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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

  Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

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

kwaliteitsverlichting.

Lichtadvies Sievac
Tel. 460220 of 06-15247331

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid 

perfect tot uiting.’

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 ".

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. Peter Slegers: 

“Ik heb al ruim 25 jaar volop vertrouwen 
in tandarts Fons Spauwen. 
Hij kan trots zijn op zoon Luuk: 
AARTJE NAAR ZIJN VAARTJE! 
En ik heb voortaan nog meer keuze voor 
prima mondzorg vlak bij huis”. 

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

www.teunissenletselschade.nl

Voor de vierde keer ontmoeten 
Dickens en Balthazar elkaar 
tijdens het Eynder Winter Fes-
tijn. Net als voorgaande jaren 
zoeken we figuranten, kindje 
Jezus, zangers, muzikanten, 
cateringpersoneel en groen 
voor versiering voor het Eynder 
Winter Festijn. Dit welbekende 
winterse kerstevenement is 
opgezet rondom drie thema’s: 
Dickens, Bethlehem en dit jaar 
voor het eerst het EynderRyck. 

Heeft u snoeimaterialen zoals den-
nengroen, taxus, wilg, enzovoort? 
Dit is van harte welkom voor de 
versiering voor dit festijn. Heeft u 
vragen hierover, dan bel met Corry 
Lambrichts (06) 1258 3115. Wilt u 
of kent u iemand die wil figureren? 
Kent u een moeder, vader en baby 
die als Maria, Jozef en kindje Je-
zus ongeveer anderhalf uur willen 
figureren? Kent u zangers of muzi-
kanten met name voor 26 decem-
ber die hun muziek en/of liederen 

ten gehore willen brengen? Ook 
zoeken wij nog mensen voor de 
catering. Verwijs de mensen naar 
het opgaveformulier op de site 
www.eynderwinterfestijn.nl of als 
u zelf wilt helpen, vul het formulier 
zelf in. We horen graag van u! 

Door vele vrijwilligers zijn de 
voorbereidingen voor het vierde 
Eynder Winter Festijn al weer in 
volle gang. Het enthousiasme is 
geweldig. Hieronder leest u de 
sfeer van de drie thema´s met hun 
acts en verdere informatie van 
Eynder Winter Festijn 2012.

Dickens
In een druk Dickens straatbeeld 
met notabelen en zwerfkinderen 
ontmoet u Scrooge en het meisje 
met de zwavelstokjes. Koren en 
muzikanten verzorgen de welbe-
kende Christmas carols. Brengt u 
een bezoek aan de Kerstman of 
neemt u plaats in zijn arrenslee. In 
de gezellige herberg kunt u zich 
verwarmen onder het genot van 
een drankje bij sfeervolle muziek. 
De poppenspeler verzorgt een 
fantastisch poppenspel met zijn 
houten marionetten voor de kinde-
ren. De vuurmannen zorgen voor 
een spannende act. En als u vrouw 
het toelaat werpt u een blik op de 
dames van lichte zeden. 

EynderRyck
Passeer de poortwachters en 
treed binnen in het EynderRyck. 
In het mystieke fantasybos met 
ridders, raven en zwaarden treft 

u ook heksen, een kwakzalver, de 
gebochelde, magiërs, de bosko-
ning en boselfjes aan. In de spe-
ciale arena van het EynderRyck 
vindt een magische paardenshow 
plaats. In het Keltische kampe-
ment dat met zijn stoere stijl doet 
denken aan de Schotse Hooglan-
den draait het volk van Eynd voor 
u een varken aan het spit. 

Bethlehem
Onderweg naar Bethlehem 
passeert u de levende kerststal 
met kindje Jezus. De nomaden 
bereiden uw broodjes worst op 
hun barbecue. In de verwarmde 
tent omgetoverd tot een Oosterse 
bazaar biedt Hassan de Oosterse 
koopman zijn koopwaar op ludieke 
wijze aan. Met de geur van thee 
en kruiden in uw neus kijkt u naar 
de buikdanseressen die de sterren 
van de hemel dansen. Laat u zich 
met henna beschilderen? Of gaat 
u op de foto in het decor met een 
kameel en de Drie Koningen?

