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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

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)

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

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

De winter staat voor de deur 
en voor de ware voetbalfanaat 
betekent dit weer de verplichte 
winterstop. Maar niet meer voor 
de (Noord) Limburgse voetbal-
liefhebber. Want die kan straks 
naar ‘Indoor Soccer Neder-
weert’. Lekker overdekt een 
balletje trappen. En na afloop 
natuurlijk nog een ‘derde ronde’ 
in de sportbar.  

Voetbal is nog steeds een van de 
populairste en meest beoefende 
sport ter wereld. Bijna elke wijk 
heeft wel zijn eigen voetbalclub of 
trapveldje waar de jeugd gewoon 
lekker een balletje trapt. De winter 
en de daarbij behorende winter-
stop is een periode die menig 
voetballer met afgrijzen tegemoet 
wordt gezien. Maar dat is binnen-
kort verleden tijd want aan de 
Hulsenweg in Nederweert wordt 
de laatste hand gelegd aan dé 
voetbaltrend van Nederland:  In-
door Soccer Nederweert. Gewoon 
intensief voetballen, maar dan 
overdekt. En voetbalverenigingen 
kunnen in de wintermaanden opti-
maal profiteren van alle  trainings-
faciliteiten die het centrum biedt. 
Inclusief kleedruimten en douches 
voor dames en heren. 

Top kunstgras
Indoor Soccer is wel zo’n beetje de 
snelst groeiende en meest ultieme 
indoor variant van het hedendaag-
se voetbal. Niet te verwarren met 
zaalvoetbal want Indoor Soccer 
wordt gespeeld op kunstgras. 
“En niet zomaar kunstgras”,  zegt 
Jos Vaes van Sports Effectus 
die Indoor Soccer Nederweert 
adviseerde bij de aanschaf van 
het gras . “In onze hal voetballen 
we straks op een Europees top 
kunstgrassysteem.”  Onder het 
(hoogwaardig DOMO) gras ligt een 
verende ondervloer die maakt dat 
het veld altijd ‘lekker’ aanvoelt. 

Het gras is ingestrooid met een 
dun laagje rubber, wat een prettige 
demping en een mooie balstuit 
oplevert. “En het mooie is, dat je er 
ook gewoon met voetbalschoenen 
op kunt voetballen”, vervolgt Jos 
Vaes. “waardoor je gewoon indoor 
het ware ‘veldvoetbalgevoel’ krijgt. 

Overdekt voetbal op kunstgras

Geen winterstop meer 
in Nederweert

Met weinig kans op blessures is dit 
kunstveld geschikt voor alle leef-
tijdsgroepen en voldoet het aan de 
hoogste eisen van de FIFA.

Doeltrappen
Het indoor voetbalveld is 15 x 
30 meter en heeft rondom een 
boarding van één meter hoog. Hier 
bovenop zijn zijnetten geplaatst 
van zo’n vier meter hoog waardoor 
er een gesloten systeem ontstaat. 
De bal kan niet uit het veld worden 
getrapt en het spel komt dus nooit 
stil te liggen. Dat maakt het indoor 
voetbal snel, uitdagend en super-
intensief. Op dit moment wordt er 
nog hard gewerkt aan een tweede 
hal voor bijvoorbeeld keeperstrai-
ningen en doeltrappen. Daar komt 
een radar systeem om de balsnel-
heid te meten. 

Verder krijgt het doel in deze hal 
een dikkere ondervloer waardoor 
de omstandigheden ideaal zijn 
voor keeperstrainingen. De keeper 
kan hier volop duiken en toch rela-
tief zacht neerkomen.

(Bedrijfs)feestjes
Overdekt voetballen met team-
genoten, vrienden, collega’s of 
klasgenoten is maar één van de 
mogelijkheden van Indoor Soccer 
Nederweert. Na het douchen kan 
er ook ‘nagetrapt’ worden aan de 
sportbar. En de accommodatie is 
te huur om er zelf bedrijfsfeesten, 
voetbaltoernooien, (kinder)feestjes 
of verjaardagen te organiseren.  

Opening
Indoor Soccer Nederweert aan de 
Hulsenweg 1 opent begin novem-
ber de deuren. Kom dan vooral 
eens kijken wat Indoor Soccer te 
bieden heeft. Wilt u nu al reser-
veren dan kan dat door te bellen 
met 06 15 14 1341. Reserveren is 
ook mogelijk via het formulier op 
de website. Daar vindt u met-
een alle informatie over het spel, 
de spelregels, de faciliteiten en 
mogelijkheden www.indoorsoccer-
nederweert.nl 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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 ".

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Spauwen & Spauwen 
dé tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Mevr. Birgit Blankers (rechts):
“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.”

Kerkstraat 78, Nederweert     www.wellnessathome.nl

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

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN

Wij leveren en installeren vakkundig 
systemen van groot tot klein.

Ook voor doe-het-zelf pakketten.

Bel voor informatie of 
een vrijblijvende offerte 06-54256242

of ga naar www.remozon.nl

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

ZONNEPANELEN 
ELEKTRO-INSTALLATIES

TAI CHI
Dinsdag 19.00 tot 20.00 uur

www.shintainederweert.nl

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390
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“Mag ik dat zeggen?”
Een kwijlende Mart Smeets
oreerde steeds
Wat een sporter, wat een klasse!
Hij weet ons wéér te verrassen!

“We schrijven het met potlood op.”

Duizend pagina’s schandaal
vertellen het verhaal
De sporter met het beste lab
is de winnaar van de etappe

“Ook dat is topsport!”

 annie Kessels
Stichting Boekenmarkt Ospel keert uit:
Zoals reeds gemeld was de boekenmark van afgelopen september een groot succes, 
zowel in bezoekersaantal als in financieel opzicht. dit succes is te danken aan allen, die 
ons aan boeken hebben geholpen en aan al diegene die deze boeken wederom hebben 
gekocht op onze markt. Ook een grote dank aan al onze sponsoren. Ook zij hebben een 
groot aandeel in het financiële resultaat.
Onze dank gaat ook uit naar de 4 afdelingen van de zOnneBLOeM in nederweert, 
want zonder de hulp van deze verenigingen hadden wij de markt niet kunnen organiseren.
Voor deze hulp hebben zij een vergoeding in ontvangst mogen nemen van € 4.475,--

in 2013 organiseren wij onze tiende en tevens laatste boekenmarkt. Wij zoeken nu een 
vereniging/stichting die het van ons wil overnemen. deze vereniging/stichting organi-
seert met ons de markt van 2013 en ontvangt daarvoor ook de opbrengst, waarna zij 
zelfstandig verder gaat. gegadigden verzoeken wij contact op te nemen met H. frenken, 
secretaris van de Stichting. 

Voor de markt van 2013 zoeken we weer boeken, spellen, puzzels en geluiddragers.
u kunt deze inleveren op onderstaande adressen:
annie van roy, dorpstraat 20, 6091NK Leveroy. telf. 651687
Wilma Sieben, bernhardstraat 9, 6031aW Nederweert-budschop. telf. 633248
Truus Kirkels, gutjesweg 1, 6031eT Nederweert-budschop. telf. 633618
Jac. Wering, Nieuwe baan 18, 6035rd Ospeldijk. telf. 641598
Tjeu Tinnemans, geer 14, 6031gC Nederweert. telf. 633421
frans Stultiens, Jasmijnstraat 17, 6031TC Nederweert. telf. 632730 of 06-53333887
fam. Loijen-Hermans, Kruisstraat 35 , 6034rH Nederweert-eind. telf. 631243
Ook kunt u deze inleveren bij de bekende verzamelplaatsen van oud papier van Harmonie  
Melodie der Peel te  Ospel, op elke 2e zaterdag van de maand, of bij de bestuursleden 
van de Stichting boekenmarkt Ospel:
dirk. van iJzendoorn- 626200, Ton van Heugten- 625502 of Herman frenken- 632909.
grotere partijen worden door ons, in overleg, opgehaald.

Uitvaartverzorging
van gansewinkel v.o.f.

Patersveld 19  6001 SN  WEERT            Tel. 0495-543815

• Dag en nacht bereikbaar
• Persoonlijke begeleiding
• Meer dan 30 jaar ervaring
www.uitvaart-vangansewinkel.nl

            Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Chrysanten, Violen 
Heide, bloembollen 

enz. enz.

Waatskamp 150 • 6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821 • Fax 0495-585930

Openingstijden:  
ma  13.00 - 18.00 uur
di - vrij  9.00 - 12.00 uur   13.00 - 18.00 uur
za  9.00 - 16.00 uur

Weekendhulp 
gevraagd:

t.b.v.
Poetswerkzaam-

heden van showroom,
kantoren en magazijn.

Wekelijks op:
Zaterdag ochtend
9.00 tot 13.00 uur.

Brief met pasfoto sturen naar:

van den Boom Schoenen
 T.a.v. Anneke van den Boom

Aerthijsplein 12
6035 AS Ospel

Aerthijsplein 12 - 6035 AS Ospel 
Tel. 0495-63 14 49 - Fax 0495-63 36 71

Zelfverdediging d.m.v. 
MMA

Vanaf 16 jaar, donderdag 18.30 tot 19.30 uur
www.shintainederweert.nl

PilAtes
Woensdag 09.00 tot 10.00 uur
www.shintainederweert.nl

Professor Knappebol!
dag Mengelmoesfans,

Met ontzettend druk bezochte weekenden in Nederweert-eind, Weert, Leveroy 
en Nederweert heeft Toneelvereniging Mengelmoes uit  Nederweert-eind met 
heel veel enthousiasme het Jeugdstuk Professor knappebol! gespeeld.

korte inhoud:
Professor Knappebol is een 
hele knappe professor, die 
iedere dag bezig is met uit-
vinden. 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 uit-
gevonden en zij zijn niet de 
enige…

Heb jij dit toneelstuk nog niet gezien, grijp dan nu je laatste kans!
kom dan zeker kijken naar één van de laatste voorstellingen:
Zaterdag 27 oktober   La rochelle    roggel
Zondag 28 oktober  Haaze-Hoof   Ospel

Het begint iedere middag om 15:00 uur en is ongeveer om 17:00 uur afgelopen. de zaal 
is 45min. voor aanvang geopend, de entree is 4 euro (booraf reserveren is niet mogelijk).

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

We hopen jullie bij een van onze voorstellingen te ontmoeten.

kinderBOekenweek OP 
BasisscHOOL de kLiMOP

de twee weken voor de herfstvakantie 
hebben op de Klimop in het teken ge-
staan van de Kinderboekenweek.   de ou-
dervereniging  verzorgde de opening op 
maandag 1 oktober met het opvoeren van 
het toneelstuk: “reis om de wereld in 80 
dagen van geronimo Stilton”. 

in de klassen is veel voorgelezen, we 
hebben een speeddate met boeken ge-
houden, muziekinstrumenten gemaakt, 
pizza’s geknutseld, spelletjes gedaan met 
boeken, gedanst en wereldse gerechten 
gemaakt in onze nieuwe keuken. Op vrij-
dag 12 oktober hebben we de Kinderboe-
kenweek afgesloten met ons Wereldfeest. 
in de groepen hebben alle kinderen het 
werk van elkaar bewonderd en dit later in 
de middag met ouders nog eens overge-
daan!  Het was Werelds! 

Kinderen, team, Mr 
en oudervereniging  van de Klimop.
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tuin • dier • bakplezier

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

Ospel

Rijksweg   Zuid

Someren

NEDERWEERT

WEERT MeijelRandweg Zuid

3 HALEN - 2 BETALEN*
OP HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT ALL-IN MIXEN 2,5 KG. 

ALL-IN = ALLEEN WATER TOEVOEGEN.
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All-in Wit brood 2,5 kg  5,65 €

All-in Bruin brood 2,5 kg  5,55 €

All-in Meergranenbrood 2,5 kg 6,35 €

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

aktie MeUBeL 80 cM 
incl. verlichting porselein wastafel-
blad keuze uit 3 kleuren nU e 595,-

kÖMHOff sanitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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. 

VriJwiLLigers Van de Maand: werkgroep Pinnentocht/ avondwandelvierdaagse 
in de maand oktober zijn maar liefst vier vrijwilligers in het zonnetje gezet, namelijk Huub 
Coolen, Mart van Thuijl, Job van den berg en Ton Konz. deze vrijwilligers hebben de titel vrij-
williger van de maand verdiend omdat zij zich als werkgroep inzetten voor het  uitzetten/uitpij-
len van (nieuwe) wandelroutes, het verzorgen van de rustplaatsen, het promoten van Neder-
weert en de algemene coördinatie. Vrijwilligers, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet!  

VriJwiLLiger wOrden? VriJwiLLiger gezOcHt? 
Vorkmeer helpt organisaties en verenigingen bij het zoeken naar vrijwilligers. We gebruiken 
hiervoor onder andere de digitale vacaturebank, deze vindt u op de website www.vpneder-
weert.nl. Op de website kunnen organisaties/verenigingen zich aanmelden en een vacature 
aanmaken. Ook vrijwilligers schrijven zich in op de website en kunnen de geplaatste vacatu-
res bekijken. de vacaturebank biedt de mogelijkheid om zowel vacatures voor onbepaalde 
tijd als korte klussen te plaatsen en te zoeken. daarnaast brengen we wekelijks een vacature 
extra onder de aandacht. Wilt u vrijwilligerswerk doen, zoekt u vrijwilligers voor uw organisa-
tie of heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Neem dan gerust contact met ons op. 

VacatUre Van de week: vrijwilligers steunpunt Mantelzorg 
Het Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar vrijwilligers voor mantelzorgondersteuning. dit 
vrijwilligerswerk bestaat uit allerlei activiteiten op het gebied van preventieve huisbezoe-
ken bij mantelzorgers, het mede organiseren van de mantelzorgsalon,  gastvrouw/-heer 
zijn en administratief werk. Van een vrijwilliger wordt gevraagd dat hij/zij sociaal vaardig 
en flexibel is en een echte mensenmens. interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan con-
tact met ons op!  

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

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

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

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

“eHBO Vereniging 
nederweert Organiseert  

nieUwe cUrsUssen”
Op 7 november aanstaande start de cursus 
volwassenen cursus in de Pinnenhof in Ne-
derweert.  de cursus wordt in 16 lessen van 
2¼ uur gegeven (inclusief avond van exa-
men en de module verbandleer en aed) en 
wordt afgesloten met een examen.

cursus/informatie avond: eerste Hulp 
aan Ouderen:
de cursus bestaat uit 1 les, waarin zowel 
theorie als praktijkhandelingen naar voren 
komen. doelgroep: Hulpverleners die met 
ouderen omgaan, Mantelzorgers, oude-
ren enz… Vooropleiding: geen. 

in het voorjaar van 2013  zijn er aed cur-
sussen en aed Herhalingslessen en een 
speciale cursus Wandelletsels. bij vol-
doende belangstelling wordt er ook een 
cursus sportletsels gegeven.

de cursussen voor volwassenen worden 
allemaal gegeven in de Pinnenhof in Ne-
derweert door ervaren kaderinstructeurs.  
Voor de jeugd van groep 8 van de basis-
school wordt er in Nederweert en Ospel 
a-cursussen gegeven. er hebben zich al 
60 kinderen aangemeld maar er is nog 
plaats.

eHbO Nederweert heeft de kwaliteit hoog 
in het vaandel staan. dat blijkt al uit het 
feit dat een aed/reanimatie- cursus in 
Nederweert 2 lessen heeft en op veel 
andere plaatsen op een avond gegeven 
wordt.   

Op de website van de vereniging vindt u 
informatie over de kosten en de datums. 
u kunt zich via de  site ook aanmelden. 
www.ehbonederweert.nl  

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

zaagseL en HOUtVezeLs
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUs HOUtVezeLs, winsUM
tel: kantoor 0595435660 

VerkOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Voorbereidingen voor aanleg 
glasvezelnetwerk  zijn begonnen.

De aanleg start in januari 2013
nederweert koos voor glasvezel en is daarmee helemaal klaar voor nu en de toe-
komst. inwoners kunnen straks genieten van internet met de snelheid van het 
licht, superieur beeld en geluid op tv en tal van waardevolle nieuwe diensten. in 
januari starten de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. naar 
verwachting zal het hele project ongeveer elf maanden duren.

