaan-
den willen het omhulsel zelf ontwerpen en maken, er zijn zelfs doe-het-zelf uitvaartkist-
pakketten. U kunt dan samen deze uitvaartkist in elkaar zetten en naar wens afwerken. 
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een standaard kist, die u geheel naar eigen wens kunt 

aankleden en/of schilderen. Of opbaren op een opbaarplateau, het lichaam wordt 
dan gewikkeld in een wade door u uitgekozen of zelf ontwerpen en gemaakt. Dan is 
er nog de zachte kist, gemaakt van stevig vilt, hooi en stro, geregen met schapen-
wollen lint.

De bloemen die wij geven aan de overledene staan symbool voor liefde en warmte. 
We mogen niet vergeten dat de mooiste bloemen vaak in eigen tuin staan ! Door in 
een versiering bloemen uit eigen tuin te verwerken is er meer verbondenheid met 
de overledene. Door persoonlijke spullen die zo typisch bij iemand horen hieraan 
toe te voegen geeft het herkenning en wordt het tastbaar. De verbondenheid met 
een bepaalde bloem kan zo groot zijn dat we onlangs aan alle genodigden tijdens 
een uitvaart in plaats van gedachtenisprentjes zakjes met hortensiazaad hebben uit-
gedeeld met het verzoek om dit zaad te zaaien. Op die manier leeft de herinnering 
aan de overledene op een bijzondere wijze voort. 

Heeft u als wens dat uw as wordt verstrooid op een speciaal plekje in de natuur? 
Ook dat is mogelijk. In principe mag je in Nederland overal as verstrooien mits er 
toestemming is van de grond- of watereigenaar. U kunt dan in besloten kring een 
mooi moment maken van de asverstrooiïng. Zo geef je de as terug aan de natuur. 
Als tastbare herinnering kan op deze plek een boom worden geplant.

In de vormgeving van een persoonlijke uitvaart zijn veel mogelijkheden, veel meer 
dan we hier kunnen noemen. Wilt u meer informatie neem dan gerust eens contact 
op met Geuns Uitvaartbegeleiding, (0495) 549 630.

Leef je eigen leven, ook na de dood !Leef je eigen leven, ook na de dood !Leef je eigen leven, ook na de dood !Leef je eigen leven, ook na de dood !Leef je eigen leven, ook na de dood !
Niet altijd blijken nabestaanden goed op de hoogte te zijn van de Niet altijd blijken nabestaanden goed op de hoogte te zijn van de 

mogelijkheden om een uitvaart te realiseren die in lijn ligt met hoe 

iemand geleefd heeft. Geuns Uitvaartbegeleiding legt u daarom en-

kele ideeën voor die praktisch ook uitvoerbaar zijn. Er wordt steeds 

vaker van tradities afgeweken. 



Weekblad voor Nederweert   DERDAG 21 FEBRUARI 2008

Wij zijn net op bezoek geweest
bij ons kleinkind
het woont ver weg
dus we zien het niet vaak

Als we daar een week zijn
lijkt het of zij het zich
ook realiseert
zij begint tegen je te
babbelen en begrijpt niet
als je niets terug zegt

Dus babbel ik ook terug
maar ik ben niet slim genoeg
want ik babbel haar taal nog niet

Maar ze kan wel heel goed
jouw aandacht trekken
want dan gaat ze met
haar schoentje op jou staan
en ze weegt al flink veel
dus dat valt genoeg op

Zo was het contact met ons kleinkind
maar voor mij was het niet genoeg
want toen we na een week weg gingen
begon ik “wanneer gaan we weer terug?”
want ik ben zo vreselijk benieuwd
wanneer ze voor het eerst “opa”zal zeggen.

Peter Massee

LUXE APPARTEMENT, 
op de eerste verdieping, met eigen berging en eigen

parkeerplaats,  appartementencomplex “DE SMEÊT” 
aan de Burgemeester Vullersstraat te Nederweert.

Bij interesse a.u.b. contact opnemen met 
het secretariaat van “de Smeêt” BV

Tel. 0495-466888
E-mail: toos.hendrix@hvdb.net
zie ook website www.desmeet.nl

TE HUUR
per 1 februari 2013

(eerder  te  aanvaarden)

Whiplash en osteopathie.
Als er tengevolge van een auto-ongeluk een sport-, of bedrijfs-
ongeval het hoofd een snelle beweging naar voren en achteren 
maakt  spreekt men vaak van een whip-lash. Hierbij krijgen de 
spieren en de gewrichten van de nek, als ook de ophanging van 
het ruggenmerg, de nier en de slokdarm een flinke klap te verdu-
ren. Bij 50% van de mensen treedt na 3 tot 4 weken een spontaan 

herstel op. Bij heel veel mensen blijven er zelfs tot na 1 jaar nog klachten bestaan! Deze 
kunnen variëren van nek-, en hoofdpijn tot pijn in de onderrug en bekken. Maar ook con-
centratiestoornissen, evenwichtsproblemen, gevoeligheid voor licht, slaapstoornissen, 
vermoeidheid en vergeetachtigheid zijn lang durende klachten. Uw Osteopaat kan door 
middel van zachte handgrepen de beweeglijkheid van gewrichten, de doorbloeding van 
de weefsels, de zenuwirritatie en de overspannen spieren weer herstellen.  

Aan deze: “je moet er maar mee leren leven” klach-
ten kan uw Osteopaat uitkomst bieden. 
Osteopathie van Eldijk is naast de volwassenenbe-
handeling ook gespecialiseerd in kinderen.
Voor osteopathie is geen verwijzing van een huis-
arts nodig. Een groot gedeelte van de behandelings-
kosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed. 

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes op onze 
website: www.vaneldijk.com

Voor verder informatie mag u telefonisch contact opnemen met:
Osteopathie van Eldijk, Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376

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

Zwangerschapsmassage bij 
massagepraktijk Flowtime

Bij massagepraktijk Flowtime kun je tevens terecht voor een heerlijke zwanger-
schapsmassage of ontspannende postnatale massage (de eerste maanden na de 
bevalling). Naast mijn algemene massage-opleiding heb ik ook een specialisatie-
cursus zwangerschaps- en postnatale massage gevolgd.

Veel vrouwen hebben tijdens de zwangerschapsperiode klachten. Uit wetenschappe-
lijk onderzoek is vastgesteld dat een dergelijke massage een belangrijke bijdrage kan 
leveren om deze klachten te verminderen. De zwangerschapsperiode is een unieke tijd. 
Nu je weet dat er in jouw buik een kindje groeit voel je je speciaal. Het is ook een tijd 
waarin in een relatief korte periode veel gebeurt in je lichaam. Hormonen veranderen, je 
spieren en je gewrichten doen soms pijn. Sommige delen van het lichaam worden losser 
en soepeler om ruimte te maken voor het kindje en je voor te bereiden op de bevalling. 
Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat je sneller moe bent. Soms krijg je last 
van lichamelijke klachten als pijn in je nek en rug, bekkenklachten, vocht vasthouden en 
slecht slapen. Uit onderzoek blijkt dat zwangerschapsmassage onder meer zorgt voor 
een betere nachtrust, minder rug klachten, minder aanmaak van stresshormonen en 
vermindering van het aantal complicaties tijdens de bevalling en vroeggeboorten.

Susan, 31 jaar, eerste kind
Als ik tussendoor last had van mijn rug wist ik dat mijn volgende massage afspraak ver-
lichting zou brengen. Ik kwam vaak met stijve spieren binnen en ging weer soepel en 
ontspannen naar huis. Ik vond het heerlijk om even een uur voor mezelf en mijn baby vrij 
te maken en heerlijk te ontspannen. 

Jetske, 29 jaar, eerste kind
Zwanger zijn maak je maar een paar keer in je leven mee. Ik wilde er zoveel mogelijk van 
genieten. Mezelf verwennen met een zwangerschapsmassage was voor mij een hele 
goede manier. Door de ontspannen sfeer bij Flowtime, de persoonlijke benadering en 
de heerlijke massage kon ik goed relaxen en heerlijk wegdromen. Na de massage voelde 
mijn lichaam weer heerlijk ontspannen aan. 

Persoonlijke benadering
Ik heb een speciale opleiding gevolgd op het gebied van zwangerschaps- en postnatale 
massage. De massage vindt plaats in een rustige, sfeervolle ruimte. Een behandeling 
duurt een uur en wordt volledig op jou afgestemd. Het is belangrijk dat jij je helemaal 
kunt ontspannen. Eerst bespreken we het verloop van je zwangerschap, je eventuele 
klachten en wensen. Dit bepaalt de inhoud van de massage en in welke houdingen je 
het beste kunt liggen. Vaak is dit een combinatie van op je zij, rug en/of buik. Een mas-
sage werkt vaak ontspannend, de spieren worden soepeler. De bloedcirculatie van de 
aanstaande moeder en die van het kind worden daarbij gestimuleerd. Je ademhaling 
wordt dieper en je hoofd komt even helemaal tot rust. Je lichaam kan zich herstellen. 
Door even stil te staan bij alle veranderingen in je lichaam word je bewuster van de baby 
in je buik. De massagetechnieken en olie zijn afgestemd op het zwangere lichaam. Ik 
gebruik een combinatie van ontspannings- en energie massage wat speciaal afgestemd 
is op zwangere vrouwen.