Aanvangstijden 
Woensdag 26 december 2012: 
15.00 - 20.00 uur  
Donderdag 27 december 2012: 
15.00 - 20.00 uur 

Prijzen 
Entreeprijs: € 6,00  
Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 3,00  
Kinderen t/m 3 jaar: gratis 

Meer informatie over het 
Eynder Winter Festijn vindt u via 
www.eynderwinterfestijn.nl

Gezocht voor Eynder Winter Festijn: 
figuranten, kindje Jezus, zangers, muzikanten, cateringpersoneel en groen

www.varilux.nl

Uw ogen passen zich voortdurend aan op de visuele 
in or a e uit uw o geving i voor eeld op het 
water dens her t autori den  het lezen van de rant
wer en achter de co puter  een s s vr ersturen o
interne en op uw ta let

Varilux® brillenglazVV en ieden hiervoor op aal 
i co ort zodat u zonder inspanning  in iedere 

situa e  op iedere a stand scherp en helder unt zien

i  laten u zien wat u niet voor ogeli  hield

Zienwat u niet
voor mogelijk hield

Ontvang een handig
siliconen etsla p e
i  een gra s oog e ng

En maak kans op 
een iPad 3!*

i  aan oop van een ril et arilu  glazen  vraag ons naar de voorwaarden

Straatnaam 00 
0000 AA, Plaatsnaam 

Tel.TT  000 0000000
www.internetadres.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Kerkstraat 71
6031 CG Nederweert

Telefoon 0495-625785
nederweert@eyecentre.nl

www.eyecentre.nl

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Massage bij hoofdpijnklachten
Chinese drukpuntmassage voor hoofd, nek & schouders

Stoelmassage
Zwangerschapsmassage

Postnatale massage
Massage cadeaubonnen

Achtkant 8 Nederweert  www.flowtime.info
0495-624873 / 06-5368259

Massagecadeaubonnen zijn tevens verkrijgbaar bij 
kledingzaak Carool, Kerkstraat 45 Nederweert

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

Uw bouwproject, mijn zorg!
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Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

Beste Ospelnaren,

Om van de Sint Nicolaasintocht voor dit 
jaar en de komende jaren wederom een 
feestelijke gebeurtenis te maken wil het 
Comité U vragen om een financiële bij-
drage.

U kunt uw bijdrage overmaken op het vol-
gende banknummer t.n.v. het Sint Nico-
laascomité Ospel 12.84.31.776

We rekenen op uw medewerking !

Het Sint Nicolaascomité Ospel
Samenkomen zondag 18 november 13.00 
uur op het Aerthijsplein/Gemeenschaps-
huis Haaze-Hoof 

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING      ANTI AGING      ONTHAREN

 (ook voor reumatische en diabetische voet )

 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

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

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

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

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

Van Heugten-Slaats v.o.f.
ongediertebestrijding

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

Voor het bestrijden van 
zwarte  ratten, bruine ratten, 

muizen en insekten

(zoals kakkerlakken, ovenvisjes, 
honden- en kattenvlooien)

SVO-ongediertebestrijder.

Aardappelen
Diverse groenten

Rode bietjes
Rode kool (gesneden)

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

Te koop:
POT- EN SNIJ-
CHRYSANTEN

Knippenberg
Nederweert 

tel. 631558/06-15351618

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

OPENBARE 
FRACTIEVERGADERING CDA 

NEDERWEERT
Op donderdag 8 november aanvang 
19.30u bespreekt het CDA in zaal Cen-
traal (ingang Wups Pub) de raadsagenda 
van dinsdag 13 november. 

Op deze agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

Integraal Huisvestingsplan primair 
(IHP) onderwijs 2013-2016 en ver-
nieuwbouw scholen in Nederweert-
Eind, Budschop en Ospel
Verschillende schoolgebouwen of delen 
daarvan zijn de komende jaren vanwege 
ouderdom en/of functionaliteit aan vernieu-
wing toe. Daarnaast loopt de leegstand 
verder op. In het IHP wordt onder meer de 
voorkeur uitgesproken voor modernisering 
van bovengenoemde scholen, zodat in ie-
dere kern een basisschool aanwezig blijft.

Regionale kadernota Werken naar Ver-
mogen in Midden Limburg
Deze kaderstellende nota bepaalt de 
koers en geeft richting aan de nieuwe ont-
wikkelingen binnen de het sociale zeker-
heidsstelsel. Het accent vanuit de Wet so-
ciale werkvoorziening is verschoven naar 
herbezinning op de re-integratie vanuit de 
Wet Werk en Bijstand.