Voorbereidingen in volle gang.
Momenteel zijn de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in Nederweert in volle 
gang. deze voorbereidingen nemen heel wat tijd in beslag, er moeten namelijk veel za-
ken geregeld worden. Zo worden er onder andere afspraken met de gemeente vast-
gelegd, wordt de aannemer geselecteerd, wordt de planning op wijk- en straatniveau 
gemaakt en worden er wijkcentrales geplaatst. dankzij deze goede voorbereiding kan 
de aannemer straks in een zo kort mogelijke periode een kwalitatief goed glasvezelnet-
werk aanleggen. Waarbij natuurlijk gestreefd wordt naar zo min mogelijk overlast voor 
de inwoners.

elke woning krijgt een kosteloze aansluiting van reggefiber.
de aanleg van glasvezel is voor alle huishoudens binnen het aansluitgebied van reg-
gefiber in Nederweert kosteloos. Het enige wat reggefiber vraagt is toestemming om 
een glasvezelaansluiting tot in de woning aan te mogen leggen. Wanneer de bewoner 
een abonnement afsluit bij een serviceprovider die internet, tv en telefonie via glasvezel 
aanbiedt, geeft hij of zij automatisch toestemming voor deze werkzaamheden in huis. 
daarna kan er gebruik worden gemaakt van de diensten op het netwerk. er is een vrije 
keuze uit meerdere aanbieders, namelijk Concepts, KPN, Lijbrandt, OnsbrabantNet, 
Solcon, Vodafone en XS4aLL.

Persoonlijk en onafhankelijk advies.
gedurende de aanlegperiode blijft de glasvezelwinkel van reggefiber aan de brugstraat 
31-33 in Nederweert van woensdag tot en met zaterdag geopend. inwoners kunnen hier 
terecht voor al hun vragen over de aanleg van het glasvezelnetwerk van reggefiber . 
uiteraard kunnen inwoners hier ook terecht om een glasvezelabonnement af te slui-
ten bij een van de serviceproviders. Kijk voor openingstijden en meer informatie op 
www. eindelijk glasvezel.nl/nederweert.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

	 ■	 Belettering
	 ■	 Kleurprints
	 ■	 Glasdecoratie
	 ■	 Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoraties

Wie heeft er 
maandagavond 10 oktober tijdens 

mijn bridgeavond  in de Pinnenhof  
tussen 19.50 en 00.30 uur tegen 

mijn witte ford Ka gezeten  of heeft 
iets gezien. deze stond geparkeerd 

in een parkeervak bij 
brinkmans VOf, Pastorieweg 1.

Mijn auto heeft helaas behoorlijke 
schade en er lag geen briefje bij!  

wees sportief en bel naar 
0610103972.

de grOOtste greenscreen 
stUdiO Van BraBant en 

LiMBUrg is geOPend!
Het in nederweert gevestigde be-
drijf get.noticed beschikt sinds kort 
over de grootste greenscreen film-
studio van Brabant en Limburg. in 
deze greenscreen filmstudio kunnen 
(semi-)professionele cameramannen 
en fotografen sinds kort hun foto’s en 
filmpjes maken.

get.Noticed is een internet+ bureau, dat 
(bijna) alles wat met internet te maken 
heeft doet. Sinds kort heeft get.Noticed 
zich uitgebreid met een greenscreen stu-
dio. deze studio is erg uniek omdat het 
de grootste van brabant en Limburg is en 
daarnaast wordt er een lage prijs gehan-
teerd. 

Met dit concept hoopt get.Noticed haar 
klantenkring te vergroten.
Voor meer informatie over de greenscreen 
studio kijkt u op www.studiolimburg.nl.

zwanger? 
Kom dan naar de 

voorlichtingsavond: 
‘Zwangerschap en bevallen’

Op dinsdag 13 november a.s. organi-
seert het Vrouw-Moeder-kind centrum 
van sJg weert een voorlichtingsavond 
voor zwangere vrouwen - en hun part-
ner- over bevallen in het ziekenhuis. 

Naast informatie over de zwangerschap, de 
bevalling en het kraambed, krijgt men uitleg 
over de verschillende mogelijkheden van 
bevallen in het ziekenhuis. indien mogelijk 
wordt er een rondleiding over de verpleeg-
afdeling en de verloskamers verzorgd.

de avond wordt verzorgd door een gy-
naecoloog, een verloskundige en een ver-
pleegkundige. er is ruime gelegenheid om 
vragen te stellen.

deze voorlichtingsavond wordt 6 x per 
jaar aangeboden en de volgende avond is: 
dinsdag 8 januari ‘13

Locatie: auditorium van SJg Weert, Vogels-
bleek 5 
aanvang: 19.00 uur en duurt tot ± 22.00 uur 
Kosten: geen 
aanmelden: via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: tel. 0495 - 57 22 05.

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



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…

NIEUWE COLLECTIE!

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert 
T. (+31)-495-84 31 07   

i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

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 de conditie!

Bel voor boekingen, reserveringen en informatie 

over tarieven: 06-15141341. Wij vertellen u 

graag meer over 

de mogelijkheden.

Spectaculaire introductieshow 
bij Raema Caravans 

Bij Raema Caravans in Nederweert is het van 26 tot en met 28 oktober feest voor 
de kampeerder. De nieuwe modellen voor het seizoen 2013 van Hobby worden 
geïntroduceerd. Uiteraard wordt dat op een feestelijke wijze gedaan. Vele cara-
vanners weten Raema Caravans te vinden. Dat vindt zijn grondslag in de prettige 
manier waarop u bij Raema Caravans zaken kunt doen.

HOBBY AL JAREN DE 
NUMMER ÉÉN
Altijd een stap vooruit zijn. 
En kwaliteit bieden voor 
een redelijke prijs. Dat is 
Hobby. Doordachte tech-
nische oplossingen. He-
lemaal compleet. Design, 
die de maatstaf bepaalt. 
Hobby is zijn tijd altijd een 
beetje vooruit. Dat bewij-
zen ook de modelseries 
2013. Maar waarom is een 
Hobby caravan zo geliefd? 
Het is het tijdloze design, 
het sfeervolle interieur en 
de handige opbergmoge-
lijkheden. 

Een Hobby is van onder tot boven volgestopt met doordachte details. Hobby verbindt 
een moderne optiek met een groot aantal functionele details. Het resultaat: u voelt zich 

altijd thuis in uw eigen 
Hobby. Hobby bouwt 
niet alleen caravans. Zij 
vervult ook dromen.

Bij Raema Caravans 
staat het tijdens de in-
troductieshow bol van 
de aanbiedingen. Alle 
reden dus om de Hobby 
Introductieshow 2013 
aan de Hulsenweg 8 in 
Nederweert te bezoe-
ken. De introductieshow 
is van vrijdag tot en met 
zondag te bezoeken van 
10 tot 17 uur. 

In de nieuwe Hobby Excellent voelt u zich onmiddellijk thuis.

Comfort en stijl; het ultieme vakantie vieren.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

St

udi
o Petra

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

Studio Petra
Tichelveld 38

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Ook op

zondag!

Stationsstraat 28a, Maarheeze Tel.: 0495-593055

De vakfotograaf 

maakt er iets unieks van.

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

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

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

Week van de ambachtelijke vlaai

LIMBURGSE
KERSENVLAAI

€ 5,95
TARWE BOLLEN

4 betalen +

2 GRATIS
Brugstraat 17 – 0495-634646 - Nederweert

www.bakkerijvandemortel.nl
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Personal Organizer Nicolien Gerris brengt structuur in uw huishouden

Hoe creëert u Ruimte Over?
Creëer meer ruimte voor uzelf. Breng structuur en overzicht aan in uw dagelijkse 
handelen. Met als resultaat: ruimte over in uw hoofd en in uw kasten. Personal 
Organizer Nicolien Gerris van het bedrijf Ruimte Over begeleidt u daarbij en pakt 
samen met u het huishouden en de administratie aan.

Een ingrijpende emotionele gebeurtenis 
kan ertoe leiden dat u de grip op de dage-
lijkse gang van zaken verliest. Een schei-
ding, overlijden, verhuizing of veranderin-
gen op het werk kunnen er de oorzaak van 
zijn dat de motivatie volledig ontbreekt om 
een ordelijk huishouden te leiden. Het kan 
ook zijn dat u het moeilijk vindt om keuzes 
te maken, of misschien verkeert u constant 
in tijdnood. Een psychische aandoening, 
zoals ADHD, kan een andere reden zijn 
waardoor het moeilijk is om het huishouden 
efficiënt te organiseren. Wat de oorzaak 
ook is, er is hulp beschikbaar via de Perso-
nal Organizer van Ruimte Over.

Ervaren en deskundig
Nicolien Gerris uit Nederweert startte het 
bedrijf Ruimte Over, na de beroepsoplei-

ding Professional Organizer voor Particulieren (OPOP) te hebben gevolgd. Met een flinke 
portie mensenkennis, creativiteit en daadkracht ondersteunt zij mensen bij het runnen 
van hun huishouden. Door haar jarenlange ervaring als thuiszorgmedewerkster, is zij op 
de hoogte van het ongewilde onvermogen van veel mensen om structuur en overzicht 
in hun leven aan te brengen. Als moeder van drie kinderen en komend uit een gezin van 
vijf kinderen, zit het organiseren haar in het bloed. Haar woning is overzichtelijk inge-
richt, haar huishouden voert zij gestructureerd. Mede gemotiveerd door de behoefte aan 
structuur van haar dochter met ASS (Autisme Spectrum Stoornis. 

Ruimte over
De Personal Organizer, ofwel opruimcoach, werkt samen met de klant aan een verbe-
tering van de leefsituatie. Aan het eind van het proces blijft er ruimte over. Het resultaat 
is een opgeruimd huis, een geordend bureau, een overzichtelijke agenda en een vlot 
systeem voor de afhandeling van post en e-mails. Het belangrijkste resultaat is echter 
dat er ruimte wordt gecreëerd, in het huis en in het hoofd. Daardoor neemt de kwaliteit 
van leven toe, aldus Nicolien Gerris.  

“Het tempo in onze samenleving is snel veranderd. Er is meer tijdsdruk en er moeten 
steeds meer keuzes worden gemaakt. Dit alles kan ertoe leiden dat men het even niet 
meer kan bijbenen, door welke oorzaak dan ook. Onverwacht speelt dit bij veel mensen. 
Ook in uw omgeving. Ik help om weer wegwijs te worden in de eigen kast, bewust inko-
pen te doen en afstand te doen van zaken die u echt niet nodig heeft.” 

Van intake naar oplossing
Gestart wordt met een vrijblijvende intake om de behoefte van de klant in kaart te bren-
gen. Daarna wordt met de klant besproken hoe het probleem opgelost kan worden. Dat 
kan zijn door een overzichtelijk systeem op te zetten voor de persoonlijke administratie. 
Misschien is er hulp nodig bij de organisatie van een verhuizing. Of kan een gedegen 
opruimdag helpen om het gewenste overzicht te krijgen. Nicolien helpt ook bij het or-
ganiseren van de dagelijkse gang van zaken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een 
boodschappenschema of een to do-list per dag. 

Doorverwijzen 
De Personal Organizer brengt orde aan in het leven van de klant en begeleidt de klant 
gedurende zes maanden, zodat deze niet terugvalt in het oude patroon. De oorzaak van 
persoonlijke wanorde ligt echter vaak dieper. Om ook hierin te kunnen ondersteunen, 
kan zij de klant doorverwijzen naar een personal coach, budgetcoach of andere dienst-
verlener.

U kunt de Personal Organizer, ofwel opruim-
coach, inschakelen via www.ruimteover.nl. 
De diensten van RUIMTE OVER kunnen in 
een aantal gevallen uit een PGB bekostigd 
worden. 

Meer weten over Ruimte Over? Kijk dan op 
www.ruimteover.nl. Of bel 06-29112987.
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AFDELING BUDSCHOP  
Zondag 14 oktober hebben wij onze jaarlijse 
welfare tentoonstelling, tevens verkoop, ge-
houden. Alle mensen die ons in het zaaltje 
van de kerk van Budschop hebben bezocht 
om te kijken, snuffelen en te kopen: heel 
hartelijk dank voor uw belangstelling. Dank-
zij u kunnen we voor onze gasten weer aller-
lei leuke activiteiten organiseren. De prijzen 
van de gehouden loterij zijn gevallen op de 
volgende lotnummers:
1e prijs: geel 616
2e prijs: blauw 319
3e prijs: geel 613
De winnaars kunnen hun prijs afhalen bij: 
Gerda Janssen, Julianastraat 34 Budschop.
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw bezoek.

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Yoghurt-Perzikbavaroise .......................€ 10,75
Nederweert Speciaal ................................   € 1,95
Puddingbroodjes ........................... 2 voor € 2,40
Zachte bollen ................................10 voor € 2,95

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

Aardappelen: 

rode asterix (kruimige)

Nicola (vastkokend)

Nieuw!! 
een biologische aardappel

Tevens kunt u elke dag terecht 
voor producten in onze automaat.

Boerderijwinkel
LINDERS-WIJEN
Strateris 32, tel. 634064

Tijdens de winter geopend op
vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

JUDO
Vanaf 5 jaar, maandag, woensdag, zaterdag

www.shintainederweert.nl

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

TEN CATE AKTIE

3 + 1 GRATIS
voor dames en heren

I.v.m.

Allerheiligen
a.s. zondag 
28 oktober
open van 

10.00 - 13.00 uur.

Albert Schreurs

Brugstraat 14a

6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 631754

TE HUUR
NEDERWEERT 
Garagebox, appartementen 

TE KOOP/HUURKOOP
WEERT
Bedrijfsloods van 150 m2 voor nog geen € 100.000,00 
Dubbele monumentale woonboerderij met 4 paardenstallen, 
4 garages, buitenmanege, 2 verwarmde buitenzwembaden, 
geheel omheind en uitermate geschikt voor wonen en thuis 
werken. 
NEDERWEERT 
Perceel bosgrond aan de Booldersdijk tussen nr 29 en 33. 
toegankelijk van verharde weg 
Duplex Penthouse ( 330 m2 woonoppervlakte) in centrum 
voorzien van alle luxe gemakken zoals prive lift, sauna, 
yacuzzi, meerdere parkeerplaatsen 

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

UITSLAG MELANO WEDSTRIJD 
KOOPZONDAG 

NEEWIEERT ON WHEELS:
Het juiste aantal ballonnen in de Melano 
Auto: 140 stuks
Van de meer dan 250 ingevulde bonnen 
zijn dit de drie prijswinnaars:
Gedeelde 1e + 2e prijs:
Peeters Nederweert antwoord: 140 stuks
Wouters Weert antwoord: 140 stuks
Hermans Ospel antwoord: 139 stuks

Meora
Kerkstraat 47, 6031 CE  Nederweert
T.0495-843107
info@meora.nl - www.meora.nl

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

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

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

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

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

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

TUINONTWERP
In deze cursus is het niet 
de bedoeling dat u wordt 
opgeleid voor “tuinarchi-
tect” of “hovenier”.
De meesten onder u heb-

ben wellicht wel ideeën over hoe de “nieu-
we” tuin eruit moet komen te zien. U wilt 
uw tuin graag veranderen of misschien 
totaal opnieuw beginnen. Alleen waar 
moet u beginnen, kan het allemaal wat ik 
bedacht heb? Hoe sluiten de hoekjes op 
elkaar aan? Hoe zal het totaal plaatje eruit 
komen te zien? Welke planten vind ik mooi 
en zijn ze ook geschikt?
De basis van tuinontwerp en tuinaanleg 
word besproken, waarbij o.m. de volgen-
de onderwerpen aan de orde komen: wat 
zijn uw wensen, ideeën, gewenste stijl, 
onderhoudsniveau, gebruik van zichtas-
sen, materiaal keuze, hergebruik van aan-
wezige materialen, beplanting, verlichting.
Start: dinsdagavond 15 januari 2012, 5 
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!

KLUSSEN IN HUIS
Iedereen heeft wel eens 
van die kleine klusjes of re-
paraties in huis. Het is pret-
tig als je deze dan zelf kunt 

opknappen. 
Dat is ook de bedoeling van deze cursus: 
het zelf verrichten van kleine klusjes, zon-
der daarvoor buren, kennissen of wie dan 
ook te moeten vragen. De volgende on-
derwerpen komen aan de orde: aanslui-
ten van een lamp met fitting en stekker; 
als je daar een schakelaar tussen zet, hoef 
je niet telkens de stekker uit het stopcon-
tact te halen; werken met een boorma-
chine en met verschillende boortjes voor 
de verschillende materialen; piepende 
deuren; lekkende kraan; iets ophangen 
wat nogal zwaar is en wat je niet met een 
spijker kunt; schilderen. 
Start: vrijdagmiddag 2 november, 8 les-
sen.
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!