Postnatale massage 
Je lichaam heeft door de zwangerschap en bevalling een flinke extra inspanning gele-
verd. Vooral je spieren en pezen hebben het zwaar gehad. Massage na je bevalling zorgt 
ervoor dat je lichaam sneller en vollediger herstelt. Ontzwangeren kost tijd. Veel vrouwen 
hebben tot een jaar na de bevalling last van een aantal klachten. Bekende klachten zijn 
hoofdpijn en vermoeidheid. Ook kunnen vrouwen in deze periode last krijgen van stem-
mingswisselingen. Postnatale massage kunnen deze klachten verlichten. Bij massage-
praktijk Flowtime kunt u terecht voor een heerlijke en ontspannende massage gericht op 
het ontzwangerende lichaam. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de partner tijdens de 
massage een instructie krijgt om de massage ook thuis uit te voeren

Aanbieding in de maanden oktober en november: Zwangerschapsmassage en 
postnatale massage
1 uur massage 27,50 euro.   Met partner instructie: 32,50 euro.

Een bijzonder cadeau om te geven in de vorm van een massage cadeaubon! Bel of mail 
voor het maken van een afspraak. Mail:info@flowtime.info Tel: 06-53618259 Website: 
www.flowtime.info Deze massage cadeaubonnen van Flowtime zijn tevens verkrijgbaar 
bij kledingzaak Carool, Kerkstraat 45 te Nederweert. We zien u graag terug bij Flowtime!

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

BUDSPOP 2012!
Zaterdag 6 oktober organiseerde Jong 
Nederland Budschop haar jaarlijkse fes-
tival ‘Budspop’.
Dit wordt gehouden om samen met alle le-
den, leiding en ouders het seizoen te ope-
nen. Alle groepen verzorgden een leuke 
act. De kids konden zich laten schminken, 
en er konden grote schilderijen gemaakt 
worden. Daarnaast was circus ‘Stoffel’ 
aanwezig, de kinderen konden zich uitle-
ven me allerlei circusattributen. Aan de in-
wendige mens werd ook gedacht, er kon 
wat gegeten en gedronken worden. 
Hoewel de weergoden ons niet heel goed 
gezind waren, werd het toch een erg ge-
zellige avond.
Op naar Budspop 2013… 

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

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. 

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwilligers Eynderhoof 
Het openluchtmuseum Eynderhoof is op zoek naar vrijwilligers. Het museum zoekt onder 
andere vrijwilligers voor in de houtzagerij. Er zijn vrijwilligers nodig voor een aantal middagen 
in de week. Bent u handig met houtmaterialen en bent u gastvrij ingesteld? Dan is dit vrijwil-
ligerswerk misschien iets voor u! Meer vacatures van Eynderhoof vindt u op onze website. 

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.

MAATJESPROJECT VORKMEER
Wanneer u zich alleen voelt en graag eens met iemand een praatje maakt, een activiteit 
onderneemt of eens een wandelingetje wilt maken, dan kan een maatje helpen. Een maatje
is voor gezelschap, samen leuke dingen ondernemen, even meedenken, een kleine taak 
voor u doen of iets regelen. Een maatje kan een extra steuntje in de rug zijn. 
Bent u op zoek naar dat maatje? Of kent u iemand die een maatje kan gebruiken, bijvoor-
beeld een familielid, een goede vriend of de buurvrouw? Vorkmeer helpt u daar graag bij.

GEZOCHT: Enthousiaste vrijwilliger voor het Maatjesproject 
Voor het Maatjesproject is Vorkmeer op zoek naar een vrijwilliger (man of vrouw) voor 
een mevrouw van 49 jaar woonachtig in Nederweert. Mevrouw ontvangt begeleiding 
van PSW. Zij houdt van gezelligheid en vindt het leuk om samen met iemand iets te 
ondernemen. We zoeken een vrijwilliger rond dezelfde leeftijd die het leuk vindt om sa-
men met deze mevrouw te gaan wandelen en/of fietsen door Nederweert. Verder wil 
mevrouw graag wat meer wegwijs worden met de computer. We zoeken iemand die haar 
daarbij kan helpen. Bent u de enthousiaste vrijwilliger die we zoeken? Neem dan contact 
op met Vorkmeer via telefoonnummer 0495-688247 of mail naar vrijwilligehulpservice@
vorkmeer.nl. U kunt natuurlijk ook contact opnemen voor meer informatie. 

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.  

SPEELRUIMTE LEEFT IN 
NEDERWEERT

In het voorjaar hebben we als CDA aan-
dacht geschonken aan speelruimte en 
-voorzieningen in de gemeente. Op een 
artikel in het weekblad hebben diverse in-
woners gereageerd. Men vraagt aandacht 
voor de speelruimte in eigen buurt en 
heeft ons suggesties gedaan voor verbe-
teringen. Deze reacties zijn voor ons aan-
leiding geweest om bij behandeling van 
de kadernota in juni het college te vragen 
om na te gaan of de speelvoorzieningen 
in met name de kern van Nederweert nog 
aansluiten bij de behoeften van de men-
sen die er wonen. Groene ruimte waar 
kinderen vrij kunnen spelen of voetballen 
wordt bijvoorbeeld gemist.

Bij de behandeling van de begroting voor 
volgende jaar (in de raadsvergade-ring 
van begin november) zullen wij ons op-
nieuw sterk maken voor maatregelen om 
de speelruimte van de jeugd in en rond het 
centrum van Nederweert dorp te verbete-
ren. We zullen dan ook nagaan of tijdelijk 
braakliggende bouwgrond als speelruim-
te benut kan worden en de voor- en nade-
len hiervan afwegen.

Wij vinden het fijn dat zoveel inwoners 
ons benaderd hebben. Hieruit blijkt dat 
mensen hun omgeving serieus nemen en 
bereid zijn zorg en verantwoordelijkheid te 
dragen voor wat er dicht bij speelt. Samen 
kunnen we meer, ook als het om goede 
speelruimte gaat.

Ideeën zijn welkom
Uiteraard blijven ideeën over verbeterin-
gen voor voorzieningen bij u in de buurt 
welkom. Mail naar info@cda-nederweert.
nl of neem contact op met een van onze 
raadsleden of fractieondersteuners.

Namens de CDA fractie
Josephien Tullemans-Geuns

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

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 HUUR:
SMISSERSTRAAT 13

NEDERWEERT
- Op basis van de
Leegstandswet.

- Te aanvaarden vanaf.
1 November 2012;

Voor meer informatie:
René Dwars makelaardij bv

0495-537599
www.renedwars.nl
0f tel. 0653886342

VERZAMELAARSBEURS 
OKTOBER 2012

Zondag 21 oktober organiseert Verzame-
laarsvereniging “De Peelstreek” uit Meijel 
weer haar maandelijkse ruilbeurs.
Het evenement vindt plaats in de Rabo-
zaal van het gemeenschapshuis D’n Bin-
ger, Alexanderplein 2 in Meijel.

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

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

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)
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Gemeente contact

Plan SarSven en de 
Banen
Het inrichtingsplan Sarsven en de Banen 
kent een lange periode van planvor
ming en voorbereidingen. In juni werd 
het inrichtingsplan definitief vastge
steld door Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Limburg. Dat betekent dat dit 
mooie project, met een begroting van 
11,5 miljoen euro, in uitvoering kan 
gaan.

Geven en nemen 
Een belangrijke peiler van het 
plan, is dat het samen met alle 
denkbare betrokkenen is opge
steld. Een proces waarin geven en 
nemen centraal stond. Gepoogd 
is het maximaal haalbare uit het 
gebied te halen als het gaat om 
landbouw, natuur, water, recreatie 
en cultuurhistorie.  

OndertekeninG
Woensdag 10 oktober waren 
de betrokken bestuurders van 
de provincie Limburg, water
schap Peel en Maasvallei, de 
gemeenten Nederweert en Leudal, 
Stichting Limburgs Landschap, 
Staatsbosbeheer, LLTB Limburg, 
DLG en Kadaster in het gebied 
aanwezig om de samenwerkings
overeenkomst voor de uitvoering 
te tekenen.

HerverkavelinG
Herverkaveling van gronden vormt een 
wezenlijk onderdeel van de eerste fase 
van de uitvoering. De begeleiding van 
het hele plan ligt in handen van een spe
ciale bestuurscommissie, onder voorzit
terschap van Peter Willekens. Naast het 
in gang zetten van allerlei zaken voor 
de wettelijke herverkaveling, heeft de 
bestuurscommissie ook gezorgd dat bij 
de start van de uitvoering direct tastbare 

Het integrale plan Sarsven en de Banen heeft een nieuwe mijlpaal 
bereikt. Vorige week ondertekenden alle betrokken partners een samen-
werkingsovereenkomst. Daarmee is het startsein gegeven voor de daad-
werkelijke uitvoering. Oplettende wandelaars konden de laatste weken 
overigens al zien dat er in het gebied gewerkt werd.

voorzieningen in het gebied zijn gerea
liseerd. 

nieuwe BeleefBare 
elementen  
Zoals al aangehaald, konden wandelaars 
de afgelopen weken al iets ontdekken  
van de herinrichting. Rondom het Sars
ven zijn namelijk nieuwe wandelpaden 
aangelegd. Die gaan deel uitmaken van 
de totale wandelstructuur in Nederweert. 
Deze routes worden volgend jaar 
beweg wijzerd als het knooppunten
netwerk wordt ingevoerd. Ook zijn er 
een uitkijktoren en een vogelkijkwand 
aangelegd waar bezoekers het Sarsven 
op een mooie manier kunnen bekijken. 