Aanpassing hondenbeleid
Bij de bezuinigingsmaatregelen heeft de 
raad unaniem besloten om de hondenbe-
lasting te verdubbelen, dit heeft geleid tot 
veel onbegrip bij bezitters van honden en 
indiening van een petitie met het verzoek 
om extra voorzieningen te treffen. Van-
daar dit voorstel tot aanpassing van het 
hondenbeleid. 

Notitie Reikwijdte en detailniveau 
Randweg N266 Nederweert
De provincie en de gemeente Nederweert 
zijn gestart met de planvoorbereiding voor 
de aanleg van de nieuwe randweg tussen 
de A2 en de N266. Dit is een gezamenlijk 
project van de provincie en de gemeente. 
Voor de belangrijkste besluiten is vooraf 
overeenstemming nodig tussen beide  par-
tijen.

Staan hier voor u interessante onder-
werpen bij, kom mee discussiëren en 
deel uw mening met ons, dat stellen wij 
zeer op prijs.

Tot donderdag 8 november

CDA Nederweert
Kijk ook op:  www.cda-nederweert.nl  

MARILINE VANDERFEESTEN 
VOORLEESKAMPIOEN VAN 

BASISSCHOOL DE BONGERD
Tijdens de Kinderboekenweek werden 
op basisschool de Bongerd allerlei activi-
teiten gedaan die te maken hadden met 
het thema: Hallo wereld. De leerkrachten 
verkleedden zich als echte reizigers om 
zo het boek dat speciaal voor hun groep 
aangeschaft was te presenteren. Verder 
werden in alle groepen verhalen voorge-
lezen, spelletjes gedaan, liedjes gezon-
gen en werkstukken gemaakt die met het 
thema te maken hadden. Als afsluiting 
presenteerden de groepen  1 t/m 4, op 
de vrijdagochtend voor de herfstvakantie, 
wat ze geleerd hadden.

Voor de groepen 5 t/m 8 werd op vrij-
dagmiddag de voorleeswedstrijd geor-
ganiseerd. Uit elke groep waren twee 
kandidaten geselecteerd die uit een zelf 
gekozen boek mochten voorlezen. Som-
mige kinderen waren behoorlijk zenuw-
achtig, maar iedereen deed het erg goed. 
Omdat bij een wedstrijd nu eenmaal win-
naars horen had de jury de moeilijke taak 
om hen te kiezen.

Fenne Bours won met Heksje Lily de eer-
ste prijs bij de groepen 5 en 6. Haar broer-
tje Merijn Bours werd tweede. Hij las voor 
uit een boek uit de serie Koen Kampioen.

Bij de groepen 7 en 8 ging de tweede 
plaats naar Danique Vossen. Zij las voor 
uit het boek Hockeyteam De Sterren.
Mariline Vanderfeesten won met een frag-
ment uit het boek Polleke de eerste plaats 
en werd daarmee onze schoolkampioen. 

Minke en Laura zorgden met hun piccolo 
en dwarsfluit voor een mooie muzikale 
onderbreking. Groep 6 sloot de wedstrijd 
met het liedje: ”Hallo wereld” op een fees-
telijke manier af. Iedereen zong en danste 
enthousiast mee.  Het was een geslaagde 
middag.

We feliciteren Mariline met haar overwin-
ning en wensen haar veel succes in de 
regionale ronde van de Nationale Voor-
leeswedstrijd.

 Team basisschool de Bongerd

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

www.budschopactueel.nl

HERFST
Zoals er mensen zijn met grote en kleine 
idealen, 
zo kan de herfst het soms voor ons ver-
talen.
Want ziet men niet die grijze wolken door 
de harde stormwind voort gedreven, 
of is er de wereld klein door een miezerige 
ochtendnevel
Dan weer een dag met de aarde overgo-
ten door een stralende morgenzon
en reikt de einder zo ver al het maar kon.
’n Wereld gevat in een gouden zonneschijn,
doordringt de dauw en maakt het als dia-
mantjes zo fijn.
Als de avond dan weer komen gaat,
het licht stilletjes geruisloos ons verlaat.
Zijn er de silhouetten van bomen, struiken 
als een schouwspel neer gezet
en hoort men honderden vogels op hun 
jaarlijkse tred.
Om neer te strijken onder veel gesnater,
voor een rust- of slaapplaats bij het kille 
vlakke water.
Dan zet ik mij neer en denk in stille mij-
mering,
over de schoonheid van de natuur wat mij 
plots zo intens beving.
Want wat is de natuur in de herfst me zijn 
warmen kleurentooi,
in dit seizoen toch zo bijzonder wonder-
mooi.
Net zoals het felle zomergroen door herf-
stig rood en geel gaat vervalen,
de blaadjes van de bomen door een zach-
te bries doet nederdalen,
weet ik dat er achter elk gevallen blad,
de nieuwe knop weer op het volgend 
voorjaar wacht.
Denkend aan onze schepper die dit voor 
ons heeft bedacht
en over de wereld vele wonderen heeft 
gebracht,
zeg ik denk ik namens iedereen, dank u 
wel lieve heer,
want u brengt in de herfst van ons leven 
de nieuwe seizoenen telkens weer.