ONTMOETINGS-
RUIMTE

‘DE COCON’
Kaarten op maandag-, 
woensdag- en vrijdag-

middag. Biljarters van harte welkom op 
maandagmorgen, donderdagmiddag en 
vrijdagmorgen. Iedereen is van harte wel-
kom in de ontmoetingsruimte voor een 
kop koffie, thee of glaasje fris.

Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert. Ingang Pinnenhof.

Openluchtmuseum Eynderhoof

Alles in Bedrijf Dag
in Eynderhoof

Op zondag 28 oktober laat 
Zagerij Bi-j Maantje van zich 
horen. Op deze dag wordt in 
de zagerij de 2.500ste boom 
gezaagd tot planken in de 22 
jaar dat Openluchtmuseum 
Eynderhoof bestaat.

De zagerij is in 1989 aan het 
museum geschonken door 
Bouwbedrijf Mertens uit Weert. 
De verticale boomzaag in 1881 
gemaakt door ijzergietereij 
Konings uit Swalmen. 

Het ambachtsgebouw met de 
zagerij is niet meer weg te den-
ken uit het museum, Het oudje 
zaagt gemiddeld 1.000 uur per 
jaar. En zij kan dit doen door het 
voortreffelijke onderhoud van 
onze zagers in samenwerking 
met onze smeden. We kunnen 
trots zijn op onze zagerij met dit 
oudje.

Het is de moeite waard om het museum op de laatste dag van het seizoen nogmaals te 
bezoeken en te genieten van de geluiden van de zaag, de smid, de kuiper, de draaier en 
de molenaar en nog veel meer.
Ook kunt u in onze gasterij genieten van een lekker stuk gebak dat op ambachtelijke 
wijze is  vervaardigd door onze bakkers in ons eigen bakhoes.
U vindt museum Eynderhoof aan het Milderspaat 1 te Nederweert-Eind.

Voor meer info: www.eynderhoof.nl 

KICKBOKSEN
Ma. 19.45 - 21.00 uur / Vrij. 19.00 - 20.30 uur

www.shintainederweert.nl

Laat maar waaien herfstwandeling!

Wandeling met soep en broodjes 
bakken in De Groote Peel   

De Herfst is een heerlijke tijd om te wandelen en te genieten van de natuur. Zeker 
als je weet dat na afloop van zo’n frisse wandeling een stevige kop soep en de vuur-
korf met broodjes klaar staan. Op zondag 28 oktober houdt Staatsbosbeheer een 
stevige ‘laat maar waaien’ herfstwandeling in De Groote Peel. Starten om 11.00 bij 
buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 12,50 voor 
volwassenen en € 7,50 per kind, inclusief een kop soep en broodjes met worstjes 
roosteren bij de vuurkorf. Wel even vooraf aanmelden op nummer: 0495 – 641 497. 

In de herfst wil iedereen 
naar buiten! En het grap-
pige is dat een regenbui 
of harde wind dan ineens 
geen probleem, maar zelfs 
welkom zijn! In de herfst 
horen wind en regen er 
gewoon bij. Stevig inge-
pakt met een waterdicht 
jack en ruige laarzen, kun 
je alle weersomstandighe-
den aan. Dus kom op en 
‘laat maar waaien’! 

De herfst is in de natuur 
dan ook heel bijzonder. 
De natuur verandert, krijgt 
een ander kleurtje en ook 
een andere geur. Er schieten paddenstoelen uit de grond en overal liggen dennenappels, 
eikels en beukennootjes en hele bergen vol met bladeren waar je tot aan je enkels door-
heen kunt struinen. Het onstuimige weer en al die natuurschatten maken de herfst een 
heerlijk seizoen om de natuur te ervaren. Als je samen met een Peelgids van Staatsbos-
beheer de natuur ingaat krijgt zo’n herfstwandeling nog meer beleving en ook nog een 
educatief tintje. Dus ga lekker naar buiten, geef je ogen, oren én je neus extra goed de 
kost en ontdek al die mooie dingen die de herfst zo bijzonder maken. Na afloop samen 
gezellig een kop soep eten en broodjes met worst bij de vuurkorf bakken. Gewoon doen!

Buitencentrum De Pelen 
Het buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het buitencentrum is t/m oktober elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie, een compleet activiteitenoverzicht 
en een routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl of www.np-degrootepeel.nl 

Geheimzinnig interview 
met de nôwe Prins

Neemes moog ut nog weete 
dao zeen mer un paar minse op 
de wereldj di-j ut zeker weete 
en eine dao van det bin ich. 
Hae as al unne maondj onger-
gedooke mer ich krieg um te 
zeen.  Weem wurdtj as nowe 
Prins oetgeroope op de 16e 
Bontjeaovundj van de Ermood-
zei-jers. Ut as altied spannendj 
unne Prins te zeuke en zeker 
um det geheim te haoje vur 
nowschierige minse. As prinse 
oetzeuker moje altied op eur 
hoede zeen deje neet achter-
volgdj waerdj as deje over de 
straot louptj of fietsj. Ich Heb dan ouch un spaegelke op miene fiets gemaaktj zoedet ich 
altied onopvallendj kan kieeke of mien haor goot zitte. Zoene Prins mot waal voldoon aan 
un aantal criteria. Hae mot unuuzel zeen, neet wieter as tot dri-j kinne telle, mot nerges 
gein verstandj van hebbe, mot neet te vul kalle, eigeluk motte gewoen Lieelik Lomp zeen. 
En hae mot veural neet bi-j de prinses passe. Angers heet di-j allein mer oug vur de Prins 
en kumtj de vorst neet aan zien trekke. En ich mot zegge as deje di-j criteria hanteertj 
heje der zoe eine gevonge. Zoe ouch deese Prins voldeej volledig aan ut profiel. Ich zal 
un tupke van zien vettig heume lichte zoe deje kintj gokke weem det ut as gewoore.

Hae werktj as usterkesmaker in remundj, as zoe lomp as un verrike, kan ziene eige naam 
schrieeve teminste ziene veurnaam. Dae naam bestied oet ein woord en klinktj als un 
manneluke hondj. Hae as ongevier unne maeter neugentjig groet, heet grooete hang 
grooete veut en un klein …………… pinserke. Hae heet broen auge mer di-j zeeje neet 
door dae dikke bril. Weinig haor  en vettige oere.

Kumtj uch dit prefiel bekindj veur, heje eemes in eur umgaeving dae aan dit prefiel vol-
deut, dan feliciteertj um mer alvast met zien now oetdaging. Wildje mei-jdoon aan de 
priesvraog vultj dan ongerstaondj streukse in en leeverdj dit in aan de entree tieedes de 
bontje aovundj van de Ermoodzei-jers. Out de gooj inzendinge wurtj unne winnaar ge-
trokke en dae moog op vakantie nao Polen. Komdje neet vur de Prins dan kindje allein al 
koome vur de Prinses det as un flinke pul met alles oppe gooj plaats. De juiste cup maot 
weit ich neet mer de Vorst haaj zien hang good gevuldj. Hae is ouch verantwoordeluk vur 
ut inwerreke van de Prinses en det heet hae ouch gedaon zich der beheurluk in gewerktj. 
Dus di-j as klaor. Laotj uch mer verasse, mer ut maegdje as un genot um nao te kieeke. 
Jaomer van di-j piercings mer di-j zeeje neet onger det taofellaake. 

Waat as der nog mieer te doon op dae bontje aovundj. Dao zeen mer leefst veer Buute-
reedners di-j zeen al flink aan ut oefene zeen op anger buute aovundje um aan ut hoege 
nivaeu van deese aovundj te kinne voldoon. Vae hebbe Har Daniëls oet Herkenbosch al 
7 kier in de finale gestange van ut groet limburgs buute kampioenschap. Ton Donders 
out Wieert dri-j kier in de finale gestange en al vieftien kier op de bontje aovundj van de 
Ermoodzei-jers gewaesj. Wim Joeste out Haelen. Dri-j kier inne finale gestange veural 
bekindj door zien voortreffeleke meneer van acteren. Weem herinnertj zich neet ut stuk 
“mien mooder liktj in ut zeekehoes” En dan ich moog wul zegge de beste buutredner 
van Limburg Ger Frenken. Zes kieer Limburgs kampioen unne echte topper dae uch 
zien creaties lutj belaeve of deje der zelf inzitj. Mer det as nog neet alles der as auch 
muziek van “Dae van Hendrikx” oet Wieert. Ouch oet Wieert un now talent un fantas-
tisch zangeres bekindj van de oktoberfeste de zangeres “Wendy”. En dan gae kindj ze 
allemaol ze zeen un paar jaor geleeje oetgescheidj mer truk als de “platwieers revival 
bende”. Di-j vur uch un concert bringe met alle bekindje lidjes van Plat wieers.

Verder zal ut duo “Lieelik lomp” un aantal nummers aan uch laote zeen en huure.
Op verzeuk van de gezamelukke hoesartsen is de kwis wao det ut publiek op de buhne 
kos koome Geschraptj.  De minse di-j dao door un trauma hebben opgeloupe kunne 
stoppe met de behandeling Gae hooftj uch neet ongerusj te maake dao wurdtj neemes 
mier nao veure gehaaldj. Ut veurstel van de hoesartsen is um de aovundj onger begelei-
ding van twie volwassen persoenen te bezeuke dan kumtj alles good.

De Bontje aovundj van de Ermoodzei-jers vingtj plaats op 2 November in de Wups 
Pub. Ut begintj um 20.13 oor. De veurverkoup startj merrige bi-j de PUB. Tegen-
over de kerk. Unne entree button kostj € 3.50 inclusief geluid en bieldj en wat te 
snaaje.

Bad Muts
………………………………………………………………………………………………………

PRIESVRAOG:
Weem wurdtj de Prins 2012

Volges mich as de nowe Prins: ……………………………………………..…………………..

Miene naam : …………………………………………………..……………………………………

Ich gaon akkoord met de algemein veurwaarde van de Ermoodzei-jers.

ORCHIDEEËN
Diverse kleuren met veel 

knoppen € 9,95

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

Openluchtmuseum Eynderhoof

Kinderbakdag 
op Eynderhoof

Woensdag 31 oktober is 
het kinderbakdag. Deze 
dag kunnen de kinderen 
onder begeleiding van 
onze bakkers zelf bakken. 
Dit alles vindt plaats in en 
bij het bakhoes van ons 
museum. Wat je hebt ge-
bakken mag voor € 1,00 
vergoeding meegenomen 
worden

Op de laatste dag van het 
seizoen zijn verder alle oude 
ambachten in het museum 
in bedrijf. Alle ambachten 
zetten deze dag nog een-
maal hun beste beentje 
voor. De ouders en be-
geleiders kunnen in onze 
gasterij een hapje en een 
drankje nuttigen.

U vindt Eynderhoof aan het Milderspaat 1 te Nederweert-Eind. tussen 13.00 uur tot 
16.00 uur kun je deelnemen. Entree 5 euro voor volwassenen en kinderen 2 euro.

Info: www.eynderhoof.nl

KARATE
Vanaf 8 jaar, dinsdag en donderdag
www.shintainederweert.nl
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GEMEENTE CONTACT

WAAROM EEN NIEUWE 
WEG?
De huidige N266 doorsnijdt de kernen 
Nederweert en Budschop. Dat heeft 
nadelige gevolgen voor de leefbaarheid, 
de verkeersveiligheid en de verkeerscir-
culatie in deze kernen. Het heeft ook een 
negatieve invloed op de bereikbaarheid 
van Nederweert en Midden-Limburg in 
regionaal opzicht. Een betere en duurza-
me verbinding en bereikbaarheid bieden 
kansen voor ruimtelijke en economische  
ontwikkelingen in Nederweert en 
de regio.

SAMEN MET BELANG-
HEBBENDEN 
De provincie en de gemeente 
hechten veel belang aan de inbreng 
van belanghebbenden. Daarvoor 
is een zogenaamde werkgroep 
Stakeholders opgericht. Wilt u 
weten wie er allemaal in de werk-
groep zit? Kijk op www.neder-
weert.nl of neem contact op met de 
gemeente via tel. (0495) 677111. 
De afgelopen maanden zaten 
de belanghebbenden en de pro-
jectgroep van de provincie en de 
gemeente regelmatig aan tafel om 
samen een Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) op te stellen. 

REIKWIJDTE EN DETAIL
Om tot een nieuwe weg te kunnen 
komen, moeten de nodige onderzoeken 
plaatsvinden. De notitie Reikwijdte en 
Detailniveau beschrijft o.a. wat er wordt 
onderzocht, hoe het wordt onderzocht, 
wat de probleemstelling is, welke knel-
punten er zijn, wat de doelstellingen zijn 
en welke oplossingen (alternatieven) 
onderzocht worden. Ook bestaand beleid, 
vastgestelde beleidsnota’s en -plannen 
worden in de NRD meegenomen. 

Op maandag 5 november vindt vanaf 19.00 uur in zaal Centraal een 
informatieavond plaats over het project Randweg N266 Nederweert. 
De gemeente Nederweert en de provincie Limburg zetten in op een duur-
zame verbetering van de verbinding tussen de provinciale weg N266 en 
de snelweg A2. Met een werkgroep van belanghebbenden, ook wel 
stakeholders genoemd, is de afgelopen maanden een aantal varianten 
besproken en bepaald. Deze worden tijdens de bijeenkomst toegelicht. 
U bent van harte welkom.

ZES VARIANTEN
Met de werkgroep van belangheb-
benden zijn ook mogelijke varianten 
van globale tracés besproken. De 
werkgroep kon daar varianten aan toe-
voegen. De mogelijke tracés zijn ver-
volgens opnieuw besproken. Dit heeft 
geleid tot zes varianten die in aan-
merking komen voor een milieueffec-
tenstudie. Deze studie moet in beeld 
brengen in welke mate de verschillen-
de varianten aan de doelstellingen vol-
doen, wat de gevolgen van de verschil-
lende gekozen varianten zijn en welke 
maatregelen genomen kunnen worden 
om negatieve gevolgen te voorkomen 
of te beperken. Zover is het echter nog 
niet. De verwachting is dat de effec-
tenstudie in het eerste kwartaal van 
2013 van start kan gaan.

Presentatie van zes mogelijke varianten

Infoavond over Randweg
N266 Nederweert

REAGEREN
Voor die tijd willen de provincie en de 
gemeente iedereen informeren over de 
verschillende varianten en waarom deze 
gekozen zijn. Verder krijgt u de gelegen-
heid om te reageren. Dat kan op diverse 
manieren. Bijvoorbeeld via de werk-
groep van belanghebbenden. Maar ook 
door het indienen van een zienswijze. Na 
het afwegen van alle inbreng en ziens-
wijzen wordt besloten op welke wijze de 
milieueffectenstudie wordt uitgevoerd.

BESLISSEN
Op basis van de resultaten van deze 
studie wordt een afwegingsdocument 
opgesteld. Het gemeentebestuur van 
Nederweert en het provinciebestuur 
beslissen uiteindelijk hoe de verbeterde 
verbinding tussen de N266 en de A2 tot 
stand kan worden gebracht. Dat moment 
dient zich op basis van de huidige plan-
ning eind 2013, begin 2014 aan.

INFORMATIEAVOND
Zoals gezegd liggen er nu zes varianten 
voor die de projectgroep van de provin-
cie en gemeente en de werkgroep van 
belanghebbenden graag nader willen 
onderzoeken. Deze zijn vastgelegd in 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
Op maandag 5 november worden de 

varianten in zaal Centraal in de 
Kerkstraat in Nederweert gepre-
senteerd en wordt ook meer verteld 
over het vervolgtraject. Aanvang: 
19.00 uur. 

INFORMATIE
Alle actuele informatie en achter-
liggende documenten die horen 
bij het project Randweg N266 
Nederweert zijn te vinden op de 
website van de provincie www.lim-
burg.nl (typ N266 in het zoekven-
ster). Ook kunt u terecht op www.
nederweert.nl waar o.a. aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief moge-
lijk is. Zo blijft u automatisch op 
de hoogte van de actuele ontwikke-
lingen. Reacties kunt u sturen naar 
n266@prvlimburg.nl.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

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

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

Het is de derde keer dat de Limburgse 
Energie Subsidie (LES) beschikbaar 
wordt gesteld. De subsidie kan per 
woning oplopen tot € 1.000,-. Voor scho-
len, (sport)accommodaties en gemeen-
schapshuizen is dat tot € 2.000,-. 