Partners ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

uitvoering integraal plan 
Sarsven en de Banen van start

De vogelkijkwand is door de aanleg van 
een speciaal pad ook voor minder mobiele 
mensen bereikbaar. De overige geplande 
wandelroutes worden de komende jaren 
verder uitgebreid op het moment dat de 
gronden beschikbaar zijn.

SamenwerkinG
De grote kracht van het herinrichtingsplan 
is de nauwe samenwerking en betrok
kenheid tussen de verschillende partijen. 
Deze samenwerking werd benadrukt door 
het ondertekenen van een overeenkomst 
tussen alle partners. Dit gebeurde in 
aanwezigheid van gedeputeerde Patrick 
van der Broeck. In de overeenkomst is 
vastgelegd hoe alle partijen met elkaar 
omgaan bij de uitvoering van het project. 
Na de ondertekening werd symbolisch een 
toost uitgebracht op een goede start bij de 
uitvoering.

uitvOerinG
De bestuurscommissie streeft er naar ook 
bij de uitvoering mensen uit de streek 
betrekken. Dit heeft al geresulteerd in een 
samenwerking met museum Eynderhoof. 
Het resultaat is al tastbaar. Want de afge
lopen tijd heeft de smedengroep van 
Eynderhoof meegewerkt aan een aantal 
fraaie stalen kunstwerken die refereren 
aan historische taferelen uit het gebied. 
Twee beelden hebben inmiddels een plek
je gekregen in het gebied. Bij de verdere 
uitvoering streeft de commissie naar meer 
samenwerking met Eynderhoof.

All informatie over het plan vindt u 
op www.sarsvenendebanen.nl. Op 
www. nederweert.nl staan meer foto’s van 
de ondertekening en de kunstwerken. 

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.

Duurzaamheid en innovatie, dat zijn 
belangrijke drijfveren voor Henk de 
Hartog. Niet gek, want dat is waar de 
samenleving steeds meer om vraagt. 
“Zowel ondernemers als burgers zullen 
hierin hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen. En een goed begin, begint bij 
jezelf”, aldus De Hartog. Zijn specialisme 
ligt onder meer in de elektronica in relatie 
tot de openbare verlichting. 

BeSParinG
Dit specialisme gecombineerd met de 
begrippen duurzaam en innovatief, leidde 
tot dynamische verlichting op de auto
snelweg tussen Boxmeer en Staphorst. Op 
dit traject gaan lampen in de middenberm 
vanaf negen uur ‘s avonds uit. Ze springen 
aan als de verkeersintensiteit verhoogt, 
als zich incidenten voordoen en bij aange
kondigde wegwerkzaamheden. Resultaat 

dynamische verlichting: 68 procent bespa
ring op energie en een flinke besparing op 
onderhoudskosten. In euro’s: ruim 90 euro 
per lamp, per jaar. “Reken maar uit: hoeveel 
lampen komt u tijdens uw autorit tegen?”, 
aldus De Hartog. Het initiatief bleef niet 
onopgemerkt. De Hartog bemachtigde een 
derde plaats bij deMercedesBenz Blue 
Efficiency Award 2012 en de 48ste plaats in 
de MKB Innovatie Top 100.

ScHOOn
Hier houdt duurzaamheid en innovatie 
voor de lichtspecialist niet op. Integendeel. 
“Ik merk steeds vaker dat we een heleboel 
waardevolle materialen weggooien, terwijl 
we het tegelijkertijd over duurzaamheid 
hebben. Ook in de agrarische sector.” Zo 
blijken natuurlijke vezels een waardevolle 
bron voor een nieuwe vorm van economie, 
de zogenaamde biobased economy, te zijn. 
Fossiele grondstoffen zijn vaak gebaseerd 
op olie en daardoor vervuilend. Producten 
die bestaan uit plantaardige materialen zijn 
schoner. Zo is er geen of nauwelijks CO2
belasting en kunnen ze biologisch afbreek
baar zijn. “Vraag is: hoe kun je vezels 
en verlichting met elkaar combineren? 
Lantaarnpalen uit plantresten is hierop het 
antwoord. Dat is mooi duurzaam.” 

OnderzOek
In de regio Greenport Venlo is nu een 
onderzoek in de startende fase naar de 

toepassing van biobased materialen in 
lantaarnpalen. Concreet: het doosje dat 
de elektronica binnen in de lantaarnpaal 
beschermt, bestaat straks uit natuurlijke 
plantresten. Maar daar houdt het, wat De 
Hartog betreft, niet bij op. "Streven is om 
ook armaturenen misschien ooit de gehe
le lantaarnpaal van plantresten te maken.” 

infOrmatieavOnd 
Wie nieuwsgierig is naar het hele ver
haal van Henk de Hartog en de moge
lijkheden van biobased economy, is 
maandag 22 oktober van harte welkom 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Daar vindt dan een informatieavond 
plaats in het kader van de Dialoog 
Duurzaam Buitengebied. De orga
nisatie ligt in handen van de LLTB 
Weerterland. Tijdens de avond wordt 
niet alleen uitgelegd wat biobased 
eonomy is en voor welke uitdagingen 
we staan om dit toekomstbeeld tot wer
kelijkheid te brengen. 

Praat mee!
Er wordt ook uitvoerig ingegaan op wat 
er zich in Limburg allemaal al afspeelt. 
Zo zijn Greenport Venlo, de Universiteit 
Maastricht, DSM, de provincie en 
het LIOF aan de slag met projecten 
op het gebied van biobased economy. 
Uiteraard is er voldoende gelegenheid 
voor bezoekers om vragen te stellen en 
mee te discussiëren. De avond begint 
om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 
De Dialoog Duurzaam Buitengebied 
Nederweert is een gezamenlijk initia
tief van LLTBafdeling Weerterland, 
de Stichting Leefbaar Buitengebied 
Nederweert en de gemeente.  

Ergernis over energieverspilling, onnodige milieubelasting en onder-
houdskosten. Reden voor ondernemer en lichtspecialist Henk de Hartog 
uit Kesteren om actief met duurzaamheid aan de slagte gaan. En dan 
specifiek op het gebied van openbare verlichting. “Licht moet uit als het 
kan en aan als het moet.’’ Op maandag 22 oktober is De Hartog te gast 
om zijn ervaringen te delen tijdens een informatieavond in het kader van 
de Dialoog Duurzaam Buitengebied Nederweert. 

Maandag 22 oktober informatieavond Dialoog Duurzaam Buitengebied

‘Plantresten combineren met 
lantaarnpalen. dat is mooi duurzaam’

Inwoners kunnen bladafval van 
gemeentelijke bomen weer kwijt 
in de bladkorven die op twintig 
locaties worden geplaatst. Eerder 
dit jaar besloot de gemeenteraad 
om door te gaan met de bladin-
zameling via bladkorven. In week 
44 starten daarnaast de jaarlijkse 
bladzuigrondes. 

BladkOrven
In het najaar van 2011 zijn voor het 
eerst bladkorven geplaatst. Het werd 
een geslaagde proef. Bij de evaluatie is 
daarom besloten om door te gaan op de 
huidige wijze. Er worden voorlopig nog 
geen extra bladkorven bijgeplaatst. De 
twintig korven komen op dezelfde loca
ties te staan als in 2011. U vindt de loca
ties op www.nederweert.nl. De plaatsing 
is in week 42. 

afval
Vanaf week 43 starten we met het ledigen 
van de bladkorven. De korven worden 
afhankelijk van het aanbod in principe 
wekelijks leeggemaakt. De korven zijn 
alleen bedoeld voor bladafval. Het is niet 
de bedoeling dat er ander (tuin)afval in 
wordt gegooid. Als er in een bladkorf 
andere soorten afval wordt aangetroffen, 
zal deze worden verwijderd.

BladzuiGen
Om de overlast van bladeren zoveel 
mogelijk te voorkomen, houdt de 
gemeente ook jaarlijks een bladruimactie. 
Dat gebeurt door middel van een trac
tor met zuigwagen. Dit jaar begint de 
bladruimronde in week 44. 

even weken
De route van de zuigwagen start telkens 
op dinsdag en begint in Leveroy. Via 
NederweertEind, Nederweert en Ospel 
eindigt de route in Ospeldijk. De bedoe
ling is om elke even week tot aan de kerst 
de ronde af te werken. De tractor met 
zuigwagen wordt eventueel ondersteund 
door een of twee medewerkers met rug
blazer. Een overzicht van de straten waar 
de zuigwagen komt, is te vinden op de 
website van de gemeente. 

Blad in GOOt
Burgers kunnen hun steentje bijdragen 
door bladeren in de goot van de straat te 
vegen. Op welke dag de zuigwagen pre
cies bij u door de straat rijdt, is afhankelijk 
van de hoeveelheid bladeren die er tijdens 
de bladruimronde liggen. Daarnaast is er 
nog de reguliere veegroute. Ook dan wor
den bladeren meegenomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente Nederweert (0495) 
677 111. 