LBvD

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Hortensia’s 
om nu te planten.

De Boer Natuur. 
Beatrixlaan 56 Asten. 
www.deboernatuur.nl 

Open: vrijdag: 9.00 -17.00

JONK EN AOD MAAKTJ 
ZICH OP VUR DE 

GEZELLIGSTE BONTJE 
AOVUNDJ VAN UT JAOR.

Komendje vri-jdig 2 November as ut dan 
zoe-wieet de bontje aovundj van de Er-
moodzei-jers bi-j de wubs-Pub.

Gewoen geine flauwekul of sjust waal hiel 
vul flauwe kul en stomme zeiver. Gewoen 
gezellig in ut keffee met un putje beer inne 
hang loestere kieeke lache, zinge, danse, 
of gewoen recht vur uch oet kieeke. Ut 
kan allemaol op deeze bontje aovundj 
zoelang as deje mer stil zeetj as deje stil 
motj zeen en aoj hoortj as deje kindj aoj-
hoore. Uniek op deese bontje aovundj as 
ut werm aete tiedes de pauze.

Det maakdje angers nerges mei-j det uch 
gratis werm aete wurtj aangebooje zoe 
deje auch wat inne maag kri-gtj.

Vastelaovundj vereiniging de Ermood-
zeijers heet ouch dit jaor weer deep in de 
buidel getasj um uch unne onvergaetlukke 
aovundj aan te beeje. Dao as vur eeder wat 
wils mer ut hoegte punt as toch altied ut oe-
troope vanne prins en de prinses. De vorst 
en de prins zeen dit jaor vul ieerder begon-
ne met de veurbereiding van eur tekste tie-
des deeze aovundj. Ze hebbe al twie waeke 
geleeje aafgesprooke det ze un half oor van 
te veure bi-j ein koome. Dus det beloofdj 
gevatje tekste met vul deepgang, lidjes en 
onverstaonbaar  commentaar.

De Buutereedners zeen de leste waeke 
druk beezig gewaesj um eur buut bi-j te 
schaave nao un aantal try-outs di-j ze 
gedaon hebbe. Hebbe ze de kup bi-j ein 
gestooke en zeen ze met un paar man aan 
de slaag gewaesj um ut optimale der oet 
te haale. Ze weete det de veurselectie van 
de Limburgse Buutekampioenschappen 
der aan koome, dus di-j buut mot klaor 
zeen bi-j de Ermoodzei-jers. 

Welke artiesten traeje der op:
Dao zeen mer leefst veer Buutereedners 
Har Daniëls oet Herkenbosch al 7 kier in 
de finale gestange van ut groet limburgs 
buute kampioenschap. Ton Donders oet 
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 veu-
ral bekindj door zien voortreffeleke me-
neer van acteren. Ger Frenken. Zes kieer 
Limburgs kampioen kumtj extra nao nee-
wiert um zien kampioensbuut van 2012 te 
laote zeen. Mer det as nog neet alles der 
as auch zang van “Dae van Hendrikx” 
oet Wieert. Ouch oet Wieert un now talent 
un fantastisch 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.

Ut zooj echt lieelik lomp zeen as deje dae 
aovundj laotj scheete. Eederein as wel-
kom Jonk en aod, auch van boete neewi-
eert in de PUB aan de voot vanne kerk. 
Inkom 3,50 € dao zeen nog kaertjes aan 
de kassa te kriege of in de veurverkoup 
bi-j de pub. Ut begintj um 20.13 oor stipt.

Kom langs in onze salon en ontvang

€ 15,- 
KORTING

op een knip + kleurbehandeling
Geldig van 1-10-2012 t/m 30-11-2012

hairstyling.petra@planet.nl

De verbouwing is klaar!!