REAGEER SNEL
Tot 1 mei 2014 kan subsidie worden 
aangevraagd. Gelet op de grote animo 
bij eerdere rondes, is het belangrijk om 

aanvragen zo snel mogelijk in te dienen. 
Als de subsidiepot leeg is, krijgt nie-
mand meer subsidie. Op is op, dus ben 
er snel bij! De regeling is bedoeld voor 
woningeigenaren, (sport)verenigingen, 
gemeenschapshuizen en scholen. 

HUURDERS
Nieuw is dat per 1 oktober 2012 ook 
huurders in aanmerking kunnen komen 
voor de LES-subsidie. 

Bent u bovendien huurder van één van de 
corporaties die meedoen met het project 
Zonnig Limburg en wilt u zonnepanelen 
laten plaatsen op uw woning? Ga dan 
voor meer informatie naar de website 
www.zonnig-limburg.nl. Meedoen aan 
dit project biedt meerdere voordelen: u 
komt in aanmerking voor de Limburgse 
Energie Subsidie van de provincie en 
daarnaast ook voor subsidie van uw 
corporatie. Bovendien zal het project u 
zoveel mogelijk werk uit handen nemen 
en door goede afspraken met de leveran-
cier van deze panelen bent u verzekerd 
van een prima kwaliteit en een goede 

prijs.

WONINGVERENIGING
Recent hebben 360 huurders van de 
Woningvereniging Nederweert een 
brief ontvangen waarin ze het aan-
bod krijgen om mee te doen aan de 
actie Zonnig Limburg. Bij de selec-
tie van de huurders/woningen is 
uitgegaan van eengezinswoningen, 
waarbij daken in principe al gunstig 
liggen voor zonnepanelen, en die 
niet zijn opgenomen in het verkoop-
beleid van de woningvereniging. Bij 
de actie Zonnig Limburg vergoedt 
de woningvereniging voor iedere 
deelnemende huurder een bedrag 
van maximaal 400 euro. 

Meer informatie kunt u inwinnen bij 
uw corporatie en/of op de website 
www. zonnig-limburg.nl.

SAMEN 
VERANTWOORDELIJK 
Wonen doe je niet alleen; samen zijn we 
verantwoordelijk. Corry Keulen, direc-
teur Woningvereniging Nederweert: 
“Door de subsidie op energiebespa-
rende maatregelen nu ook bereikbaar 
te maken voor huurders, wordt hen de 
kans geboden om medeverantwoordelijk 
te worden in het goedkoper maken van 
je woonlasten. Zo draagt iedereen zijn 
steentje bij: de woningvereniging, de 
huurder en overheden. Deze aanpak past 
heel goed in de filosofie van ons onder-
nemingsplan: Wonen doe je niet alleen! 
Ik ben benieuwd hoeveel huurders zich 
zullen opgeven voor deze actie”.

INFORMATIE
Inwoners van de gemeente Nederweert 
die in aanmerking willen komen voor 
de LES-subsidie, kunnen terecht op de 
website limburgseenergiesubsidie. nl. 
Daar staan ook rekenvoorbeelden op 
het gebied van energiebesparende 
maatregelen en subsidie- en financier-
ingsmogelijkheden. Bij de receptie van 
het gemeentehuis zijn eveneens LES-
informatiebrochures en aanvraagformu-
lieren verkrijgbaar. U kunt ook contact 
opnemen met de heer H. van de Kerkhof 
van het team Vergunningverlening.

Energie besparen is niet alleen goed 
voor een duurzame toekomst, maar 
ook voordelig voor uw portemonnee! 
Reageer dus snel als u interesse hebt!

Woningeigenaren, sportverenigingen, scholen en gemeenschapshuizen die 
energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzaam energie willen 
opwekken, kunnen vanaf 21 mei 2012 al gebruikmaken van de Limburgse 
Energie Subsidie van de provincie. Deze doelgroepen zijn hier al eerder 
over geïnformeerd. Nieuw is dat vanaf 1 oktober de LES ook toegankelijk is 
voor huurders. 

Nu ook mogelijkheden voor huurders

Subsidie voor energiebesparing 
en opwekking duurzame energie

Bijna 300 vrijwilligers waren op 
zaterdag 20 oktober aanwezig op 
de vrijwilligersdag. Hiermee wil-
len wij onze waardering uiten voor 
alle mensen die zich in Nederweert 
belangeloos voor anderen inzetten. 

In Budschop en in Ospel genoten vrijwil-
ligers onder het genot van een hapje en 
een drankje van verschillende activiteiten.

DOOR, VOOR EN MET 
VRIJWILLIGERS 
Jaarlijks organiseert Vorkmeer in opdracht 
van de gemeente een vrijwilligersdag. 
Dit jaar is gekozen voor een hele andere 
opzet. Vrijwilligers konden zelf de invul-
ling van de dag bepalen. Een vragenlijst is 
vooraf naar alle verenigingen en vrijwil-
ligersinstanties gestuurd met het verzoek 
om leuke ideeën aan te dragen. Hierop is 
enthousiast gereageerd. Een werkgroep, 
bestaande uit een afvaardiging van vrijwil-
ligersorganisaties, heeft alle inzendingen 
doorgenomen en uiteindelijk een keuze 
gemaakt, waarna zij aan de slag ging om 
een programma voor alle vrijwilligers in 
Nederweert op te zetten. 

OSPEL 
Op het sportpark van voetbalclub RKSVO 
in Ospel sprak wethouder Maria Frenken 
haar waardering uit voor alle vrijwilligers 
en bedankte iedereen voor hun inzet. 
Daarna ging het programma ‘Sportief 
genieten’ van start. Vrijwilligers namen 
deel aan handboogschieten en schieten, 
georganiseerd door handboogschut-
terij St. Odilia uit Ospeldijk en schut-
terij Wilhelmina uit Ospel. Ook werd er 
gevoetbald en was er spijker slaan. Met de 
activiteiten waren diverse prijzen te win-
nen. Aldje Hendrikx en zangduo Jan en 
Truus verzorgden een muzikaal optreden.

BUDSCHOP
In de kerkvoorziening in Budschop 
vond het programma 'Luisteren, kijken 
en genieten plaats en ook daar waren er 
diverse optredens. Zo traden o.a. Maurice 
Timmermans, Aldje Hendrikx, zanggroep 
Tössendoor en doedelzakband Pipers op. 
Wethouder Mackus sprak de vrijwilligers 
toe. Hij benadrukte het belang van vrij-
willigers voor de samenleving. Ook hier 
konden deelnemers leuke prijzen winnen 
bij een gratis loterij. 

Het was een mooie dag. Vrijwilligers, 
bedankt voor jullie waardevolle inzet in 
onze gemeente! We hopen dat we nog 
lang op jullie mogen rekenen!

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan zes mogelijke tracés beschreven.  (Foto: gemeente Nederweert)

VRIJWILLIGERS 
BEDANKT!

Huurders kunnen nu ook LES-subsidie krijgen voor energiezuinige maatregelen. Via de actie Zonnig Limburg 
komen huurders van Woningvereniging Nederweert in aanmerking voor een extra subsidie van maximaal 400 
euro voor zonnepanelen.  (Foto: internet)
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OUD PAPIER

De hoofdvraag waar Geraats antwoorden 
op zocht was: op welke manier kan de 
gemeente Nederweert zich het beste rich-
ting (potentiële) toeristen, recreanten en 
bewoners promoten?

DOELSTELLINGEN 
Het doel van het onderzoek was om in 
24 weken tijd een promotiestrategie op 
te stellen die de gemeente in de nabije 
toekomst helpt om haar toeristisch-recre-
atieve mogelijkheden naar buiten toe te 
communiceren. Deze strategie bestaat uit 
een keuze voor toekomstige regiopromo-
tie en het efficiënte en effectieve gebruik 
van het beperkte budget voor toerisme en 
recreatie.

ONDERZOEK
Allereerst zette Geraats een theoretisch 
kader op waarop het onderzoek voor 
de gemeente Nederweert is gebaseerd. 
Het voornaamste doel hiervan was om 

een goed inzicht te krijgen in relevante 
onderzoeken en theorieën. Vervolgens is 
omschreven welke onderzoeksmethoden 
er gebruikt zijn. Op deze manier wordt 
het mogelijk om het onderzoek in de toe-
komst weer op precies dezelfde manier 
uit te voeren.

INTERVIEWS EN ENQUÊTE 
Gedurende het onderzoek is met verschil-
lende lokale, regionale en bovenlokale 
partijen gesproken over het uitvoeren van 
de toeristische-recreatieve promotie. De 
resultaten van deze interviews zijn terug 
te vinden in het rapport. Tot slot is er, 
gedurende zes weken, een enquête uitgezet 
onder bewoners en toeristen/recreanten. 
De vragenlijst is ingevuld door 255 res-
pondenten. Bijna 60% van de responden-
ten is inwoner van de gemeente. De ande-
ren scharen zich onder de noemer toerist, 
recreant of anders. Ook deze uitkomsten 
staan in het rapport.

Gemeente gaat ermee aan de slag

Aanbevelingen voor toeristisch-
recreatieve promotie bekend

THEMARADEN

RESULTATEN 
Na het afronden van het onderzoek is 
een aantal conclusies en aanbevelingen 
opgesteld die de gemeente in de toe-
komst moeten helpen met de toeristisch-
recreatieve promotie. Wat zijn nu de 
belangrijkste aanbevelingen? We zetten 
ze op een rijtje.

 Toekomstige regiopromotionele 
samenwerking met Stichting Promotie 
Noord-Limburg. 

 Opzetten van een grensoverschrij-
dende Peelpromotie met bijvoorbeeld 
gemeenten Asten, Someren, Deurne 
en Meijel.

 Stel een centrummanager aan die het 
centrummanagement uit kan bouwen, 
waardoor het een ‘gezicht’ krijgt.

 Inzetten van social media als toe-
ristisch-recreatief promotiekanaal. 
Volg bijvoorbeeld de werkwijze van 
Buitencentrum De Pelen.

 Inzetten van kernwaarden bij uit-
dragen promotie. Kernwaarden zijn 
door de inwoner, toerist en recreant 
genoemd in de enquête.

Voor het volledige onderzoek verwij-
zen we u naar het rapport dat u kunt 
vinden  op www.nederweert.nl. 

OMGEVING

AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING (REGULIER)

Nieuwstraat 19, oprichten garage en kantine 
(OV 20120185) (16-10-2012)

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

VOORGENOMEN OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN (UITGEBREID)

De Bengele 8a, vergroten van de unit, veran-
deren van de schiettijden en extra schietda-
gen (UV 20120066)
Dokter van de Wouwstraat ongenummerd, 
plaatsen woonunit met instandhoudingster-
mijn van drie jaar (UV 20120188)
Nieuwstraat 31 en 44, varkenshouderij, revi-
sievergunning (U1 20120086) (eerste  fase)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 26 oktober t/m 6 
december 2012, bij de centrale klantenbalie of 
op afspraak. Het indienen van schriftelijke 
zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk 
bij burgemeester en wethouders, mondeling kan 
dat op afspraak bij het team Vergunning-

verlening. Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een medewerk(st)er van boven-
staand team.

INGETROKKEN OMGEVINGS-
VERGUNNING VAN RECHTSWEGE 
(REGULIER)

Randweg West 4, gedeeltelijke intrekking 
B2 2010005 (leisuregedeelte) op verzoek 
vergunninghouder (IO 20120110)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haak-
jes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. 
Het indienen van bezwaarschriften is tijdens 
de inzageperiode mogelijk voor belangheb-
benden bij burgemeester en wethouders. 

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. Dit kan ook digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Raadpleeg 
deze bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Kerkstraat 77, vernieuwen twee appartemen-
ten en verbouwen verdieping tot appartement

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

KENNISGEVING
Beatrixstraat 47a, verenigingsgebouw, wijzi-
gen inrichting (uitbreiden met berging/
opslagruimte) waarop Activiteitenbesluit van 
toepassing is (MM 2012048)

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

Op maandag 29 en dinsdag 30 okto-
ber zijn er themaraden in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Het doel van 
een themaraad is de gemeenteraad 
en iedereen die geïnteresseerd is te 
informeren over ontwikkelingen op 
het gebied van een bepaald onder-
werp. Iedereen kan ook meepraten. 
U bent dus van harte welkom.

RIEC
Op maandag 29 oktober staan twee onder-
werpen op de agenda. De eerste themaraad 
duurt van 19.30 tot 20.30 uur en gaat over 
de werkwijze en taken van het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC). 
Het RIEC kan gemeenten o.a. adviseren op 
het gebied van een geïntegreerde aanpak van 
georganiseerde misdaad. Tijdens de bijeen-
komst wordt onder meer informatie gegeven 
over de werkwijze en de in het verleden 
behaalde resultaten door het RIEC. 

WET HOF
De behandeling van het tweede onderwerp 
op deze maandagavond begint omstreeks 
20.30 uur en gaat over de Wet houdbare 
overheidsfinanciën, ook wel de Wet Hof 
genoemd. Deze wet is onlangs aan de 
Tweede Kamer ter behandeling aangeboden. 
Nederland heeft namelijk toegezegd dat de 
met Europa gemaakte afspraken om het 
overheidstekort te verkleinen, worden vast-
gelegd in nationale wetgeving. De gemeen-
ten dragen ook bij in het overheidstekort, dus 
de maatregelen en afspraken om dit tekort 
terug te dringen raken ook gemeenten. 

Het verschil tussen inkomsten en uitgaven 
van een gemeente wordt per jaar aan een 
maximum gebonden. Dit zogenaamde 
EMU-saldo is voor de gemeente Nederweert 
berekend op afgerond € 1,5 miljoen. Door 
deze investeringslimiet kunnen beperkingen 
optreden bij het realiseren van de plannen. 
De planning en fasering van investeringen 
zal hierdoor telkens kritisch moeten worden 
bekeken. Naast de Wet Hof wordt ook uitleg 
gegeven over de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds die de gemeente ontvangt 
van de Rijksoverheid. 

BESTUURSRAPPORTAGE
De themaraad van dinsdag 30 oktober staat 
ook in het teken van financiën. Het gaat dan 
om de tweede Bestuursrapportage van 2012 
(Berap). In de Berap informeert het manage-
mentteam van de gemeente over de actuele 
stand van zaken en eventuele afwijkingen 
van de lopende begroting. De bijeenkomst  
begint om 19.30 uur. 

Kijkt u voor meer informatie over de 
thema raden op www.nederweert.nl.

Ter afsluiting van zijn opleiding Internationaal Toeristisch Management 
aan de Hogeschool TIO in Eindhoven heeft student Sander Geraats uit 
Nederweert gedurende 24 weken een toeristisch-recreatief onderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek concentreerde zich in hoofdzaak op de (toe-
komstige) promotie van het toeristisch-recreatieve aanbod in de gemeen-
te Nederweert. De resultaten van het rapport zijn bekend en we gaan 
ermee aan de slag. 

Subsidieregeling sloop stallen
Van 1 november tot 1 december 2012 kunnen aanvragen worden inge-
diend voor een nieuwe subsidieregeling voor stallensloop in Midden-
Limburg. In totaal is er één miljoen euro beschikbaar voor de regeling. 

STOPPEN
De nieuwe sloopregeling is in het leven 
geroepen door de ontwikkelingen op het 
platteland. Uit een inventarisatie blijkt 
dat bijna tweederde van de 464 intensieve 
veehouders, vooral varkenshouders, op 
termijn stopt. Nieuwe wettelijke normen 

per 1 januari 2013 op het gebied van 
milieu (ammoniakemissie) en dierenwel-
zijn (meer ruimte per dier) worden door 
de meeste veehouders als reden aange-
geven om met hun bedrijf te stoppen. Zij 
voorzien praktische en financiële proble-
men om het bedrijf voort te zetten. 

INFORMATIE
De sloopregeling kan ongewenste ver-
rommeling door leegstand voorkomen. 
De openstelling voor een subsidie-
aanvraag loopt van 1 november tot 1 
december 2012. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met gebieds-
bureau Weert-Nederweert-Leudal, tel. 
(0495) 575610 of reco.corsten@weert.
nl. Of kijk op www. sloopregelingmid-
denlimburg.nl. 

Vergadering 
Erfgoedcommissie
Op maandag 29 oktober vergadert 
de Erfgoedcommissie om 19.30 uur 
in de commissiekamer van het 
gemeentehuis. 

Op de agenda staan o.a. de aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor molen de 

Windlust en de aanvraag voor een omge-
vingsvergunning van het pand Braosheuf 
20. De vergadering is openbaar en u bent 
dus van harte welkom. Meer weten? Neem 
contact op met de heer H. van de Kerkhof, 
e-mail: h.vandekerkhof@nederweert.nl of 
via tel. (0495) 677111.