BladkOrven

Wethouder Mackus ondertekende namens de gemeente Nederweert de samenwerkingsovereenkomst. Rechts 
naast hem wethouder Minsens van Leudal. (Foto: Nederweert24)

Het onnodig laten branden van verlichting. Het kan ook anders.  (foto: internet)



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

18 oktober CV De Bengels
20 oktober BV Boeket
27 oktober SV Leveroy

Oud papier

meldplicht
Nederweert zet sterk in op deregulering. 
Waar we het eenvoudiger kunnen maken, 
doen we dat. Een voorbeeld van dereg-
ulering is zichtbaar bij het ontsteken 
van St. Maartensvuren waar alleen nog 
een meldplicht geldt. Een meldplicht 
betekent dat de organisator van een St. 
Maartensvuur tenminste drie werkdagen 
van tevoren de stooklocatie, de stookdag 
en de verantwoordelijke dient door te 
geven aan de gemeente. 

digitaal
Voor dit jaar wil dat zeggen dat u uiter-
lijk voor 6 november het organiseren van 
een St. Maartensvuur moet aanmelden. 
Op www.nederweert.nl kunt u het meld-
ingsformulier digitaal invullen en verzen-

den. Als u niet over internet beschikt, is 
het mogelijk om de gegevens telefonisch 
door te geven aan de receptie van het 
gemeentehuis. 

VOOrwaarden
Het organiseren van St. Maartensvuren 
moet aan een aantal voorwaarden vol-
doen. Zo moet de afstand tot gebouwen 
minimaal 100 meter zijn. Voor het ver-
branden van besmet hout is de aanvraag 
van een individuele ontheffing nog wel 
nodig. Op onze website vindt u alle 
algemene voorwaarden voor het verbran-
den van snoeihout en St. Maartensvuren.  

Hebt u vragen? Belt u dan met de 
heer E. van der Wallen van het team 
Toezicht & Handhaving.

St. maartensvuren: geen 
vergunning, wel meldplicht

OntwerpbeStemmingSplan
n	Uitbreidingslocatie Merenveld, Budschop. 

Het plan voorziet in de nieuwbouw van 
maximaal 130 woningen ten noorden van 
de kern Budschop, o.a. op gronden van het 
voormalige buitenzwembad. Er is geen 
ontwerp-exploitatieplan opgesteld.

tweede wijziging ‘beleid 
planO lOgiSche kruimel
geVallen Onder de wabO’
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
de hierboven genoemde gemeentelijke 
beleidsnota te wijzigen. Dit is de tweede wij-
ziging. Deze wijziging treedt op 19 oktober 
2012 in werking. De wijziging betreft enkel 
een onderdeel van de toelichting bij die nota, 
namelijk een deel van de tekst onder ‘2. 
Toepassing van deze beleidsnota’. U kunt de 
stukken inzien bij de centrale klantenbalie. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer F. Slaats van het Team Ruimtelijke 
Ontwikkeling.
Tegen het besluit kan volgens de Algemene 
wet bestuursrecht geen beroep worden 
ingesteld .

OntwerpbeeldkwaliteitSplan
n	Uitbreidingslocatie Merenveld Budschop. 

Het beeldkwaliteitsplan geeft voor onder-
delen van het plangebied nadere richtlij-
nen ten aanzien van vormgeving en archi-
tectuur die via de Welstandstoets een bin-
dend karakter kunnen krijgen.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 19 oktober tot en met 
29 november 2012, bij de centrale klantenbalie, 
op afspraak, via www.nederweert.nl > plannen 
en projecten > bestemmingsplannen en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de 
inzageperiode kan iedereen ten aanzien van het 
ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel 
mondeling gemotiveerde zienswijzen naar 
voren brengen bij de gemeenteraad op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
Ten aanzien van het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
kan iedereen gedurende de inzageperiode een 
schriftelijke of mondelinge inspraakreactie 
indienen bij de gemeenteraad op grond van de 
gemeentelijke Inspraakverordening. Raadpleeg 
deze bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met de heer 
W. Bijl makers van het team Ruimtelijke 
Ontwikkeling.

Op zaterdag 27 oktober staat 
Nederland voor de achtste keer 
in het teken van de Nacht van de 
Nacht. De gemeente Nederweert 
schakelt die avond de aanstraal-
verlichting van de kerktorens in 
Nederweert en Ospel uit. 

Nederland is een van de meest verlichte 
landen ter wereld. De Nacht van de 
Nacht is bedoeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid én de functie van de 
duisternis. 

Ook bedrijven, instellingen en par-
ticulieren kunnen zich aansluiten door 
initiatieven aan te dragen. Deze worden 
dan vermeld op de landelijke website 
www.nachtvandenacht.nl. Voor alle 
actuele informatie kunt u ook terecht 
op deze website. De Nacht van de 
Nacht is een initiatief van de sticht-
ing Natuur en Milieu en de provinciale 
Milieufederaties.

Op maandag 22 oktober vergadert het 
raadspresidium om 19.30 uur in de 
fractiekamer van het gemeentehuis. 
Drie weken voordat de raad vergadert, 
komen de voorzitter van de raad, de 
fractievoorzitters en de griffier bij 
elkaar. Het raadspresidium bereidt o.a. 
de conceptagenda van de raadsverga-
dering en de themaraad voor. Ze neemt 
daarvoor de voorstellen door die het 
college heeft ingediend en eventueel 
de door een fractie ingediende voor-
stellen. De fractiekamer is bereikbaar 
via de ingang van de parkeerplaats 

aan de Burgemeester Hobusstraat (bij 
de huisartsenpraktijk). U bent van harte 
welkom. Meer weten? Belt u dan met de 
raadsgriffie of stuur een e-mail naar grif-
fier@nederweert.nl.

Op 11 november wordt in Nederland de naamdag van Sint Maarten 
gevierd. Een van de tradities op deze dag is het ontsteken van 
St. Maartens vuren. In de gemeente Nederweert is geen vergunning  
nodig, maar bestaat wel een meldplicht. Organisatoren van een 
St. Maartensvuur moeten dit te voor uiterlijk 6 november melden.  

familiepad geopend
Op dinsdag 9 oktober is in Nationaal Park De Groote Peel het familie-
pad geopend. De twee kilometer lange gele wandelroute is voorzien van 
een nieuwe halfverharde bovenlaag. Door deze verharding is het pad het 
gehele jaar goed toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en buggy’s. 

Infoavond maandag 5 november

randweg n266 nederweert
De aanleg van het familiepad is mede 
mogelijk dankzij een financiële bijdrage 
van de gemeenten Nederweert, Asten en 
Peel en Maas. Staatsbosbeheer was ver-
antwoordelijk voor de aanleg. Behalve de 
verbetering van de bovenlaag van het pad 
zijn ook de aansluitingen op de vogel-
kijkhut en het uitzichtplatform verbeterd. 
De route is voorzien van nieuwe banken 
met ernaast verharde staanplaatsen voor 
rolstoelen en scootmobiels. 

Nederweert en de provincie Limburg 
zetten in op een duurzame verbetering 
van de verbinding van de A2 met de 
N275 en N266. Zij hebben daarom het 
voornemen om een nieuwe Randweg 
N266 Nederweert aan te leggen. Op 
maandag 5 november vindt een informa-

tieavond plaats over het project in zaal 
Centraal in de Kerkstraat. Aanvang: 
19.00 uur. In het Gemeente Contact van 
volgende week krijgt u meer informatie 
over het programma. Noteer de datum 
alvast in uw agenda. Via het familiepad kan iedereen genieten van 

de natuur.  (Foto: Ton van Bussel)

beStemmingS
plannen

OmgeVing

aanVragen OmgeVingSVergun
ning (regulier)
n	Aan ’t Ven 6, plaatsen olietank (milieuneu-

traal veranderen) (OV 20120184) 
 (09-10-2012)
n	Montgomerystraat 10, plaatsen reclamebord 

en gebruik garage voor herstellen fietsen 
(OV 20120182) (08-10-2012)

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

Verleende OmgeVingS
Vergunningen (regulier)
n	Beatrixstraat 47A, uitbreiden verenigingslo-

kaal (OV 20120150) (17-10-2012)
n	Montgomerystraat ong., oprichten woning 

(OV 20120162) (17-10-2012)

n	Reutskamerdijk 2C, oprichten twee pluim-
veestallen (OV 20120137) (12-10-2012) 

         
De stukken kunnen op afspraak met ingang van 
de dag na verzenddatum (zie boven) gedurende 
zes weken worden ingezien bij de centrale 
klanten balie. Het indienen van bezwaarschriften 
is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belang-
hebbenden bij burgemeester en wethouders. 
U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Recht bank Roermond. Dit kunt u ook digitaal 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer infor-
matie. Bellen mag ook met een medewerk(st)er 
van het team Vergunningverlening.

Verlenging beSliStermijn 
OmgeVingSVergunning 
n	Kruisstraat ongenummerd, uitbreiden van 

twee pluimveestallen

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd. U kunt de stukken op afspraak 
inzien bij de centrale klantenbalie.

beleidSregelS

beheerSVerOrdening 
algemene  begraafplaatS
Op 16 juni 2012 heeft de gemeenteraad van 
Nederweert de ‘Beheersverordening gemeen-
telijke begraafplaats Kreijel 2012’ vastgesteld. 
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging, 
deregulering en actualisatie van de bestaande 
beheersverordening van 1994 liggen ten 
grondslag aan de vaststelling van de nieuwe 
beheersverordening.

Naast de beheersverordening is door het colle-
ge van burgemeester en wethouders ook het 
‘Reglement gemeentelijke begraafplaats 
Kreijel’ vastgesteld. In dit reglement zijn 
nadere regels gesteld voor het gebruik en 
beheer van de begraafplaats op grond van de 
beheersverordening. 