De verbouwing is klaar!!

De verbouwing is klaar!!

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Zondig 11 nevember

Ni-jwieërter
Vastelaovundj 

Schlagerfestival 2012
(NVS)

in de Pinnenhof
aanvang 13.33 uur

Deelnemers NVS 2013:
Jan Seerden, Duo Dik-Vör-Mekaar,

Anita en Bill, De Brelsterte, Iris en Niels, 

Jarra en Niels, 3 bi-j 1, De Joeksige vrölliej, 

Tommè-dèh, Maarten en Wendy

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

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
4,95    4,35

Grand
Seigneur 2006

torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0

S
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

Annabelle tuinhortensia’s. 
Nu vanaf € 2,95. 
De Boer Natuur. 
Beatrixlaan 56 Asten. 
www.deboernatuur.nl 

Open: vrijdag: 9.00 -17.00

ONTMOETINGSRUIMTE
‘DE COCON’

Kaarten op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag. Biljarters van harte wel-
kom op maandagmorgen, donderdag-
middag en vrijdagmorgen. Iedereen is van 
harte welkom in de ontmoetingsruimte 
voor een kop koffie, thee of glaasje fris.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert. Ingang Pinnenhof.

Bobo kindercentrum Nederweert:
Locatie IKC de Kerneel

Dagopvang 0-2 jaar, Olleke Bolleke groep
Dagopvang 2-3 jaar Eigen Wijsje groep 
en 3-4 jaar Upke Dupke groep
Inclusief VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Mogelijkheid tot Flexibele opvang!!!
Doorstroom naar buitenschoolseopvang
4-12 jaar mogelijk
Locatie basisschool Budschop
Peuterprogramma 2-4 jaar Apeköpkes groep
VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Meer info: www.bobokindercentra.nl
Of bel naar servicepunt: 077-3589797

Te Huur: 
1-2 pers. Appartement 

omgeving Nederweert 
en Ospel

Tel. 06-50874184

Vogels op reis naar het 
zonnige zuiden

Excursie over trekvogels in Nationaal Park De Groote Peel  

In het najaar is de vogeltrek in volle gang. Veel vogels uit Noord Europa maken 
dan de lange reis naar warmer oorden, waar ze zullen blijven tot het weer voor-
jaar wordt. Dit bijzondere fenomeen is het thema van de vroege Vogelexcursie 
op zondag 4 november in De Groote Peel. De excursie staat onder begeleiding 
van een Peelgids van Staatsbosbeheer en start om 8.00 uur bij de ingang van 
het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel.  Deelname kost € 5,- 
voor volwassenen en € 2,50 per kind. Telefonische opgave is gewenst op nummer:  
0495 – 641 497.

De Groote Peel is een belangrijk gebied voor vogels. Niet alleen voor broedvogels – in 
het voorjaar broeden hier zo’n 95 verschillende soorten – maar ook als rustplek of tus-
senstation voor vogels die de kou in Noord Europa ontvluchten. Sommige vogels blijven 
de hele winter in de Peel en gaan in het voorjaar pas huiswaarts. Andere soorten trekken 
verder en maken tijdens hun doortocht naar het zuiden dankbaar gebruik van de rust en 
het beschikbare voedsel in het uitgestrekte Peelgebied. Veel vogelsoorten foerageren 
overdag en trekken ’s nachts weer verder. Voor hun route oriënteren ze zich op de maan 
en de sterren en op het aardmagnetisme. 

Een van de bekendste doortrekkers in de Peelstreek is de Kraanvogel, die vooral in 
oktober of november, soms in grote aantallen wordt waargenomen. Duizenden Riet- en 
Kolganzen kiezen dit hoogveengebied als overwinterplek. Zij trekken alleen bij extreme 
kou dieper zuidwaarts. De Kievit zet hierbij de trend. Deze vogel heeft een ingebouwde 
vorstthermometer. Zodra het begint te vriezen gaat hij zuidwaarts. Als het weer warmer 
wordt is hij een van de eerste vogels die terugkeert. 

Tijdens de excursie op zondag 4 november krijg je niet alleen informatie over de trekvo-
gels, maar ook over de standvogels van de Peel. Daarbij gaat het vooral om het vogels 
zien, horen en leren herkennen. Je moet er vroeg voor opstaan, maar het is zeker de 
moeite waard en een goed begin van de zondag!