Kofferbakmarkt Heythuysen
Zondag 28 oktober 
a.s. vindt in Heythuy-
sen alweer de laatste 
een kofferbakmarkt 
plaats van 2012. Deze 
wordt gehouden van 
9.00 tot 15.30 uur 
op de locatie naast 
machine handel Frank 
Coolen aan de Pro-
vincialeweg van Heyt-
huysen naar Horn.

U bent van harte wel-
kom als verkoper met 
uw spullen, maar ook 
als bezoeker. Entree 
voor bezoekers be-
draagt EUR 1,= per 
persoon. 

TIJDIG INSCHRIJVEN: 
Vanwege de grote belangstelling is tijdige inschrijving gewenst.
Inschrijven kan bij voorkeur via de website www.kofferbakmarkt-heythuysen.nl 
of ingeval u niet over internet beschikt telefonisch 06-10585669, b.g.g. 0495- 641822. 
Bellen op ma- wo- do- en vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

De eerste volgende markt vindt plaats op 31 maart 2013, dan bent u weer van harte 
welkom.

Expositie “Mensenwerk”
Van 28 oktober tot 28 november vindt in galerie Rick de tentoonstelling plaats 
van cursistenwerk van de cursus portret- en figuur tekenen en schilderen, onder 
leiding van docente Johannie van Tuel. 

Het tekenen of schilderen van een mens 
is voor veel cursisten een grote uitda-
ging. De mens is een boeiend onder-
werp, maar moeilijk goed weer te geven. 
Houding, verhouding, toonwaarden zijn 
belangrijke aspecten hierin, hoe ga ik 
dit model afbeelden: helemaal of een 
detail; welke compositie, welke kleuren, 
welke sfeer moet het werk krijgen? Hoe 
ga ik om met licht en donker; welk ma-
teriaal gebruik ik hiervoor?
Maar het interessantst is het, om het 
model op een eigen manier weer te ge-
ven, zodat er een persoonlijk verhaal 
wordt verteld met het model als middel. 
Alle tentoon gestelde werken zijn ontstaan naar aanleiding van  een levend model.

De expositie laat verschillende werken zien die zijn gemaakt door verschillende schil-
ders. De gebruikte technieken, stijl en expressie zijn bij elke schilder anders. U ziet de 
mensen die hebben geposeerd door de ogen van de schilder, gemaakt door hun handen. 

De expositie zal officieel geopend worden op zondag 28 oktober aanstaande om 15.00 
uur door Harm van Belt en Johannie van Tuel, en is te bezoeken tot 28 november. 
Openingstijden Galerie Rick: maandag t/m vrijdag, en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang gratis!
Galerie Rick, Collegeplein 5, Weert. 
www.ricknet.nl

Geboortekaartjes???

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

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

Liturgische kalender van 25 oktober 
tot en met 3 november 2012 

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.

ZONDAG 28 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector 
W. engelen) – jaardienst overleden ouders 
Claessens-Clomp, ouders ketelaers-rae-
maekers en Mien ketelaers, Jan de Loos  
vanwege verjaardag,  ouders gielen-van 
nieuwenhoven, ouders van Deursen-Veu-
gen en schoondochter gré.

15.00 uur allerzielenlof en zegening van de 
graven.

H. Doopsel: Mark roozen (13 Quarry street, 
oxford).

MAANDAG 29 OKTOBER 
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 30 OKTOBER
Gedachtenis van Z.-Maria Teresa van de 
Heilige Jozef, maagd
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 31 OKTOBER
geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 1 NOVEMBER 
Hoogfeest van Allerheiligen
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector W. engelen) – anna Feijen,  voor 
oude stichtingen.

VRIJDAG 2 NOVEMBER
Allerzielen
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. a. engels) tevens H. Mis met de Der-
de orde.

ZATERDAG 3 NOVEMBER  
Gedachtenis van H.-Hubertus, bisschop - 
vooravond van de 31ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (samenzang, lector mevr. 
a. engels) – jaardienst ouders Coolen-
Stienen, zonen Jan een andré en schoon-
dochter toos Coolen-nouwen, jaardienst 
ouders Mooren-knapen, Josephus Wil-
helmus kessels en Maria Mathilde Dovens 
(vanwege verjaardag), Mia Haenen-teeu-
wen (vanwege verjaardag) Lisette gubbels-
Jacobs en nellie Jacobs-Hendrikx, familie 
kneepkens-Pustjens, Leo Steuten (van-
wege verjaardag).

Allerzielenlof op zondag 28 oktober
Het allerzielenlof is de laatste jaren op de 
zondag vóór  allerzielen (2 november). Dit 
is jaar is de viering op zondag 28 oktober 
aanvang drie uur ’s middags in onze kerk. 
Voor het allerzielenlof zijn familieleden van 
de overledenen van het afgelopen (kerke-
lijk) jaar uitgenodigd.  

alle parochianen zijn bij het lof welkom. 
op deze manier kunnen wij als parochie-
gemeenschap vorm geven aan onze soli-
dariteit met de overledenen en hun nabe-
staanden.

tijdens het allerzielenlof worden de na-
men van de overledenen genoemd en een 
kaarsje voor ieder opgestoken. De namen 
worden voorgelezen in groepjes van drie. 
een familielid kan dan het gedachtenis-
kruisje komen halen.

na het allerzielenlof worden de graven op 
ons parochiekerkhof gezegend.
op de algemene begraafplaats op kreijel 
in budschop heeft om twee uur ’s middags 
een plechtigheid voor allerzielen plaats.

Nieuw beleidsplan Missie Thuisfront
De stichting Dekenaal Missie thuisfront 
heeft voor de (nabije) toekomst een nieuw 
beleidsplan opgezet. Doorgaan op dezelf-
de voet door missionarissen uit het Weerter 
land te ondersteunen is over enige tijd niet 
meer nodig, omdat er geen missionarissen 
uit deze regio zijn. nu zijn er nog missiona-
rissen uit Weert en omgeving werkzaam. 

Volgens het nieuwe plan wordt op enig mo-
ment gekozen voor een land in een wereld-
deel dat in een tijdzone ligt dat niet meer 
afwijkt dan drie uur met de onze. In het be-
treffende land moet de engelse taal redelijk 
beheerst worden. De reden van deze criteria 
is dat het Missie thuisfront gaat proberen 
parochies en scholen in het dekenaat Weert 
te interesseren voor het werk en de noden in 
dat land. Zo zouden kinderen uit het derde-
wereldgebied via de moderne  communica-
tiemiddelen contacten kunnen opbouwen 
met de kinderen op de scholen hier.

over het nieuwe beleid in ontwikkeling van 
het Weerter Missie thuisfront  schrijft voor-
zitter Henk Füchs in het jaarboek 2012. ”Van 
elkaar leren en elkaar ondersteunen bij vra-
gen of problemen is dan het doel.” op ter-
mijn gaat het Missie thuisfront ervan uit dat 
instellingen als ziekenhuis en bedrijven in 
contact gebracht kunnen worden met par-
tijen in het uitgekozen derde-wereldgebied.
Het jaarboek van het Dekenaal Missie 
thuisfront is verkrijgbaar tijdens de spreek-
uren op maandag, woensdag en vrijdag 
in het Parochiecentrum. De kosten zijn vijf 
euro.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR

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

Zondag 28 oktober
10.00 uur H. Mis  

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
VRIJDAG 26 OKTOBER 18.30 uur, jaar-
dienst voor riek Janssen-van Hulsen 

Muziek: samenzang

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

27 oktober t/m 4 november  2012

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 Verdonschot-Coolen na-
mens de buurt, voor ouders Migchels-van 
Hoef, jaardienst voor Jac van Hoef.

ZATERDAG 3 november viering Allerhei-
ligen: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik, 
voor ouders Jacobs-Vaes, voor Paul bee-
len en familie beelen-Schulte.

ZONDAG 4 november: 15.00 uur Aller-
zielenviering door leden van de woord- en 
gebedsdienstgroep. na de viering worden 
de graven  op het kerkhof gezegend door 
pastoor met begeleiding van harmonie Pro 
Musica.

LEZERS: zaterdag 27 oktober esther boo-
nen en Lois beerens, zaterdag 3 november  
tom van Horik.

MISDIENAARS: zaterdag 27 oktober 
annie  Jonkers, zaterdag 3 november Fran-
cien Verheijen.

H. DOOPSEL
op zondag 28 oktober  om 12.30 uur  uur 
zal Pien Feddema het  H. Doopsel ontvan-
gen. Wij wensen Pien en haar ouders van 
harte proficiat en gods zegen voor de toe-
komst

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. 
zaterdag 27 oktober kinderwoorddienst 
om 19.15 uur in de sacristie. Hartelijk wel-
kom.

”Vertel me en ik luister, toon me en ik kijk, 
laat me het beleven en ik leer”  

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 28 oktober 202 
Viering Hoogfeest van Allerheiligen
H.Mis om 11.00 uur.
Koor: zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor Hub 
Hoche en annie kuepers-Salimans. Jaar-
dienst voor Jan Jansen. Jaardienst voor 
ouders Sjeng Smolenaers en to Smole-
naers-timmermans. Jaardienst voor Pierre 
van nieuwenhoven en ouders van nieu-
wenhoven-Pepels. H.Mis voor Jos gubbels
H.Mis voor ouders Linders-Houben en bob 
en Willemien Driessen-Linders

Lector: Lies evers
Misdienaar: thum Vossen
Collectant: Hein nieskens en Jan kuepers

tijdens de H.Mis worden de kruisjes van 
de overleden van het afgelopen jaar, over-
handigd aan de familieleden. tevens ont-
vangen zij een kaars ter nagedachtenis aan 
de overledene. Voor alle aanwezigen zijn er 
gedachtenisprentjes met daarop de namen 
van de overledenen van het afgelopen jaar.

Overleden:
De heer Jan Vaes van de Smisserstraat.
De heer ton thiessen van de Merefelt-
straat.
Dat zij moge rusten in vrede.

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 
27 oktober – 3 november. 

ZATERDAG 27 OKTOBER, viering voor-
avond allerheiligen, 19.00 (Zangvereniging 
St. Caecilia) Sjaak en nel Donkers-berben, 
Sjeng Hermans-van den boom, ghm Lies 
niessen-Strous en Sjra niessen, ghm Leo-
nard Cuijpers en Maria beerens, ghm Peter 
van de kruijs en Mina van de kruijs-Hekers, 
ghm Wiel de Wit en Lies kursten, ghm Cor 
van den boom, ghm tjeu Hermans en Miet 
Hermans-niessen, ghm Pierre Veugen en 
Marie van Heugten.

ZONDAG 28 OKTOBER, viering allerheili-
gen, 10.00 (kerkelijk zangkoor gregoriaans) 
Lies Stienen (verjaardag) en Sjeng Stienen, 
ghm ouders Mathieu Loijen en Catharina 
bruekers en overleden familie. 

Viering allerzielen (kerkelijk zangkoor: gre-
goriaanse vespers en lof met volkszang) : 
14.00 Zegening graven algemene begraaf-
plaats; 15.00 Vespers en herdenking over-
ledenen; 15.30 Zegening van de graven op 
het parochiekerkhof.

DINSDAG 30 OKTOBER, voor de zieken. 

DONDERDAG 1 NOVEMBER, Hoogfeest 
van allerheiligen, 19.00 ter ere van alle hei-
ligen.

VRIJDAG 2 NOVEMBER, eerste vrijdag 
van de maand: Ziekencommunie. allerzie-
len, 19.00 ter gedachtenis van alle overle-
den gelovigen. 

ZATERDAG 3 NOVEMBER, 19.00 (Sa-
menzang) jrd en verjaardag tinus Janssen 
en nel Janssen-Haenraets. 

ACOLIETEN: za. 27 okt. 19.00: Harry 
geerlings, kathy geerlings; zo. 28 okt. 
10.00: richard Wilmsen, thomas Wilmsen. 

DOOPSELS : Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen:
Ceciel tullemans, Past. Vullersstraat 52, en 
Vive de Wit, Speerstraat 8. We wensen do-
pelingen en ouders van harte geluk en een 
goede toekomst. 

OVERLEDEN: op 11 oktober jl. overleed 
thieu van nieuwenhoven, 83 jaar, anna-
straat 19a. op 12 oktober jl. overleed ton 
thiessen, 53 jaar, Mereveldstraat 14. op 15 
oktober jl. overleed Wim Mulders, 84 jaar, 
agneshof 7b2. Mogen zij rusten in vrede.

VIERING ALLERHEILIGEN: op 1 novem-
ber is het Hoogfeest van allerheiligen en 2 
november is het allerzielen ter nagedachte-
nis aan alle overleden gelovigen. om meer 
parochianen in de gelegenheid allerheili-
gen en allerzielen mee te vieren wordt ko-
mend weekeinde hieraan reeds aandacht 
besteed, zaterdagavond met medewerking 
van de Zangvereniging St. Caecilia en zon-
dag met de gregoriaanse zang van het ker-
kelijk zangkoor. 

Zondagmiddag is de zegening van de gra-
ven en worden de vespers gezongen met 
herdenking van de dit kerkelijk jaar overle-
den parochianen. Het is heel bijzonder hoe 
vele bloemen de graven sieren als een dier-
bare herinnering. 

St. CAECILIAVIERING PAROCHIE: De St. 
Caeciliaviering voor de parochiemedewer-
kers, vrijwilligers en het kerkelijk zangkoor 
wordt gehouden op vrijdag 23 november. 

 Pastoor a. koumans. 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  27 okt. 2012 – 3 nov. 2012
bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

opgave misintenties tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

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

parochiebureau  gesloten
tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 28 okt. 9.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door de percussiegroep onderdeel van 
fanfare “Concordia” o.l.v. roy Janssen.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze 
viering bij te wonen. 

als  hgm.voor Mia Steijvers-Vermeulen v.w. 
haar verjaardag, als maandd. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-baetsen, als jrgt. voor 
thomas Vestjens, Maria Heeskens en Wiel 
Vestjens

Mededelingen:
•	 Overleden	 in	 de	 leeftijd	 van	 66	 jaar	 Jo	

Lemmen moge hij rusten in vrede;
•	 Overleden	in	de	leeftijd	van	68	jaar	Sjra	

Hanssen moge hij rusten in vrede;
•	 Het	feest	van	Allerheiligen	wordt	in	onze	

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;

•	 Met	 ingang	 van	 22	 oktober	 j.l.	 is	 de	
Z.e.H. Pastoor te boekhorst gestopt als 
pastoor van het cluster tabor. ondanks 
dat hij niet benoemd was als pastoor in 
onze parochie hebben we in de afge-
lopen 4 jaren met hem samengewerkt 
in het cluster. In goed overleg met het 
bisdom is besloten dat pastoor te boek-
horst zich voor onbepaalde tijd terug 
trekt uit de pastorale zorg. Hij zal zich de 
komende tijd vestigen op het terrein van 
de abdij Lilbosch in echt. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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. NEDERWEERT
Hallo dames,

op dinsdag 30 oktober gaan we bloem-
schikken. We beginnen om 19.30 uur op het 
podium van de Pinnenhof. De dames die 
altijd helpen bij het bloemschikken zorgen 
voor alle spullen. Zelf meebrengen: horten-
sia, kleine herfstblaadjes of coniferengroen 
of appelblad, noten bessen kleine appeltjes 
of kleine bloemen in herfstkleuren.  eigen 
bijdrage ongeveer € 1,50 , betalen aan de 
zaal. opgeven bij bets van Mierlo voor 26 
oktober. 

op  donderdag 29 november is de  provinci-
aal georganiseerde busreis. Dit jaar naar de 
kerstmarkt en winterland in Hasselt belgië. 
De reis kost € 16,50 per persoon. opgeven 
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.

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.

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

Te koop:
PoT- en snij-
chrysanTen

Knippenberg
Wessemerdijk 6a • Nederweert 

tel. 631558/06-15351618

Slagwerk in de kerk
Het is niet de meest gebruikelijke combinatie, maar komende zondag toch te zien 
en te horen: slagwerk in de kerk. De slagwerkgroep van fanfare Concordia zal 
zondagochtend 28 oktober namelijk de heilige mis opluisteren in de Barbarakerk 
te Leveroy.