De beheersverordening en het reglement kunt 
u vinden op de website van de gemeente 
Nederweert en treden acht dagen na bekend-
making van deze publicatie in werking.

VerOrdeningen

nacht Van de 
nacht

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

n		18.00 uur: bezwaar gericht tegen de 
verleende omgevingsvergunning voor 
het uitbreiden van een vleesvarkens-
stal aan de Kampersweg 15 te Ospel.

bezwaar 
en berOep

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf 
te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf 
te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

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

Liturgische kalender 
van 18 tot en met 27 oktober 2012 

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 Brébeuf 
en Isaac Jogues, priesters en gezellen
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
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, jaar-
dienst Jan van Loon, jaardienst Toke 
Kneepkens-Hoeben, jaardienst Frans Lin-
sen, jaardienst Gré van Deursen-Klaver, 
Tjeu Freij vanwege verjaardag, ouders Tjeu 
Knapen en Lies Vossen.

ZONDAG 21 OKTOBER
Negenentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector 
W, Engelen) –ouders Salimans-Peerlings, 
ouders Ketelaers-Raemaekers en Mien Ke-
telaers, familie Jonckers-Beerens.

19.00 uur Concert vocaal ensemble Vivat 
uit Sint-Petersburg.

MAANDAG 22 OKTOBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 23 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Johannes van 
Caprestano , priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 24 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Antonius Maria  Claret , 
bisschop
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 25 OKTOBER
Verjaardag wijding van kerken, waarvan de 
wijdingsdatum niet bekend is
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 26 OKTOBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 27 OKTOBER
Vooravond van de 30ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. L. Roost) – zeswekendienst 
Lene Akkerman-van Deursen, jaardienst 
Maria van Deursen, jaardienst Lies van 
Riet-van de Kruijs tevens voor Sjeng van 
Riet, jaardienst Antoon en Lien van Deur-
sen-Bloemers en overleden familieleden, 
jaardienst ouders Smolenaers-Verheijen, 
jaardienst Dina Verheijen-Horijon, Truus 
Heldens-Hermans vanwege verjaardag, 
overledenen van de familie Rutjens-Bruij-
naers speciaal voor mam, ouders Verdon-
schot-Niessen.

Misdienaars
Zondag 21 oktober 09.30 uur: Borbin en 
Benke Roost.

Jaarboek Weerter Missie
Thuisfront weer te koop 
Negen missionarissen uit het Weerterland 
zijn actief in het buitenland. De oudste is 
pater Nicolau Noordermeer, geboren in 
1927 en werkzaam in Pompèu in Brazilië. 
De jongste is (de blauwe) zuster Maria de 
Anima in Nederweert ook bekend onder 
haar wereldse naam Arian van Eijk. Zij is al-
gemeen overste van haar congregatie met 
als standplaats Rome. Zij heeft eerder ge-
werkt in Argentinië. 

Vier missionarissen zijn praktiserend in ons 
land. Veertien missionarissen zij in ons land 
portatief oftewel rustend. Onder hen broe-
der Venantius (Harry) Hermans, die na de 
sluiting van het klooster van de paters van 
de Heilige Geest in Weert is blijven wonen 
in Weert. Hij is afkomstig uit Nederweert, 
waar familieleden van hem wonen. Hij 
werkte in Cameroen en Ghana.

Deze gegevens staan in het pas versche-
nen jaarboek 2012 van het dekenaal Weer-
ter Missie Thuisfront.
Het prachtig verzorgde boek kost vijf euro. 
Het wordt komend weekeinde na de mis-
sen aangebonden in onze kerk. Het is ook 
verkrijgbaar tijdens de spreekuren in het 
Parochiecentrum.

Monumentenwacht: 
goed onderhoud kerkgebouw 
De onderhoudstoestand en het gebouw 
zelf is goed. Dat staat in het onlangs uit-
gebrachte inspectierapport van de Monu-
mentenwacht over de Sint-Lambertuskerk. 
”Sinds de vorige rapporten blijkt dat de on-
derhoudstoestand van het gebouw vooruit 
gaat”, zo staat in het rapport. ”Dit is te dan-
ken aan het feit dat er goed en met regel-
maat onderhoud wordt uitgevoerd.”

Sinds de vorige inspectie zijn de volgende 
werkzaamheden of voorzieningen uitge-
voerd: goten schoon gemaakt, afvoeren 
van de zuidbeuk vernieuwd, enig voeg- en 
metselwerk hersteld, bouwmateriaal in de 
gewelftrechters opgeruimd, afzaten van de 
steunberen schoon gemaakt en een enkele 
losse soldeernaad gerepareerd.

Aanbevelingen onderhoud
van Monumentenwacht
Het rapport van de Monumentenwacht 
geeft ook aanbevelingen voor werkzaam-
heden die in de toekomst uitgevoerd 
kunnen worden Zo zouden de glas-in-
loodramen n de sacristie binnen twee jaar 
hersteld moeten worden. De gewelven van 
het schip  en het koor dienen binnen vijf jaar 
schoon gemaakt te worden. Hier en daar 
kan voeg- en metselwerk hersteld worden, 
ook van delen van de kerkhofmuur.

Russisch concert
Het Vocaalensemble Vivat uit St. Peters-
burg geeft zondagavond 21 oktober een 
concert in de kerk. Het ensemble bestaat 
uit vier Russische zangers die verbonden 
zijn met het beroemde conservatorium van 
St. Petersburg. Twee jaar geleden trad Vivat 
ook op in onze kerk. De zangers trakteren 
op zang uit de orthodoxe liturgie en volksei-
gen liederen uit Rusland. 

Het concert begint om zeven uur. De toe-
gang is gratis. Het 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 de zan-
gers zij cd’s en ook religieuze artikelen. De 
opbrengst is bestemd voor de intensive 
care van het kinderziekenhuis St. Nikolaja 
Tschudotvorza (St. Nicolaas Weldoener). 

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR

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

Zondag 21 oktober
10.00 uur H. Mis – voor een bijzondere in-
tentie.

Maandag 22 oktober
15.00 uur H. Mis – uit dankbaarheid ter ge-
legenheid van het 60-jarig huwelijk van J. 
Kneepkens en M. Knapen.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 19 oktober 18.30 uur. 
Muziek: zangkoor De Leeuwerik

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

20 t/m 28 oktober  2012

ZATERDAG 20 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Thieu 
Konings, jaardienst voor Herman van de 
Pasch  en dochter Truus.

ZATERDAG 27 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Sleutels, voor Lei Heijnen en fami-
lie van de Kruijs, voor Gerard Weekers en 
familie, voor Truus Verdonschott-Coolen 
namens de buurt.

LEZERS: zaterdag 20 oktober Valerie Bee-
rens en Luc Weekers, zaterdag 27 oktober 
Esther Boonen en Lois Beerens.

MISDIENAARS: zaterdag 20 oktober Nelly 
Stienen, zaterdag 27 oktober Annie Jon-
kers.

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

OVERLEDEN: Op 4 oktober is overleden 
Truus Verdonschot-Coolen in de leeftijd 
van 83 jaar en op 5 oktober is overleden 
Jan Dielissen in de leeftijd van 65 jaar. Dat 
zij mogen rusten in vrede.

”Humor is de liefdevolle en beheerste 
aanvaarding van het leven van alledag”  

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 18 – 27 oktober 

DONDERDAG 18 OKTOBER, in Maria-
kapel, 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 overleden 
familie, zwd Mietje Creemers-Geraats, te-
vens voor Henriette Timmermans en zoon 
Tjeuke. 

ZONDAG 21 OKTOBER, 29e zondag door 
het jaar, Wereldmuissiedag, 10.00 (Samen-
zang) Harrie van den Boom, Anna Franssen 
en overleden familie, ghm Elly Coumans-
Bocken. 

DINSDAG 23 OKTOBER, voor de zieken. 

DONDERDAG 25 OKTOBER, 18.30 voor 
eigen intenties. 

Zaterdag 27 oktober, viering vooravond 
Allerheiligen, 19.00 (Zangvereniging St. 
Caecilia) Sjaak en Nel Donkers-Berben, 
ghm Lies Niessen-Strous en Sjra Niessen, 
ghm Leonard Cuijpers en Maria Beerens, 
ghm Peter van de Kruijs en Mina van de 
Kruijs-Hekers. 

ACOLIETEN: za. 20 okt. 19.00: Richard 
Köster, Koen Coumans, Steven Berben; 
zo. 21 okt. 10.00: Joost van Lierop, Mathijs 
van Lierop, Arjan van Lierop, Edwin van 
Rooijen; za. 27 okt. 19.00: Harry Geerlings, 
Kathy Geerlings. 

DOOPSEL: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Vincent van de Mortel, Sapo-
wice (Polen), in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. We wensen dopeling en ou-
ders van harte geluk een goede toekomst.

OVERLEDEN: Op 28 september jl. over-
leed Jan Kessels, 75 jaar, Aerthijsplein 4B4. 
Op 5 oktober jl. overleed Lenie Heldens-
Geerlings, 63 jaar, Bona Ventura Neder-
weert. Mogen zij rusten in vrede.

MISSIO / WERELDMISSIEDAG: De col-
lecte voor Missio (Wereldmissiedag van de 
Kinderen) bracht het mooie bedrag van  
186,89 op, waaruit blijkt heel veel kinderen 
een bijdrage - waarschijnlijk uit hun eigen 
spaarpot - hebben gegeven voor minder 
bedeelde kinderen in missielanden. Heel 
vriendelijk en hartelijk bedankt, ook aan de 
ouders die dit stimuleerden.