In Leveroy is het tra-
ditie dat eenmaal per 
jaar de mis wordt op-
geluisterd door een 
geleding van fanfare 
Concordia. normaal 
gesproken doet de 
fanfare dat zelf, maar 
ditmaal is binnen de 
vereniging afgespro-
ken dat de slagwerk-
groep dat zal doen. 
De bijna 20 percus-
sionisten staan onder 
leiding van dirigent 
roy Janssen, die over dit optreden zegt: “Het verzorgen van een optreden in de kerk 
heeft natuurlijk een extra dimensie. De hele entourage ademt zijn eigen sfeer uit en de 
kerk is toch een centrale plek in een dorp waar lief en leed wordt gedeeld. bovendien 
gebeurt het niet elke dag dat je als slagwerkgroep in de kerk speelt en natuurlijk hebben 
we ons programma hierop aangepast. Je kunt niet alles spelen wat je normaal gespro-
ken op een concert ten gehore zou brengen.”

Het programma is dus aangepast en dat betekent dat er voornamelijk melodisch reper-
toire wordt gespeeld. Zo zal er onder andere In Memoriam van Henrico Stevens worden 
gespeeld. een stuk dat is opgedragen aan alle overledenen en iedereen die te vroeg van 
ons is heengegaan. Maar ook het zeer mooie rainman met solist Vincent oostenbrink op 
panfluit is een stuk dat uitstekend tot zijn recht zal komen in de kerk. Dit werk heeft zijn 
emotionele waarde zeker bewezen vorig jaar op het podiumconcours waar de drumband 
nederlands kampioen is geworden!

kortom, het belooft een niet alledaagse, maar zeer mooie en muzikale mis te worden, 
waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. De aanvang van de kerkdienst in de barba-
rakerk te Leveroy op zondag 28 oktober is om 9.30 uur. 

ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING ZIJACTIEF 

LIMBURG
Donderdag 8 november 2012
Van 10.00 tot 16.00 uur, 
TheaterHotel de Oranjerie, Klooster-
wandplein 12-16, Roermond

Ruimte voor nieuwe verbindingen.
Dit najaar maken we tijdens de algemene 
Ledenvergadering ruimte voor nieuwe ver-
bindingen. Met een open vizier kijken we 
vooruit naar de kansen en mogelijkheden 
om onze vereniging nóg beter bij de vrouw 
van nu aan te kunnen sluiten. Hoe kunnen 
we zorgen dat iedere vrouw zich thuis voelt 
bij Zijactief Limburg, nu en in de toekomst? 
Samen blikken we vooruit naar het beleids-
plan voor de komende vier jaar.

PROGRAMMA 
10.00-10.30 uur ontvangst met koffie en 
thee

10.30-12.30 uur Welkom door presenta-
trice kiki van aubel
bezinnend moment door kring Helden
“Verbondenheid in beeld”
Jaarrede door voorzitter truus geraeds
Formele stukken
afscheid Leny reuls, Marly de Jong, 
Jeanny  Schillings en bergi Direks

12.30-14.00 uur Lunch

14.00-16.00 uur Middagprogramma waar-
in de drie nieuwe speerpunten uit het be-
leidsplan 2013-2016 op een verrassende 
manier concreet worden. een aantal voor 
Zijactief Limburg belangrijke partners en 
inspirerende talenten doen een boekje 
open over waar zij voor staan. Het belooft 
een middag vol praktische informatie en 
persoonlijke verhalen te worden! afsluitend 
laat musicaltalent brigitte Heitzer, speciaal 
voor u, zien wat zij aan muzikaal talent in 
hus heeft. 

Aanmelding 
De deelname aan de algemene Leden-
vergadering is gratis. Wilt u gebruikmaken 
van het lunchbuffet, dan betaalt u € 16,00. 
aanmelden kan tot en met 28 oktober bij je 
eigen vereniging.    

 Met vriendelijke groet,
 namens de besturen van
 Zijactief groot nederweert   
 www.zijactieflimburg.nl

ST. MARTHA OSPEL
beste leden Zijactief St. Martha ospel,

onze volgende avond vind plaats op don-
derdag 1 november  in de Haaze-hoof om 
20.00 uur.

gerda Vink komt namens de transplanta-
tiestichting een voorlichtingsavond geven 
over orgaan en weefseldonatie.

De man van gerda is vijf jaar geleden 
gestorven, doordat hij organen heeft ge-
doneerd zijn er nou nog vijf personen in 
leven. Zij verteld over het afstaan van or-
ganen en over mensen die een ander or-
gaan hebben gekregen. Het lijkt een heel 
interessante avond te worden dus breng 
je zus, vriendin of buurvrouw mee.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief ospel

AANBIEDING V&B ARCHITECTURA 
wandkloset+toiletzitting 

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

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
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Programma Za. 27 okt. Junioren
BEVO A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur
Eindse Boys B1 - Heythuysen B1 14.00 uur
SVC 2000 C2 - Eindse Boys C1 13.00 uur
Grashoek D1G - Eindse Boys D1 11.00 uur
Eindse Boys D2G - Merefeldia D3 12.15 uur
Eindse Boys D3G - SNA D2G 11.00 uur
Haelen E2 - Eindse Boys E1 10.00 uur
Eindse Boys E2 - Koningslust E1 09.15 uur
Laar E5 - Eindse Boys E3 09.00 uur
SHH F2 - Eindse Boys F1 08.30 uur
Eindse Boys F2G - Maarheeze F2 10.30 uur
Roggel F3 - Eindse Boys F3M 09.00 uur
Eindse Boys F4 - Laar F7 10.30 uur

Programma Za. 27 okt. Veteranen
Eindse Boys  - Merefeldia 17.00 uur
Programma Zo. 28 okt. Senioren 
Eindse Boys 1 - Roermond 14.30 uur
Merefeldia 5 - Eindse Boys 2 10.00 uur
Merefeldia 6 - Eindse Boys 3 10.00 uur
SVVH 3 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 28 okt. Dames 
Eindse Boys VR1 - Merefeldia VR1 12.00 uur
Eindse Boys Vr2 - Brevendia VR2 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger
Eindse Boys 1 – Roermond 1:
De Waal Staal te Nederweert
Spelertje van de week: Gijs Stultjens
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 25 okt. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

WeDstrijDscheMa 
h.V. MerefelDia

Programma zaterdag 27 oktober 2012 
Nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1- Blerick C2 12.00u
DB1 Merefeldia B1 – SVVH B1 12.45u
HS1 Merefeldia 1 – Eurotech Bevo 3 20.00u

De wedstrijdbal wordt deze week geschon-
ken door Brood en Banket Bakkerij Tommie

www.hvmerefeldia.nl

WeDstrijDPrOGraMMa 2012-2013
ZaterDaG 27 OKtOBer
Sporthal de Bengele, Nederweert
C1 Ospel 1 – Handbal Venlo 3 11.30u.
B1 OSPEL 1 – Vios 2 12.15u.
Sporthal de Heuf, Panningen
D1 Eurotech Bevo HC 3 – Ospel 1 12.40u.

ZONDaG 28 OKtOBer
Sporthal de Bengele, Nederweert
A1  Ospel 1 – BSAC 1 12.00u.
DS1 Ospel 1 – Manual 1 13.10u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

sPOrtNieuWs
Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 43:  27 – 28 oktober 2012.
Zaterdag 27 oktober 2012.
Uitwedstrijden:
Almonte – U14 14.00 uur.
Aalst – U18-2 14.00 uur.
Bladel – HS 17.15 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 28 oktober 2012.
Uitwedstrijden:
Fanatics – U12-1 10.00 uur.
Heeze – U16-2 12.30 uur.
Dunatos -   MU18 13.00 uur.
Thuiswedstrijden:
U16-1 – Springfield 13.30 uur.
MU16 – Bumpers 15.30 uur.
U22 – Gennep 15.30 uur.
Sportieve groet en fijne wedstrijden.

c o m p e - titieprogram-
ma jeugd
Zaterdag 27 oktober
Laar A1 – Merefeldia A1  13:15/14:45
Merefeldia A2 – Helden A3  15:00
Merefeldia B1 – SC Irene B2  15:00
Roggel B2 – Merefeldia B2  14:00/15:00
Merefeldia MB1 – Slekker Boys MB1 12:15
Merefeldia C1 – SVC 2000 C1 1 3:30
Laar C4 – Merefeldia C2  10:45/11:45
FC Geleen Zuid D1 – Merefeldia D1 
 10:30/12:00
Merefeldia D2 – Egchel D1  12:15
Eindse Boys D2 – Merefeldia D3 11:15/12:15
Merefeldia D4 – Reuver D4  12:15
RKSVO D3 – Merefeldia D5M  11:30/12:30
Merefeldia E1 – Helden E1  11:00
FC Maasgouw E2 – Merefeldia E2 
 09:15/10:15
Brevendia E2 – Merefeldia E3  08:30/09:30
Merefeldia E4 – RKSVV E1  11:00
Merefeldia E5 – Leveroy E2  11:00
SV Budel E10M – Merefeldia E6 08:00/09:00
Merefeldia F1 – SHH F1  10:00
RKMSV F2 – Merefeldia F2  09:00/10:00
Merefeldia F3 – FC Oda F3  10:00
Merefeldia F4 – Veritas F3  09:00
RKSVO F4 – Merefeldia F5  10:15/11:00
Horn F2 – Merefeldia F6  09:00/10:00
Merefeldia F7 – RKVB F3  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 27 oktober
Eindse Boys – Merefeldia  16:15/17:00

competitieprogramma senioren
Zondag 28 oktober
Sportclub Irene 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
Gemert 3 – Merefeldia 2  10:15/12:00
Merefeldia 3 – RKSVN 3  11:00
Merefeldia 4 – VV GKC 2  11:00
Merefeldia 5 – Eindse Boys 2  10:00
Merefeldia 6 – Eindse Boys 3  10:00
MMC Weert 8 – Merefeldia 7  09:00/10:00
Eindse Boys VR1 – Merefeldia VR1
  10:45/12:00

Vrijdag 16 november
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20:00 uur

PrOGraMMa ‘t BröKsKe 
Zaterdag 27 oktober 
sporthal Nederweert 
‘t Brökske 5 - ‘t Brökske 6  17:00u 
‘t Brökske 8 - Beringe 5  18:00u 
‘t Brökske 7 - ZVVG/Cafe Potbelly 2 19:00u 
sporthal Maasbracht 
Amicitia/BertZeegers 2 - ‘t Brökske 3  20:15u 

Maandag 29 oktober 
sporthal sittard 
FSG 3 - ‘t Brökske 1  20:30u
sporthal Nederweert 
‘t Brökske 8 - Reuver 4  21:30u

harMONie st. jOsePh
Nieuwe penningmeester:
Tijdens de afgelopen ledenvergadering 
heeft Marlie Princen aangekondigd in 
2013 het penningmeesterschap neer te 
leggen vanwege de drukte rondom haar 
gezin en werk. Dat vinden we natuurlijk 
heel erg jammer maar we kunnen niet 
anders dan haar besluit respecteren. Het 
bestuur is verheugd te kunnen medede-
len dat we er in geslaagd zijn een opvol-
ger voor haar te vinden in persoon van de 
heer tjeu lempens uit de Wilgenstraat te 
Nederweert. Hij zal vanaf nu als aspirant-
bestuurslid gaan. Wij zullen hem tijdens 
de ledenvergadering in het voorjaar van 
2013 voordragen om benoemd te worden 
tot bestuurslid. Wij heten Tjeu Lempens 
van harte welkom bij onze vereniging en 
wensen hem veel succes en plezier met 
zijn aanstaande bestuurslidmaatschap

festival der Blasmusik:
Op zondag 28 oktober speelt het har-
monie-orkest vanaf 14.00 uur samen met 
onze zusterverenigingen uit Eind, Leveroy 
en Ospel tijdens het Festival der Blasmu-
sik op de Oktoberfeesten in Ospel. Een 
mooie gelegenheid om weer eens een 
gezamenlijk concert te geven van de vier 
Nederweerter muziekverenigingen. Het 
feestpaviljoen staat aan de O.l. Vrou-
westraat 18 in Ospel. We vertrekken ge-
zamenlijk vanaf het raadhuisplein om 
13.15 uur. We dienen uiterlijk om 13.30 
uur aanwezig te zijn in het feestpaviljoen. 
Afgesproken is dat de verenigingen niet in 
uniform zullen optreden maar allemaal in 
het zwart. Om 16.30 uur is de gezamen-
lijke afsluiting. Hou er rekening mee dat 
vanavond de generale repetitie is!

concoursdeelname 2013?
Op donderdag 1 november is er na de 
pauze (dus omstreeks 21.15 uur) een ex-
tra ledenvergadering. In deze vergadering 
zullen we een beslissing nemen over het 
al dan niet deelnemen van het harmonie-
orkest aan het LBM-Bondsconcours in 
het najaar van 2013. Om een goede be-
slissing te kunnen nemen is het natuurlijk 
belangrijk dat in deze vergadering zoveel 
mogelijk leden (en vooral muzikanten van 
het orkest) aanwezig zijn.

Onze huisvesting:
De vergunning voor de bouw van onze 
instrumentenberging is verleend. Nu kun-
nen we echt aan de slag!

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

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

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

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

Nieuwe aardappelen
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

rKsVO NieuWs
Donderdag 25 oktober:
KNVB DM015 - selectiewedstrijd 19.00
Zaterdag 27 oktober:
RKSVO A1 - Linne A1 15.00
RKSVO B1 - SVH’39 B1 15.00
Grashoek B1 - RKSVO B2 15.00
Reuver B3 - RKSVO B3 15.00
Caesar/Vos C1 - RKSVO C1 13.30
Brevendia C2 - RKSVO C2 13.00
RKSVO C3 - SV Laar C5 14.00
RKSVO D1 - SVC’2000 D1 12.00
Helden D3 - RKSVO D2 13.00
RKSVO D3 - Merefeldia D5M 12.30
MMC-Weert E2 - RKSVO E1 10.00
RKSVO E2 - vrij
Cranendonck E2 - RKSVO E3 09.30
RKSVO E4 - Maarheeze E4 10.00
RKSVO F1 - Helden F1 10.00
RKSVO F2 - Panningen F3 11.00
VV Kessel F2 - RKSVO F3 11.15
RKSVO F4 - Merefeldia F5 11.00
FC Oda F6 - RKSVO F5 11.30

Zondag 28 oktober:
RKSVO 1 - RKMSV 1 14.30
Spelertje van de week: Marvin de Wit (F5)

Sponsor wedstrijdbal:
Autosloperij ”De Boortoren”
Cafà-Zaal ”De Schans” 

Maarheeze 2 - RKSVO 2 11.30
Panningen 5 - RKSVO 3 10.30
Leveroy 3 - RKSVO 4 10.00
RKSVO 5 - Nunhem 2 12.00
RKSVO 6 - Altweerterheide 2 10.00
Heythuysen 6 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - MVC’19 da.1 11.00
Speelster van de week: Linda Kessels 
(D3)
Zie voor het laatste nieuws onze nieuwe 
site gemaakt door Koos Schreurs 
www.RKSVO.nl

sPOrtNieuWs hBs 
WilhelMiNa

Programma

8-nov 2012  5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel 

9-nov 2012 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel 

10-nov 2012 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel 

11-nov 2012 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel

18-nov 2012 Diplomaschieten 1 pijl bij Wil-
helmina. Aanvang 10.00 uur

18-nov 2012 Diplomaschieten 3 pijlen bij 
Wilhelmina

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

Ruime keuze in 
alleRheiligen 
gRaftakken en 
gRafstukjes  

Natuurlijk bij De Verrassing 
op Budschop, tel. 460039

Ruime keuze 
in winteRviolen.

Potchrysant 
€ 4,50

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

PrOGraMMa sV leVerOy 
Zaterdag 27 oktober 
Horn C2 - Leveroy C1  12.00 
Roggel D2 - RKVB/Leveroy D2  12.15 
Grashoek E1 - Leveroy E1  11.00 
Merefeldia E5 - Leveroy E2  11.00 
Grashoek F1 - Leveroy F1  9.30 

Zondag 28 oktober 
Leveroy 1 - Altweerterheide 1  14.30 
Cranendonck3 - Leveroy 2  10.30 
Leveroy 3 - RKSVO 4  10.00 
Leveroy 4 - MMC Weert 7  10.00 
Reuver Vr - Leveroy Vr 10 .00 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Op 10 en 11 november zal onze jaarlijkse 
wafel- en oliebollenactie plaatsvinden. Op 
zaterdag 10 november zullen we warme 
oliebollen en verse wafels verkopen van 
8:30 uur tot 17:00 bij de Coöp in Ospel en 
van 10:00 uur tot 20:00 uur bij Odiliahome 
te Ospeldijk. Op 11 november kunnen 
er van 13:00 uur tot 20:00 uur ook nog 
oliebollen en/of wafels afgehaald worden 
bij ons clublokaal aan de Zwarteboord-
weg 5 te Ospeldijk. Bestellingen kunnen 
nu al doorgegeven worden aan Sonja 
Schreurs via het telefoonnummer 0495-
466090 of via e-mail sonjas@planet.nl. 

Agenda: 
11 november: Wafel- en oliebollenactie
17 november: Damesdag

aaNBieDiNG V&B architectura 
wandkloset+toiletzitting 

van e 365,- Nu e 180,-
KöMhOff saNitair

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Majorettes succesvol in Bakel;
Na maanden van voorbereiding was het op zondag 7 okt. Eindelijk zover. In de vroege 
ochtend werd afgereisd naar het Brabantse Bakel, alwaar de plaatselijke muziekver-
eniging Musis Sacrum in samenwerking met de Brabantse Muziekbond een majoret-
teconcours organiseerde. Instructrice Esther stond het majorettetrio Bianca, Mariska en 
Valerie al op te wachten bij sporthal “de Beek”. Nadat de attributen die ze voor hun show 
gebruiken in de oefenruimte werden gezet, konden ze zich nog even oriënteren in het 
ruime sportcomplex. Inmiddels brak de tijd aan om hun kleding te verwisselen met hun 
showpakjes en kon de make-up worden aangebracht.

Nu was het wachten op het sein van 
de jury om de wedstrijdvloer te mogen 
betreden. Door met veel enthousiasme 
en zich helemaal in hun Egyptische rol 
in te leven, werd het een geweldig op-
treden van de drie dames. Dit werd 
ook door de deskundige jury beaamd. 
De dames plaatsten zich als eerste en 
wisten de concurrentie ver achter zich 
te laten in hun categorie Senior basis 
Accecoires. Door deze mooie prestatie 
hebben zij zich geplaatst voor de Kam-
pioenschappen op 4 nov. aanstaande.
Wij feliciteren Bianca, Mariska, Valerie 
en hun instructrice Esther met het be-
haalde resultaat. 

afsluitiNG seZOeN:
Op dezelfde dag werd bij het clubgebouw het schuttersseizoen afgesloten en werd de 
competitie van de persoonlijke Kampioenen uitgeschoten.
De volgende winnaars ontvingen de bekers bij het desbetreffende onderdeel:
Kampioen A klasse: Jan v.Gog
Kampioen B klasse : Chantal Jacobs
Bij de jeugd werd Rick Thijs kampioen.

Algemeen kampioen 2012 werd Jan v. Gog gevolgd door Mariëlle Gereaets (2e)  en Rick 
Thijs werd 3e.  Alle prijswinnaars van harte proficiat.
Speciaal woord van dank aan Ton en Truus Teeuwen voor het beschikbaar stellen van 
een vat bier vanwege hun 50 jarig Huwelijk eerder dit jaar.

aGeNDa  OKtOBer/NOVeMBer:
23 okt. Activiteitencommissie 19.30 uur Clubgebouw
24 okt. Bestuursvergadering aanvang 20.15 uur Clubgebouw
28 okt. Uitwisseling met schutters Nuenen aanvang 14.00 uur
10 nov. Windbukscompetitie en kaarten
18 nov. Marketentstertreffen Heerlerheide
30 nov. St. Nicolaasviering jeugd

 Met schuttersgroet, Het bestuur

Zelfverdediging doormiddel van
Mixed Martial Arts (MMA)

Mixed Martial Arts, meestal afgekort tot MMA, (en Engels voor: gemengde gevechts-
kunsten) is een sport die zich richt op het combineren van technieken uit verschillende  
vechtsporten, zoals worstelen (grappling), judo, kickboksen, muay thai, boksen en 
jiujitsu . Deze combinatie heeft als doel het vormen van de meest effectieve vechtsport 
voor een in theorie vrij gevecht.

In onze lessen besteden we aandacht aan techniek, conditie, reactiesnelheid, kracht. Na 
voldoende training kan er deelgenomen worden aan wedstrijden startend als beginners. 
Deelname uitsluitend 16 jaar en ouder!

In wedstrijdvorm is van een echt vrij gevecht nooit sprake in MMA. Als buitengewoon 
gevaarlijk bekendstaande handelingen zijn verboden. Per MMA bond verschilt de lijst 
met onreglementaire technieken op bepaalde punten. Dit heeft vaak te maken met na-
tionale regelgeving. Veelal hebben de deelnemers zich in hun eigen discipline langdurig 
bekwaamd en zien een uitdaging in het treffen met vechters uit andere disciplines.

Er zijn diverse varianten van Mixed Martial Arts en verschillende organisaties, ieder met 
zijn eigen kenmerken en regels, waaronder free fight (het vrije gevecht), vale tudo (Bra-
ziliaans Mixed Martial Arts) en cage fight (kooigevecht). 

Lessen worden op donderdag van 18.30 tot 19.30 gegeven in Nederweert, Budoschool 
Shintai, Smisserstraat 8a. Docenten zijn Thijs Linsen en Ad Gähler. Voor meer informatie 
of aanmelding bel Thijs Linsen 06-15213187

Vier de Nacht van de Nacht 
in De Groote Peel   

 
Op zaterdag 27 oktober wordt in het hele land de Nacht van de Nacht gevierd 
met verschillende avondactiviteiten. staatsbosbeheer doet mee en viert de Nacht 
van de Nacht in De Groote Peel met een sfeervolle avondwandeling. aansluitend 
wordt er een spannend Peelverhaal verteld en staat er voor de deelnemers een 
warm drankje klaar. De wandeling in de Peel start om 19.00 uur bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname is gratis, maar opgave 
gewenst op nummer: 0495 – 641 497 of per mail: m.vaes@staatsbosbeheer.nl. 

De Groote Peel is een natuurge-
bied met nauwelijks verkeers-
wegen of bebouwing en weinig 
kunstmatige verlichting. Het is 
daardoor een  ideaal gebied om 
het donker te beleven. Hoe donker 
het is ontdek je tijdens de Nacht 
van de Nacht op zaterdag 27 ok-
tober. Je loopt zonder zaklamp 
en bent dus afhankelijk van het 
licht van de – bijna volle – maan, 
de sterren én van de Peelgids die 
deze wandeling begeleidt. 
Aanvankelijk is het spannend om in het donker te lopen, maar al snel merk je dat de zin-
tuigen zich aanpassen. Als je minder kunt zien ga je beter luisteren en meer vertrouwen 
op de tast. En, wat je niet kunt zien, kun je erbij fantaseren. Want, lijkt die boom niet op 
een reus? Of op een Romeinse ridder? Volop ruimte voor beleving dus tijdens deze, 

toch wel een beetje spannende wande-
ling in het Peelmoeras. Maar wees niet 
bang, de Peelgidsen zorgen voor een 
veilige route en geven aandacht aan die 
bijzondere momenten en vooral … aan 
de stilte. 

Aansluitend op de wandeling worden 
de deelnemers getrakteerd op een 
bloedstollend Peelverhaal en een warm 
drankje. De Nacht van de Nacht is ge-
schikt voor alle leeftijden en dus een 
avondje genieten voor het hele gezin. 
Voor meer informatie over de Nacht van 
de Nacht: www.laathetdonkerdonker.nl 

Blauwe Reiger en IJsvogel: 
afname door strenge vorst

Vogelwerkgroep Nederweert is er in 2012 in geslaagd 
om de gemeente Nederweert voor het 19e jaar op 
rij op zeldzame en schaarse broedvogels te onder-
zoeken. De gegevens die door meer dan 30 waarne-
mers het afgelopen voorjaar verzameld werden zijn 
uitgewerkt. Het broedvogelonderzoek levert ontzet-
tend veel materiaal op en is in feite een weergave van 
ontwikkelingen in het landschap, klimaatsveranderin-
gen, koude of zachte winters enzovoort. Door Neder-
weert jaarlijks via een landelijk vastgestelde methode 
te onderzoeken, kunnen de gegevens uit Nederweert 
met elders vergeleken worden. 

Ieder jaar zijn er soorten waarbij een opmerkelijke 
ontwikkeling wordt vastgesteld. In 2012 hebben en-
kele soorten behoorlijk last gehad van de strenge 
vorst in februari, de koudste vorstperiode sinds 1997 
waarbij de  Elfstedentocht op een haar na werd ge-
mist. Een soort die veel  van streng winterweer te 
lijden heeft is de zeldzame IJsvogel. Tijdens stevige 
vorstperiodes vriest het meeste open water dicht en 
kan de IJsvogel voedsel  zoals kleine visjes niet meer 
bereiken. IJsvogels krijgen het dan erg moeilijk en als 
de vorst te lang aanhoudt  loopt de populatie flinke 
klappen op. 

Omdat de winters van 2009/10 en 2010/11 al aan de koude kant waren, is het aantal paren 
landelijk flink afgenomen van rond de 1000 tot beneden de 400 broedparen.  De landelijke  
resultaten over 2012 zijn nog niet bekend, maar  de verwachting is dat de populatie nog 
kleiner is geworden.  In Nederweert werd in die jaren steeds slechts één broedpaar vast-
gesteld terwijl in 2004, het beste jaar tot nu toe,  zeven paren aanwezig waren.  In2012 is in 
Nederweert zover bekend niet gebroed en bleef het bij een paar verdwaalde waarnemingen. 
Op zich hoeven we ons hier geen zorgen om te maken. Als we een aantal zachte winters 
krijgen zal de populatie zich herstellen en is de ‘blauwe flits’  weer langs kanalen, beken en 
vennen te bewonderen. Behalve de IJsvogel kreeg ook de Blauwe Reiger  met een behoor-
lijke terugval te maken. Blauwe Reigers broeden in kolonies waarvan er in Nederweert twee  
zijn: één bij De Banen en één in de omgeving van landgoed ’t Kruis.  Blauwe Reigers voeden 
zich voornamelijk met vissen, kikkers en kleine knaagdieren.   De soort is standvogel en het 
hele jaar aanwezig. Matige vorst wordt goed verdragen, maar bij langdurige strenge vorst 
legt menige Blauwe Reiger het loodje. De  soort  kreeg dit jaar met een behoorlijke terugval 
te maken waarbij het aantal  afnam van 40 naar 31 broedparen. Ook hier geldt dat na een 
aantal zachte winters de populatie weer zal herstellen. 

Blauwe Reiger en IJsvogel zijn slechts twee van meer dan 80 soorten die al 19 jaar in 
Nederweert onderzocht worden. Het voert te ver om de ontwikkeling van alle deze soor-
ten hier te benoemen. Wilt u hier toch meer over weten,  kijk dan eens op onze website; 
www.vogelwerkgroepnederweert.nl 

foto: Otto Plantema

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Bekendmaking boorebroeedspaar 

Pinmaekers openen 
Vastelaovundj  seizoen 2013

Opening seizoen
Vastelaovundjvereiniging de Pinmaekers uit Nederweert opent het seizoen op zondag 
11 november 2012. Om 10.11 uur worden de leden met hun partner, de dansmarietjes 
en alle belangstellende verwacht bij café Match Point aan de kerkstraat in Nederweert.
Vervolgens gaat het voorafgegaan door hofkapel “Klein mer Neugter”  in optocht naar 
Lambertushof. Eenmaal aangekomen op Lambertushof is er een feestelijk programma 
en zullen de dansmarietjes, de Aurelia’s en Pantera’s een optreden verzorgen. Hoog-
tepunt van de ceremonie is natuurlijk het plaatsen van het seizoenskunstwerk door 
oud Prins Huibert, prinses Wilmie,oud jeugdprins Bradley en jeugdprinses Fleur. 
Het kunstwerk, de turf met zeven pin zal de gehele vastelaovundj symbool staan voor 
alle Pinmaekers. Na de opening van het seizoen wordt Residentie ”Match Point” officieel 
in gebruik genomen en zal een nieuwe lid geïnstalleerd worden.

Optochtgroep VV de Prulle joekels leveren Boorebroedspaar 2013
Ook is dit jaar de bekendmaking van het Boorebroeedspaar 2013 tijdens de opening van 
het seizoen. Ieder jaar wordt een week voor de Vastelaovundj de traditionele Boorebroe-
left gehouden, komend jaar voor de 35e maal. Dit jaar heeft optochtgroep VV de Prulle-
joekels de eer het boorepaar en de femilie te mogen leveren. Het boorepaar en de femilie  
zal vanaf 12.00 uur in residentie Match Point bekend gemaakt worden. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.pinmaekers.nl.

Tai Chi
Het begrip tai chi chuan bestaat uit twee delen, tai chi betekent “allerhoogste uiterste” 
en chuan betekent vuist. In het westen wordt vooral de gezondheidsaspecten gewaar-
deerd. Inmiddels zijn er al vele onderzoeken gedaan op gebied van reuma, artrose, hart-
klachten, parkinson. Er worden veel meldingen gedaan dat het beoefenen van taichi een 
positieve verbetering geeft.

De langzame vorm is de basis van de wu-stijl tai chi chuan. De bewegingen worden lang-
zaam, in een gelijkmatig tempo uitgevoerd. Het lopen van de gehele vorm duurt 30 tot 40 
minuten. Bij uitvoeren van de bewegingen wordt slechts zoveel kracht gebruikt als nodig 
en zo weinig als mogelijk. De ademhaling is natuurlijk, niet bewust gestuurd. Tai chi is ge-
baseerd op de tegengestelde krachten van yin en yang die onlosmakelijk zijn van elkaar 
zoals donker-licht, boven-onder, enz. In de les zullen deze principe vaak aan bod komen.

Voordeel van taichi is dat het niet leeftijdgebonden is, jong en oud kan meedoen. 
Balans op lichamelijk en geestelijk gebied verbeterd, evenals de concentratie en het 
effectief bewegen.

Interesse is belangrijk voor de keuze van tai chi. Verder behoeft men niet een beoefend 
sporter te zijn om deel te kunnen nemen.

De lessen worden vanaf 23 oktober gestart. 19.00 tot 20.00 uur in Nederweert, Budo-
school Shintai. voor meer informatie: www.shintainederweert.nl of bel met Thijs Linsen, 
06 15 21 31 87 
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Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Opel Corsa
Type TT D, Hatchback,
vanaf 2006 6.66.-.-466.
PPeugeoteugeot 3ugeot 308
Hatchback, 3-deur-deurdeurss,
vanaf 2007 400.-
Renault Clio
Type IIITT , hatchback 3-deurs,
vanaf 2005 33737.-
Renault Laguna
Type IIITT , Hatchback 5-deurs,
vanaf 2007 490.-
Renault Megane
Type IIITT , Stationwagon,
4-deurs, vanaf 2008 497.-
Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige 
stekker.rr  Ook leverbaar met 13-polige stekker.rr

Audi A4
Type ITT V,VV Sedan,
vanaf 2007 222.-522
Citr C4oen C4

ssPicassGrand Pic oo, MPPVV,VV
v 2009anaf 200anaf -.-487.
FFord Focus
Type IITT , Hatchback,
vanaf 2008 -452.-
Mazda 3Mazda 3
Type IITT , Hatchback,
vanaf 2009 452.-
Mercedes Sprinter
Type IITT , Bestelvan,
vanaf 2006 672.-

Snel en eenvoudig een teen teen tenvoudig e rrekhaak voor uw autoekhaak vekhaak t
selecteecter llen tegen zeeren en bestell herpe prijzezencherpe n!scherp

AUTO-, MOTOR- EN BROMFIETSOPLEIDINGEN

Magnesiumstraat 23 B10, Nederweert 
www.erikeisma.nl / 0495-769046 

MONDEO
4.000,-

INRUILPREMIE
GRAND C-MAX

4.000,-
INRUILPREMIE

C-MAX
2.500,-

INRUILPREMIE
FOCUS
2.500,-

INRUILPREMIE

FIESTA

1.000,-
INRUILPREMIE

De helden van de 
kampioensklasse nu met 
ongekende inruilpremies.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. 19% BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. 
Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Genoemde technologieën zijn niet altijd standaard, vraag uw Ford dealer naar de beschikbaarheid en voorwaarden.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 12,0-30,3; liter/100 km: 3,3-8,3; CO2 gr/km: 87-194.