Komend weekend vieren we de “grote” We-
reldmissiedag met collecte voor bijzondere 
projecten in ontwikkelings- en missiegebie-
den. 

ALLERHEILIGEN: In het weekend van 
27/28 oktober vieren we Allerheiligen/Al-
lerzielen. Zondag 28 oktober is om 14.00 
uur de zegening van de graven op de Alge-
mene Begraafplaats, om 15.00 uur Vespers 
en herdenking van de dit jaar overleden 
parochianen en om 15.30 zegening van de 
graven op het parochiekerkhof.

Graag zeg ik de vrijwilligers die het paro-
chiekerkhof steeds met veel zorg onder-
houden en bijwerken van harte dank voor 
hun grote inzet. Vele vaste bezoekers en 
degenen die rond Allerzielen het kerkhof 
bezoeken zijn altijd vol lof en waardering 
over de wijze waarop onze begraafplaats in 
ere wordt gehouden. 
Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  20 okt. 2012 – 27 okt. 2012
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

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

parochie bureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 21 okt. 9.30 uur:
Als  hgm.voor Pierre Wijers v.w. zijn verjaar-
dag, Als maandd. voor overleden ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, 
Harrie en Sjra Schreurs (Cantate)

Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor Wereldmissiedag die wij van 
harte aanbevelen.

Mededeling:
-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

parochie gevierd op zondag 4 november 
a.s. met ’s middags een Allerzielenlof 
om 15.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat 
het graf of de graven van uw dierbare 
overledene(n) er voor Allerheiligen er 
keurig bij liggen. Bij voorbaat namens het 
kerkbestuur onze hartelijke dank.  

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

In crisissituaties buiten kantoortijden:
SOS Telefonische Hulpdienst: 
(077) 35 48 888

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.

Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.

Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

KERKDIENSTEN

L.K.V. OSPEL
Beste leden,

We nodigen jullie uit voor een voorlichtings-
avond over het maken van bonbons op 
dinsdag 23 oktober. We beginnen om 20.00 
uur in gemeenschapshuis Haazehoof. Deze 
avond wordt gegeven door Danny en Anita 
Janssen uit Helden. Natuurlijk wordt er ook 
geproefd en na afloop bestaat de mogelijk-
heid om bonbons te kopen.

We wensen jullie een smakelijke en gezel-
lige avond.

 Met vriendelijke groeten, 
 het bestuur.

L.K.V. 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 zor-
gen voor alle spullen, ook de bloemen. Op-
geven bij Bets van Mierlo voor 26 oktober. 
Betalen aan de zaal.
Op  donderdag 29 november is de  provin-
ciaal georganiseerde busreis. Dit jaar naar 
de kerstmarkt en winterland in Hasselt Bel-
gië. De reis kost 16,50 per persoon. Opge-
ven door een enveloppe met het geld,naam 
en telefoonnummer bij Marga Geesing in de 
bus te doen, voor 10 november. Te zijner tijd 
krijgt u nog de juiste opstapplaats en tijd.

 Het bestuur.

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden 

en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst van

Gerardus  Hubertus  (Graad) Berben

danken wij u allen hartelijk.

     Familie Berben

Nederweert oktober 2012  

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, 
e-mails, bloemen en vele andere blijken van medeleven die wij 
ontvingen na het overlijden van onze dierbare moeder, 
schoonmoeder, oma en overoma

Dora Reemers-Stultiens

Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.

     Familie Reemers

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 21 oktober 2012
H.Mis om 11.00 uur.
Koor: dameskoor Cantantes, Nederweert
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Sjef Poell en Peter Peeters

Lector: Annie van Nieuwehoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Hein Nieskens

Doopsel:
Op zondag 21 oktober wordt Luuk Schreurs 
van de Loverstraat gedoopt in de St. Ro-
chuskerk Budschop om 12.30 uur.
Het bisdom Roermond verspreidt ko-
mende week 47.000 gebedsprentjes in de 
Limburgse parochies en kloostergemeen-
schappen. Het prentje is vervaardigd in het 
kader van het internationale Jaar van het 
Geloof dat komende week van start gaat. 
Het prentje bevat een gebed dat speciaal 
voor dit jaar door hulpbisschop Everard de 
Jong werd geschreven en kan gedurende 
het jaar zowel in liturgievieringen alsook 
in huiselijke kring worden gebeden. Het 
prentje is verkrijgbaar in de kerk.

Allerheiligen
Op zondag 28 oktober wordt het hoogfeest 
van Allerheiligen gevierd.
Tijdens de H.Mis worden de kruisjes van de 
overledenen van het afgelopen jaar, uitge-
reikt aan de nabestaanden.

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

www.budschopactueel.nl

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

www.teunissenletselschade.nl

Uitnodiging
Het is goed toeven in Ospel!!!
Gezellig en rustig en toch een rijk Gemeenschapsleven.

En dat moet zo blijven!!

Gemengde Zangvereniging St. Caecilia zoekt nieuwe leden. Elke dinsdagavond is er 
repetitie van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Haaze-hoof, waar een uitgebreid repertoire 
wordt beoefend en ingestudeerd.

Graag nodigen wij U (zowel dames als heren) uit om te ervaren hoe fijn en ontspannend 
zingen is. Loop gerust binnen en doe een repetitie mee. Het verplicht U tot niets.

Hopelijk tot gauw.

Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met mevrouw Tina Verheijen tel. 0495-641674

 Bestuur St. Caecilia 

‘…Que sera, sera
Whatever will be will be

The future’s not ours to see
Que sera, sera

What will be, will be…’
Doris Day

(Carin’s favoriete lied)
Wat gebeurt, gebeurt

Dapper heeft ze haar leven geleefd

Carin Vinken
 27 maart 1936                                                 † 13 oktober 2012

weduwe van

Piet Vinken
 Bladel: Paul Vinken en Mirelle Hoskens
  Loes
  Alex

 Dronten: Leanne Vinken

 Nederweert: Henk Vinken en Sonja Beijering
  Tara
  Sjors en Inge
  Sky

Bladel , 13 oktober 2012

Correspondentie adres:
Paul Vinken, Bleijenhoek 41a, 5531 BK Bladel

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 19 oktober om 10:30 uur in 
de St. Lambertuskerk te Nederweert, waarna wij moeder te rusten leggen op
de Algemene Begraafplaats, Kreijel te Nederweert.
Er is voor de uitvaartdienst gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Moeder is thuis opgebaard op Houtmolen 13 in Nederweert, waar u afscheid 
van haar kan nemen op woensdag 17 en donderdag 18 oktober tussen 
15:00 uur en 16:00 uur en 19:00 uur en 20:00 uur.

Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan deze advertentie als kennis-
geving te beschouwen.

Voor vragen omtrent de uitvaart kunt u contact opnemen met 0495 53 33 22



Van der AsdonkVan der Asdonk

H
O

VVEE
NIERSBEDRRIIJJF Hoveniersbedrijf van der Asdonk

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

voor meer info: www.vanderasdonk.nl

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

Nu ook machinaal egaliseren en zaaien gazon

Kunstkaartenproject People4people 
ZET HET TOON HERMANS HUIS WEERT IN HET ZONNETJE! 

Op dinsdagavond 9 oktober was het zover, het kunstkaartenproject People4peo-
ple werd tijdens een feestelijke bijeenkomst ten doop gehouden. De werkgroep 
Activiteiten van Het Toon Hermans Huis Weert heeft in nauwe samenwerking met 
kunstenares Liliane Konings en Drukkerij de Budelse een uniek kunstkaartenpro-
ject gerealiseerd. 

Na het genot van een alcoholvrij drankje, mooie draaiorgelmuziek van Dave Saes en een 
vleugje poëzie konden de vele vrijwilligers tevreden terugkijken op een zeer geslaagde 
avond. Op deze avond werden de eerste exemplaren overhandigd aan de bestuursleden 
Frans Brüll en Hub aan den Boom, kunstenares Liliane Konings, mevrouw Nancy van 
Schaijk en de heer Harry Mennen van de Budelse. 

Het Toon Hermans Huis in Weert is een inloophuis  voor mensen met kanker en hun naas-
ten, het  draait geheel op vrijwilligers: “People4People’’. De kunstkaarten zijn geïnspireerd 
en opgedragen aan deze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Huis. 

Het Toon Hermans Huis Weert draait in financieel opzicht volledig op donaties. Vanaf de 
start in juni 2011 hebben tal van bedrijven, serviceclubs, instanties en particulieren ge-
zorgd voor een groot aantal giften. Hierdoor is er een gezonde financiële basis gelegd. 
Maar er komt een moment dat deze spontane geldstroom - zeker in tijden van recessie 
- enigszins stagneert. Er zullen nieuwe sponsoren gevonden moeten worden om die basis 
te consolideren en verder uit te bouwen. 

De werkgroep Activiteiten t.b.v. Fondswerving heeft enige maanden geleden het initiatief 
genomen om een set kunstkaarten op de markt te brengen. In samenwerking met Drukkerij 
de Budelse heeft kunstenares Liliane Konings voor het Toon Hermans Huis Weert belange-
loos 4 unieke, dubbele kunstkaarten ontworpen onder de naam Peop4people. Zij heeft zich 
daarbij laten inspireren door de 4 jaargetijden. Bij elke kaart hoort een bijzondere enveloppe 
die aan de binnenkant is bedrukt met een toepasselijke en poëtische tekst van Ilse Konings. 

Een set kaarten kost € 9,95 en wordt aangeboden in een luxe verpakking, gesigneerd 
door de kunstenares. De sets zullen te koop aangeboden worden aan bedrijven, speciale 
verkoopadressen en zijn uiteraard ook verkrijgbaar in het Huis. Ze zijn zeer geschikt als re-
latiegeschenk of eindejaarscadeau. Of om voor jezelf te kopen of iemand cadeau te doen. 
En U maakt ons ook blij. De opbrengst van deze unieke kaarten gaat geheel naar het Toon 
Hermans Huis Weert.

Sluit u aan bij People4People en steun ons Huis. 
De kaarten kunt U bekijken op onze website. Wilt U kaarten kopen of weten waar ze te koop 
zijn neem dan contact met ons op of bezoek ons Huis tijdens openingsuren aan de Graaf 
Jacobstraat 1 in 6001 XA Weert. 

Voor meer informatie zie: www.toonhermanshuisweert.nl

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

55+ DANSEN
Donderdag 18 oktober is er weer 55+ 
dansen in Café – Zaal Bi-j Le-nie, Kruis-
straat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens par-
keergelegenheid. We beginnen om 20.00 
uur en eindigen om 24.00 uur.

KLEDINGINZAMELING OP 
BASISSCHOOL DE KERNEEL

Op vrijdag 26 oktober houden wij weer 
een kledinginzameling. Het Leger de Heils 
zet dan een container bij onze school, waar-
in u overtollige kleding kunt deponeren. Wij 
ontvangen een vergoeding per kilo; hiermee 
organiseert de oudervereniging activiteiten 
voor de kinderen van onze school. 
U kunt de kleding inleveren tot ’s och-
tends 9.00 uur bij basisschool De 
Kerneel, Speelhuijs 4  (ingang fietsenstal-
ling)
Wij zamelen in:
- Draagbare boven- en onderkleding
- Draagbare schoenen
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoe-

ken e.d.)
- Zachte knuffelbeesten.
Gelieve de kleding aan te leveren in plastic 
zakken. Tevens kunt u lege batterijen in-
leveren. De school ontvangt hiervoor ook 
een vergoeding.

Namens de kinderen: Hartelijk Bedankt!

Hierbij wil ik mede namens mijn echtgenote Riny iedereen die op welke 
manier  dan ook belangstelling heeft getoond bij mijn afscheid van harte 
bedanken. 
De opkomst en reacties tijdens de receptie op 21 september waren 
overweldigend . Dit maakt dat ik met nog meer genoegen op mijn politieke 
loopbaan zal terugkijken.

Na de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding in het voorjaar viel me 
nu de eer te beurt, dat mij de Erepenning van de gemeente Nederweert 
werd toe gekend. Ik vond het een voorrecht me zolang dienstbaar te hebben 
mogen  maken  voor het mooie Nederweert.

Dat het jullie allen goed gaat,

Mart Jacobs, oud-wethouderB
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OPEN DAG DIERENKLINIEK 
BOSHOVEN

Ondanks het druilerige weer, is de open 
dag bij Dierenkliniek Boshoven goed be-
zocht. 

Stipt om 10 uur kwam de eerste patiënt 
voor het knobbeltjes spreekuur, een 
malteser van 15 jaar. Dierenarts Wilfried 
Basteijns heeft het baasje gerust kunnen 
stellen over de bultjes, het was gelukkig 
goedaardig. De wachtkamer is bezet ge-
bleven tot half 12 met honden met ver-
schillende knobbeltjes, die allemaal met 
zorg zijn onderzocht.

Daarna begon het knuffelspreekuur waar 
zuster Bibi de knuffels van kinderen na-
keek en behandelde. Er kwamen o.a. een 
poes met buikpijn en een paardenknuffel 
die zijn poot had gebroken. Gelukkig zijn 
ze goed behandeld en beter weer mee 
naar huis gegaan met hun baasjes. Om 
14 uur was de prijsuitreiking van de kleur-
wedstrijd en een superblije Laura nam de 
hoofdprijs in ontvangst. Zij komt graag 
voor een middag ons team versterken in 
de kliniek in Boshoven.

In de spreekkamer was een rariteitenhoek 
opgebouwd met blaasstenen en voorwer-
pen die tijdens verschillende operaties 
uit de darmen van honden zijn gehaald, 
o.a. stuiterballen en een perzikpit. Ver-
der stonden er een walibi en biggetje op 
“sterk water”, en echte slangen. In de 
operatiekamer was een opstelling van 
een operatie nagebootst en in de opname 
zaten Vlaamse reus Jip en kater Pimmetje 
te wachten op aandacht. De röntgenfoto’s 
maakten veel indruk op klein en groot. 

Al met al een geslaagde dag!

Te huur
in buitengebied van Leveroy:

vrijstaande gezinswoning 
met grote garage.

Info: 06-12829529

Iedere dag komen we met 
de kinderen langs het huis 
van Dave, de kinderen valt 
het op dat er de laatste da-
gen zoveel auto’s staan.

Wanneer we uitleggen dat 
er heel veel mensen heel 
hard werken om het huis 
van Dave op te knappen 
en de tuin van zijn papa en 
mama opnieuw te maken, 
bedenken we samen met 
de kinderen wat hun bijdra-
ge kan zijn aan dit geweldig 
mooie project. We kunnen 
een mooie tekening maken!! Dát is een goed idee! En als we dan de tekening op een bak 
plakken met daarin versgebakken wafels voor alle harde werkers die dit alles mogelijk 
maken voor Dave en zijn papa en mama!!?? 

Ja! Dat doen we!!

Met enkele kinderen hebben we een ochtend gebakken, getekend, geplakt en ingepakt, 
met een leuk en lekker resultaat voor de vrijwilligers!! We zijn de wafels gaan brengen en 
mochten zelfs nog even in het huisje van Dave kijken!! Wauw wat is dit fijn voor Dave en 
zijn papa en mama en wat lief dat al die mensen zo hard werken hiervoor!

We zijn nog te klein om mee te werken, maar op deze manier dragen wij graag ons 
steentje bij!

Namens alle kinderen van kinderopvang de Smelen en kinderopvang ‘t Hofje.
www.kinderopvangdesmelen.webklik.nl en www.kinderopvangthofje@webklik.nl  

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

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, 
filmfragmenten, tekstballonnen etc.
Ook het bewerken 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 computervaardig-
heid 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!

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

“Ik heb door de jaren als veilingmeester hele mooie en aparte dingen mogen veilen. Zo 
heb ik in Maastricht ooit een grote diamant geveild, die 52.500 gulden opbracht. Die 
mocht je alleen veilen als je in je opleiding het nodige had opgestoken over edelstenen 
en diamanten. Je kon dat niet de eerste de beste ‘tegelzetter’ laten doen die graag wat 
wilde bijbeunen. Ook het veilen van een schilderij van Monet zal ik nooit vergeten, al 
viel de opbrengst van 113.000 gulden tegen, vond ik. Hij was toch een van de grotere 
Europese penseelgenieën.

Als je juwelen veilde moest je die van te voren laten keuren door de ‘goudkamer.’ Neem 
één ding van mij aan: je kunt juwelen beter en veiliger kopen op een veiling, dan bij een 
juwelier. Tenminste: goud en zilver, want dat moest altijd vooraf gekeurd zijn. De wet-
ten voor juweliers zijn veel milder, die mogen “lager-karaatsgehalte” als goud verkopen, 
terwijl het feitelijk doublé is. 

Ik had met kopers de afspraak dat ik voor 25 gulden het gekochte goed thuis kwam 
afleveren. Er kwam op een veilingdag in Echt een oudere mevrouw die een tapijt kocht 
en vroeg of we bij aflevering meteen haar oude tapijt wilden meenemen. Geen probleem. 
Wat ze mee teruggaf bleek een oud, stoffig ding, maar wel een originele, antieke Pers. 
Op zo’n moment staan mijn ‘handelspapillen’ meteen in slagorde. Ik heb dat ‘vod’ toen 
op eigen initiatief en voor eigen rekening geveild en vond een koper voor liefst 8500 gul-
den. Dat was pure winst! Toen we weken later aan het veilen waren in Boxmeer kwamen 
diezelfde heren binnen die weken daarvoor die Pers gekocht hadden. Je verwachtte 
trammelant, dat ze zich bekocht voelden, maar nee, de heren wilden nog zo’n tapijt! Het 
bleken tapijten te zijn waar de Paus op gestaan had in de St. Servaesbasiliek, bij zijn 
bezoek aan Nederland. Voor ‘pausfreaks’ een echt collectors’ item.