Ford is sponsor van de UEFA Champions League. Niet voor niets; Ford behoort namelijk zelf ook tot de kampioensklasse. Op het gebied 
van design, technologie en innovatie. Neem de Fiesta. Met de krachtigste motor in de 14% bijtellingscategorie de best verkochte auto van 
Europa in zijn klasse. Neem de Focus. De zuinigste in benzine en diesel én door EuroNCAP uitgeroepen tot de veiligste gezinsauto in zijn 
klasse. Natuurlijk ook beschikbaar met 14% bijtelling. Of de C-MAX, door de ANWB verkozen tot Gezinsauto van het jaar 2012. Allemaal 
toppers. Daarom nú verkrijgbaar in speciale Champions Edition of met aantrekkelijke Champions Packs. En ook nog met ongekend hoge 
inruilpremies. Welkom in de kampioensklasse. 

www.vadah.nl Roermond-Herten Sodaweg 3 0475 - 31 61 61
Weert Edisonlaan 5 0495 - 53 52 81

Ford is en blijft “value for money”

AUTO NIEUWS

Het is nog even wennen dat Ford Vadah 

sinds juni van dit jaar niet meer op de 

vertrouwde plek langs de Ringbaan 

West zit, maar de nieuwe eigentijdse 

behuizing op Kamperhoek betekent in 

alles een grote vooruitgang. 

Transparant
Het pand is voorzien van grote glaswanden, wat het 
geheel transparant maakt. De nieuwe werkplaats 
biedt voldoende ruimte en is voorzien van moderne 
apparatuur.

Zowel personen als bedrijfsauto’s en kampers van 
Ford, maar ook andere merken kunnen hier onder-
houden en gerepareerd worden. Wanneer een klant 
tijdens reparatie of onderhoud wil wachten kan dit 
in onze koffie-corner voorzien van gratis WiFi en 
televisie.

Daarnaast biedt Vadah een opvallend vervangend 
vervoer concept: naast een vloot vervangende auto’s 
kunt u bij Vadah gratis gebruik maken van een elek-
trische fiets.

Laatste nieuwe modellen:
Sinds deze zomer beschikt Ford over de zuinigste 
benzine en diesel motoren, wat betekent dat o.a. de 
nieuwe Ford Focus op dit moment als enige in zijn 
klasse beschikt over uitvoeringen met slecht 14% 
bijtelling. Verder staan er voor de maand november 
2 introducties gepland voor nieuwe modellen. De 
geheel nieuwe Ford B Max een compacte “hoogzit-
ter“ met zeer zuinige motoren en een concurrerende 
prijs, daar naast zal de introductie van de geheel 
nieuwe Ford Transit Custom plaats vinden. Deze auto 
zal worden geleverd krachtige zeer onderhoudsvrien-
delijke motoren.

Occasions
U kunt aan de Edisonlaan uiteraard ook terecht voor 
een gebruikte personen of bestelauto van ieder merk 
en in iedere prijsklasse. Deze auto worden vakkundig 
klaar gemaakt en geleverd met garantie en goede 
service voor een scherpe prijs. Kijk op www.vadah.nl 
voor ons actuele aanbod.

En verder..
Voor een huurauto (zowel dag- en weekendverhuur 
als shortlease) kunt u op de afdeling autoverhuur te-
recht, daarnaast kunt terecht voor een scherpe lease 
aanbieding van elk gewenst model.

Moto Vadah Weert
“net een stapje verder” 
met de nieuwe slogan FORD GO FURTHER. 

Ford Vadah Autocenter Weert B.V.
Edisonlaan 5
6003 DB Weert

Tel. 0495-584568
Fax 0495-544220
internet: www.vadah.nl
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Al 40 jaar het vertrouwde adres voor:

Informeer bij ons ook voor uw winterbanden en gewone banden!

Autobeddrijf vvan NNieuweennhoven

Autobedrijf Corstjens
Kraakstraat 23, 6013 RR Hunsel

(tussen Weert en Roermond)
Tel. (0475) 56 54 62

Onderhoud aan vele merken 
tegen voordelige tarieven!

Occasions met foto op: www.autohunsel.nl

Vertrouwd adres vanaf 1966!

WETEN HOE
GOEDKOOP 

U KUNT 
RIJDEN?

Laat een 
omslagpunt 
berekening 

maken

AUTOBEDRIJF
VAN NIEUW ENHOVEN
Eind 12 B, Nederweert-Eind  
T. 0495-631462

www.autonieuwenhoven.nl

VOORDELEN
VAN RIJDEN OP

AUTOGAS

In- en verkoop alle merken occasions
Tevens leveren wij diverse merken nieuwe auto’s tegen gunstige prijzen.

Onderhoud en reparatie
APK-keuring

 Schadeherstel 

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Autogas (oftewel LPG) is de meest

logische brandstof van dit moment. 

Goed voor het milieu en goed voor de

portemonnee. Zeker nu de brandstof-

prijzen alsmaar oplopen.

Niet vreemd dus dat Bart van Nieuwenhoven van het 
gelijknamige bedrijf steeds meer vragen krijgt van
klanten over de voordelen en de mogelijkheden van
rijden op gas. Immers steeds meer mensen gaan op
zoek naar manieren om goedkoper te rijden.

In de meeste benzine-auto’s  is het tegenwoordig
mogelijk om gas in te bouwen. Het benzinesysteem
van de auto blijft hierbij intact. U kunt dus zowel 
op benzine als gas rijden. Het overschakelen van 
benzine op gas gaat automatisch. Daar hoeft u geen
ingewikkelde handelingen meer voor te doen. 

Het kostenplaatje van een gasinstallatie is afhanke-
lijk van het type auto en de motor. Bij Autobedrijf
van Nieuwenhoven kunnen zij een passende offerte 
maken voor een gasinstallatie in uw auto. Hierbij 
checken ze altijd eerst of uw auto geschikt is voor
gas inbouw. Maar met de moderne technieken die 
tegenwoordig gebruikt worden voor de installaties,
is dit meestal geen probleem. Als u een offerte 
opvraagt bij van Nieuwenhoven maken zij gelijk een 
omslagpuntberekening. U kunt dan zien óf rijden op
gas voor u interessant is, bij welk kilometrage en
hoeveel u jaarlijks bespaart. Veel van hun klanten 
staan versteld van het voordeel.

Nog even de voordelen van rijden op
gas op een rij:
- Minder belastend voor het milieu

omdat er minder schadelijke stoffen
vrij komen bij de verbranding van gas.

- Gunstig voor de portemonnee a.g.v. de
lage literprijs en de korting op de hou-
derschapsbelasting (G3-installaties)
t.o.v. diesel.

- Moderne techniek waardoor rijden op
gas even comfortabel is als rijden op
benzine.

- Zeer veilig.
- Goede verkrijgbaarheid. Ook in het 

buitenland.

Natuurlijk is het mogelijk dat nog lang niet al uw
vragen m.b.t. gas inbouw zijn beantwoord. Aarzel
niet en neem gerust contact op met Autobedrijf van 
Nieuwenhoven en vraag naar Bart of Jack. Ook als u 
benieuwd bent naar het financiële voordeel voor u.

Autobedrijf van Nieuwenhoven

Eind 12b, Nederweert-Eind
www.autonieuwenhoven.nl

AUTO NIEUWS
Kneepkens

Autorijschool
0495-624613

Paulus Holtenstraat 4, 6031 CS  Nederweert

www.autorijschoolkneepkens.nl
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VOOR ONDERHOUD EN APK VAN UW WAGEN

ONDERHOUD EN VCA KEURINGEN 
VOOR UW MACHINES EN AANHANGERS

AIRCOSERVICE

DIAGNOSESPECIALIST

UITLIJN- EN BANDENSERVICE

WWW.LEON-DE-WIT.NL

NISSANNISSAN
ALLALL
INCLUSIVE

Nissan. Innovation that excites.

4 jaar 
pechhulp

4 jaar 
garantie

4 jaar 
onderhoud

All Inclusive 
prijs

Aan -
be taling

Totaal
krediet-
bedragg

Vaste 
debet 
rentevte oetoet

Jaarlijks 
kosten-
percenentagetage

Looptijd in 
maanden

Slot-
termijjn

Maand 
termijn

Totaal te 
betalen 
bedragbedrag

€ 9 58€ 9.58€ 9.584,- 4, € 3.10004,- , € 6.486.480,-00, 6,9%96,9% 6,9%6,9% 4848 € 3 05€ 3.056,- 6, € 99 -€ 99,- € 10 9€ 10.900,- 00,- 

€ 23.423.423 43 222,-2 € 7.62€ 7 623,- € 15 7€ 15.75 999999,- 66,9%9% 6 9%6,9%% 488 € 8.0988 0 8,- 8,- €€ 229,29€ - - €€ 26.72 720,- 20,

€ 27 11€ 27 1€ 27.1.116 -166 -16, € 9 700€ 9.70€ 9.700 -0, € 17 4€ 17.417.416 -16,- 16, 6 9%6,9%6,9% 6 9%6 9%6,9%6,9% 488848 € 8.54€ 8 54€ 8.547 -7,- € 279€ 279,€ 279,-- € 30€ 30.699,- 999,

PixoPixo 1 0 Vi1.0 Visiasia 

 Juuukuke e 1.6L A1.6L A6L Acentacecentata

Qashqqaqaaqaaaqaaai 1 6i 1 6i 1.6 ConnecCo ecConnecConnecttt

Dit All Inclusive maandbedrag is afhankelijk van het gekozen model, versie, aanbetaling en looptijd. En geldt voor de afgebeelde Nissan PIXO 
€ 8.199,- , JUKE € 22.290,- en QASHQAI € 28.350,- (prijslijst 1 oktober 2012) is incl. BTW en BPM, verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. 
Opties en uitrusting zijn afhankelijk van de uitvoering. Afl opend krediet met vaste debetrentevoet verstrekt door Nissan Financial Services, han-
delsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Alleen geldig op nieuwe 
Nissan Pixo, Micra, Note, Juke, Qashqai en Qashqai+2 personenauto orders van particulieren van 01/09/2012 t/m 31/12/2012. Nissan All Inclusive 
incl. verlengde garantie en onderhoud. De slottermijn is gelijk aan de Gegarandeerde Terugkoop Waarde bij een looptijd van 48 maanden en 10.000 
kilometer per jaar. Jaarlijks kostenpercentage 6,9% tot maximaal 48 maanden. Nissan Financial Services behoudt zich het recht voor de actie 
zonder opgaaf van reden te beëindigen. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en druk-
fouten voorbehouden. De garantie verlenging (is verzekeringsproduct )Nissan 5* (verlenging van 3 jaar fabrieksgarantie met 1 jaar, tot 100.000km) 
en Nissan 5* onderhoudsplannen (4 jaar onderhoud met een maximum van 100.000 km) zijn producten van Nissan International Insurance LTD, 
No.2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malte. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. 

Overeenkomstig 715/2007.EG. Min/max verbruik PIXO, JUKE en QASHQAI gamma gecombineerd: 4,3- 8.2 l/100km, resp. 23,3 – 12.2 km/
ltr. CO2 uitstoot variërend: van 99 gr/km tot 194 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

Roermondseweg 87  Weert - Telefoon 0495-580700
www.autoniroc.nl

Ga voor meer informatie naar: www.nissan-acties.nl

Ook uw (Winter)banden specialist !!
AlAllele g ganangbgbararee memerkrkenen s snenell leleveverbrbaaaarr 
vovooror d dee bebeststee prprijijzezenn inin d dee reregigioo.

COUMANS EN HOMPES BANDEN HOTEL .
OPOPSLSLAGAG V VANAN U U Z ZOMOMERER- ENEN
WINTERBANDEN IN EIGEN HUIS.
WISSELEN, OPSLAAN EN
VELGEN REINIGEN VAN UW
ZOZOZOMEMEMERRR OFOFOF WW WINININTETETERSRSRSETETET
VOVOOROR €€ 4747 5.500 ALALLL-ININ.

S BANDEN HOTEL .

Trekt u auto scheef of slijten u banden 

onregelmatig of scheef af?

Laat hem bij ons uitlijnen op 

onze nieuwe 3D UITLIJNER!!!!

Trillingen in het stuur of in de auto? 

Laat u wielen bij ons zeer nauwkeurig 

balanceren met onze 

computer gestuurde Bosch Balancer.

Autobedrijf Coumans-Hompes
Moesdijk 11a - 6004 AX Weert - 0495 532751

Keuze uit 200 top 
occasions met 
GIGANTISCHE KORTINGEN

Soep & hot dogs

Springkussen

Opel winterwielensets 
aanbiedingen

Laat uw Opel GRATIS 
testen op 18 punten

NU IN ONZE SHOWROOM:
DE NIEUWE OPEL MOKKA

ZATERDAG 3 NOV.
09.00 - 16.00 uur

AUTO NIEUWS
Garagebedrijf

JAC SMEETS 
Al 40 jaar het vertrouwde adres voor reparatie 

van personen- en lichte bedrijfswagens, 
apk keurstation en roetmeting diesels. 

Officiële dealer van ligier auto’s zonder autorijbewijs.

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592.

Autobedrijf van Nieuwenhoven

Autobedrijf Coumans-Hompes aan de

Moesdijk 11a in Weert is al bijna 15 jaar 

het juiste adres voor betaalbaar onder-

houd, reparatie en verkoop van perso-

nen en bedrijfsauto`s.

Voor dit najaar hebben we enkele 

nieuwigheden die we graag onder de

aandacht willen brengen

BANDENHOTEL
Wegens de enorme vraag naar winterbanden de
laatste jaren en opslag hiervan heeft er afgelopen 
zomer een verbouwing plaats gevonden waardoor er
nu enkele honderden sets in eigen huis opgeslagen
kunnen worden.

We leveren winterbanden/velgen voor elke auto 
tegen de scherpste tarieven in de regio. Bel of kom 
langs voor een passende aanbieding.

3D UITLIJNER
Ook nieuw is de 3D uitlijn-apparatuur waarmee
binnen enkele minuten een volledig beeld van het
onderstel en de wielophanging verkregen wordt.

Heeft u dus klachten zoals scheef trekken van de auto,
onregelmatige bandenslijtage of scheef afslijten van 
de banden neem dan spoedig contact met ons op voor
een afspraak.

ONDERHOUD LEASE AUTO’S
Omdat we BOSCH CAR SERVICE zijn kunnen we onder-
houd en reparaties voor bijna alle leasemaatschap-
pijen verrichten. Indien gewenst met vervangend
vervoer of haal- en brengservice.

We zijn, gezien de hoge mate van service en kwali-
teit, door LEASEPLAN zelfs uitgeroepen tot Premium 
partner.

OCCASSIONS
Een van onze hoofdactiviteiten is nog altijd de ver-
koop van gebruikte personen- en bedrijfsauto’s.
In de loop der jaren hebben we ons gespecialiseerd in
Duitse merken en bieden een sterk wisselende voor-
raad van Opel, Audi, Volkswagen, BMW en Mercedes
Benz aan, maar ook andere merken zoals Toyota en
Honda kunt u in de showroom vinden. Mochten we
de auto van uw wens niet op voorraad hebben dan
kunnen we deze voor u gericht gaan zoeken.

Tevens kan men nieuwe auto’s leveren tegen scherpe 
prijzen, uiteraard met behoud van fabrieksgarantie.
Coumans-Hompes is een Bosch Car Service bedrijf, is
uiteraard lid van de BOVAG en de Stichting Nationale 
Auto Pas en heeft dus wat betreft de aflevering,
garantie en onderhoud een naam hoog te houden.

Bezoek eens onze website en kijk dan meteen eens
bij onze klantbeoordelingen. Klanten beoordelen ons 
gemiddeld met een 8.7!! Dit is volgens ons de beste
reclame die je kunt hebben. Alle occasions staan met
prijs en foto op de website www.coumans-hompes.nl
en ook een afspraak kan via Internet gemaakt worden.
Mocht u na het bezoeken van de website een keer
langs willen komen, de openingstijden zijn: maandag
t/m vrijdag van 08:30 tot 18:00 uur en op zaterdag
09:00 tot 17:00 uur. Uiteraard kunt u na telefonisch
overleg ook buiten deze openingstijden terecht.
Alvast tot ziens!

Autobedrijf Coumans-Hompes
Moesdijk 11a, 6004 AX  Weert
Telefoon: 0495 - 532751
www.coumans-hompes.nl

Autobedrijf Coumans-Hompes bv Weert 
breidt haar activiteiten  uit met bandenhotel 

en nieuwe 3D uitlijner
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u op
de

hoogte.

Wij
houden

DE VOORBEREIDING 
IS IN VOLLE GANG.

GLASVEZEL IN
UW GEMEENTE.

Het is Nederweert gelukt: ruim 30% van de huishoudens heeft gekozen voor glasvezel. Dat betekent dat Reggefiber alle woningen binnen het 
aansluitgebied van Nederweert gaat voorzien van glasvezel. Op dit moment is de voorbereiding in volle gang. Begin januari start Reggefiber met 
de aanleg van het glasvezelnetwerk. Wij houden u op de hoogte. Meer informatie vindt u op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.