Ik veilde uit een inboedel een foeilelijke aardewerk pot die ik voor de microfoon denigre-
rend een ‘Romeinse koffiekan’ noemde. Mijn assistent, die de vaas omhoog hield, liet hem 
door de slappe lach vallen. Gelukkig maar: onder het aardewerk omhulsel zat nog een 
oude bronzen vaas die bij de taxatie liefst 1200 gulden opbracht. In aardewerk had het 
nog geen 200 gulden opgebracht. Het meest bizarre maakte ik mee tijdens een veiling in 
Ede. Ik had in één partij van een handelaar 22.000 tuinkabouters gekocht, in grootte vari-
erend van 20, 40, 60 en 90 cm. Ik verkocht ze op een veiling voor ‘stukgoed’ door aan een 
geïnteresseerde. Maar ‘stukgoedveiling’ betekende wel dat ze per ‘kavel’ (als losse een-
heden) verkocht moesten worden: 22000 tuinkabouters, allemaal apart. Per stuk kwam er 
nog een toeslag op van twee gulden. Die tobberd was dus alleen al 44.000 gulden kwijt 
aan ‘kavelgeld.’ De koper zat gelukkig stevig in de slappe was en kon er wel om lachen. 
Maar dat was niet alles! De kopieerapparaten van de veiling stonden op exploderen: ze 
hadden 2 volle dagen nodig om 22.000 losse facturen uit te poepen…!”

AFDELING NEDERWEERT  
De Welfare van De Zonnebloem afdeling 
Nederweert zal op VRIJDAG 26 OKTO-
BER en ZATERDAG 27 OKTOBER
diverse handgemaakte artikelen te koop 
aanbieden bij de EM-TÉ Burgemeester 
Hobusstraat Nederweert.
Voor deze verkoop zullen speciaal 
herfstbloemstukjes worden gemaakt.

Voor velen van u is de Welfare reeds een 
begrip. Zoals bekend, is de opbrengst 
geheel bestemd voor diverse activiteiten 
voor mensen met een lichamelijke beper-
king en mensen die langdurig ziek zijn. Wij 
hopen onze trouwe klanten, en velen die 
zich hierbij willen aansluiten, op deze da-
gen te mogen begroeten. 

Voor een aantrekkelijke prijs kunt u in be-
zit komen van een met zorg en gemaakt 
creatief werkstukje. Tevens steunt u ons 
in de zorg van langdurig zieke mensen en 
mensen met een lichamelijke beperking.

KLEDINGINZAMELING/ KLEINE 
ELEK. APPARATEN

Binnenkort houdt Basisschool de 
Schrank  weer een kledinginzameling. 
Doe ook weer mee en breng zoveel moge-
lijk draagbare kleding en schoenen, huis-
houdtextiel en knuffelbeesten. Alles dient 
goed verpakt te zijn in plastic zakken, ter 
bescherming van vocht en vuil.

Op deze dagen kunnen ook kleine elek-
trische apparaten en elektrische tuinge-
reedschappen ingeleverd worden. De ap-
paraten moeten leeg zijn (geen batterijen, 
stofzakken, frituurvet) en alle onderdelen 
moeten er nog aan zitten.

Datum: Donderdagavond 25 oktober
 Vrijdagochtend   26 oktober

U kunt de zakken/apparaten inleveren op 
donderdagavond van 18.30 tot 19.00 uur 
en op vrijdagochtend tot 9.00 uur bij de 
ingang van de school. (Korenbloemstraat, 
naast gymzaal)  De opbrengst komt ten 
goede aan onze school. 

 Basisschool De Schrank

KLEDINGINZAMELING 
Binnenkort houden wij weer een kleding-
inzameling. Doe mee en breng a.u.b. zo-
veel mogelijk kleding en schoenen naar 
de vrachtauto. De geldelijke opbrengst 
komt ten goede aan de leerlingen van 
onze school. 
Vrijdag 26 oktober 
U kunt de zakken met kleding alleen 
’s ochtends tot 09:00 uur inleveren op 
onderstaand adres: 

Bs de Tweesprong 
St Gerardusstraat 22 Nederweert-Eind 

Wat wordt er wel ingezameld? 
- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar ge-

bonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, hand-

doeken, tafellakens, dekens, kussenslo-
pen) 

- Zachte knuffelbeesten 

Wat wordt er niet ingezameld? 
- Vloerbedekking, tapijten en snij afval 

(kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, 

etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed 
- Kledingzakken waar de beste kleding al 

uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een 
kringloopwinkel) 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte 
plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een 
plastic zak biedt de beste bescherming 
tegen het vuil en nat worden van de kle-
ding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde 
of op dezelfde manier dichtgeknoopte 
kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt 
de suggestie gewekt dat de kleding ge-
sorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan 
geen vergoeding worden gegeven. 

 PAROCHIE PAROCHIE PAROCHIE PAROCHIE
 BUDSCHOP EIND NEDERWEERT OSPEL

De kerkbesturen van de parochies in Budschop, Eind, Nederweert en Ospel, hebben op 
zaterdag 13 oktober 2012 een gezamenlijk overleg gehad, zoals al meegedeeld op 17 juli 
2012, over verdere samenwerking. Afgesproken is de vorming van een federatie nader uit 
te werken, gebaseerd op de al bestaande clusterovereenkomst uit 2000, om zo samen 
sterker te staan. Er komt een federatiebestuur waarbij de vier parochies zelfstandig blijven 
bestaan en hun eigen identiteit behouden. De vier kerken blijven als zodanig in gebruik. 
Elke parochie vaardigt twee bestuursleden af naar het federatiebestuur. In iedere parochie 
blijft een parochieel comité bestaan (of een parochieraad) met vertegenwoordigers vanuit 
de bestaande werkgroepen en de twee vertegenwoordigers in het federatiebestuur.

Op 8 november a.s. wordt een vervolgbijeenkomst gehouden om de plannen verder uit 
te werken. De parochianen, in nauw overleg met de dorpsraden (daar waar mogelijk), 
zullen op de hoogte worden gesteld als de plannen verder vorm hebben gekregen. 

W.g.
 De gezamenlijke kerkbesturen van Budschop-Eind-Nederweert-Ospel.

SP   RTNIEUWS

Het waren weer 2 mooie weken met mooie wedstrijden, goed weer en heel veel 
gezelligheid.

De uitslagen van de clubkampioenschappen dubbel en mix voor de senioren 
en de singel, dubbel en mix bij de jeugd.

JEUGD
meisjes enkel:  Julia Donkers - Maud Cuppens  3-6 6-1 6-3
jongens enkel A:  Daan Janssen- Bram Janssen  6-1 6-2
jongens enkel B:  Janley Montero - Marvin Chong  6-0 6-0

jongens dubbel: Daan Janssen/Pepijn van Houten - Bram Janssen/Gijs Janssen  6-0 6-1
meisjes dubbel:  Julia Donkers/Dana Driessen - Maud Cuppens/Maud Jacobs  6-2 6-4
Mix:  Gijs Janssen/Julia Donkers - Janley Montero/Maud Jacobs  6-1 6-1

SENIOREN
Dames dubbel A: Wendy de Bakker/Linic Nijmans - Pascale de Kan/Tanja Wieland  7-6 6-2
Dames dubbel B: Ester Stultiens/Esther Voesten - Mirella Ansems/Carla Smits  6-2 6-2
Dames dubbel C: Petra Bakkers/Nienke Krouwels - Wendy Jacobs/Marielle Vossen  6-4 6-1

Heren dubbel A: Roel Feijen/Raoul de Kan - Gilbert Bours/Martijn Bours opgave blessure
Heren dubbel B: Pascal Bastiaans/Marc Santegoeds - Leon Engelen/Berend-Jan Goldenbeld 

7-6 0-6 6-4
Heren dubbel C: Erik Konings/Helmus Roost - Eduard Hartung/Ger van Heugten  3-6 6-0 7-6

Mix A: Roel Feijen/Linic Nijman - Raoul de Kan/Pascale de Kan  6-2 7-5
Mix B:  Rick Stultiens/Inge Verstappen - Hans vd Boom/Wendy de Bakker  6-4 5-7 6-3
Mix C: Johan Smolenaers/Esther Voesten - Aksel v Bussen/Wendy Jacobs  6-2 2-6 6-4
Michelle Proficiat!!!

 Bestuur en Kader ZPC Nederweert

Op zondag 7 oktober hebben 21 zwemmers van ZPC Ne-
derweert deelgenomen aan de eerste Speedo zwemwed-
strijd van dit seizoen te Nederweert. Samen met 3 andere 
verenigingen hebben ze zich hard gemaakt om de snelste 
tijd te zwemmen. Voor velen van ons  was het de eerste 
keer dat ze zulke lange afstanden moesten zwemmen. 

Tristan Princen 100 meter vrije slag 1e plaats
Bart de Wit 100 meter vrije slag 2e plaats
 100 meter rugslag 1e plaats
Ivar Snellen 100 meter vrije slag 3e plaats
Dyonne Klomp 100 meter schoolslag 1e plaats
 50 meter vlinderslag 3e plaats
Jac Peeters 100 meter vrije slag 2e plaats
 100 meter rugslag 2e plaats
Sander Aertssen 100 meter vrije slag 3e plaats
Marijn van Doorne 200 meter vrije slag 3e plaats
 200 meter schoolslag 3e plaats
Esmée Venner 200 meter vrije slag 1e plaats
 200 meter schoolslag 1e plaats
Femke de Wit 200 meter vrije slag 3e plaats
Kick Huber 100 meter rugslag 3e plaats
Jelmer van Hulsen 200 meter schoolslag 2e plaats

Niet alleen deze zwemmers maar iedereen heeft natuurlijk een goede prestatie geleverd. 
Proficiat allemaal met jullie prima resultaten.

 ZPC Nederweert

Uw sportberichten
kunt u ook aanleveren
via ons e-mail adres:

info@drukkerijvandeursen.nl
Teksten s.v.p. bewaren als word-documenten
Foto’s en logos bewaren als jpg, eps, tif of bmp
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