Buitencentrum De Pelen 
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot het 
Nationaal Park  De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. In het buitencentrum zijn 
voor de echte vogelliefhebber diverse vogelgidsen maar ook verschillende soorten nest-
kasten onder andere voor roodborstjes, koolmezen en zelfs mussenflats verkrijgbaar. 

Het Buitencentrum is in november geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informa-
tie, een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.
nl of www.np-degrootepeel.nl 

FYSIEKE ARBEID IN DE 
NATUUR:  EEN WELDAAD VOOR 

LICHAAM EN GEEST.
De jaarlijkse natuurwerkdag vindt in Ne-
derweert op 3 locaties plaats op zaterdag 
3 november. Deze dag, mede georgani-
seerd door het IKL (in stand houden van 
kleine landschapselementen), is uitge-
groeid tot een grote nationale werkdag.  
Snoeien, zagen, hooien, poelen opscho-
nen, wilgen knotten en mûtterte maken 
zijn de werkzaamheden op die herfstdag 
in november.

Natuurwerkdag: noodzakelijk!
De noodzaak van de landelijke Natuur-
werkdag ligt in de aard van het Neder-
landse landschap opgesloten. Ons land-
schap is grotendeels door mensenhanden 
gemaakt en moet daarom ook door men-
sen onderhouden worden. We moeten let-
terlijk plaats maken voor nieuwe aanwas. 
Omgekeerd hebben diersoorten juist 
`rommel ,̀ zoals takkenbossen, nodig om 
te kunnen overleven. Het landschap kan 
niet zonder vrijwilligers. Op de natuur-
werkdag gaan het belang van natuur en 
landschap en de natuurbeleving van de 
mens op een onvergetelijke manier sa-
men. Deelnemers waarderen weer op-
nieuw fysieke arbeid, met daarbij gezellig-
heid en een saamhorigheidsgevoel.

Werken op 3 locaties
In Nederweert zijn 3 november de volgen-
de groeperingen actief.  Aanmelden kan 
via de site www.natuurwerkdag.nl of via 
een van onderstaande contactpersonen.

Het Limburgs Landschap -  Sarsven
Het Sarsven is een groot ven, waar veel 
zeldzame vogels gebruik van maken. 
Maar ook komen er verschillende soor-
ten planten voor. Een van die soorten is 
de wilde gagel. Deze aromatische struik 
doet het goed langs de oevers van het 
ven, maar heeft toch last van berken-
opslag, dat harder groeit dan de gagel. 
Om de wilde gagel een voorsprong te 
geven, worden deze struiken handma-
tig met handgereedschap vrijgezet.                                                           
Contactpersoon: henk.toos.verheijen@
hetnet.nl tel. 631795

Leefbaar Buitengebied Nederweert  -   
Kievitsdijk
Een houtsingel in het agrarisch buiten-
gebied van Nederweert, met een ach-
terstallig onderhoud, wordt in gedeel-
tes uitgedund. Dit om ruimte te creëren 
en onderbegroeiing te stimuleren. De 
werkzaamheden bestaan uit het hand-
matig afzagen van bomen en strui-
ken en het maken van takkenstapels.                                                                                                              
Contactpersoon: j.levels3@kpnplanet.nl    
tel. 631999

Vogelwerkgroep  Nederweert
Gewerkt wordt op een afgegraven laagte 
in het Weerter Bos. De laagte is voor een 
deel dichtgegroeid, waardoor de heide 
verdwijnt. De opslag van struiken, berken 
en dennen om de heide weer opnieuw 
groeimogelijkheden te geven. De opslag 
wordt handmatig afgezaagd. Het takhout 
wordt verwerkt in rillen voor bosvogels.

Contactpersoon:  m.loven@online.nl
tel. 06 27992922

 

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 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Heldensedijk 32 Meijel • Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

* Alle winterjacks 10 tot 50% korting
* Alle kinderschoenen 25% korting
* Korting dames- & herenschoenen op geselecteerde modellen!
* Vele dames- en herentops herfstcollectie sterk in prijs verlaagd

* 6 dagen per week geopend
* Donderdag koopavond tot 20.00 uur
* Zaterdag geopend tot 16.30 uurPME-shop altijd actueel!

Volop nieuwe collectie 
dames- en herenkleding

MENSPEKTAKEL IN “MANEGE 
DE KRAAL” TE NEDERWEERT

Op zondag 4 november 2012 organiseren 
“ ‘t Vurige Span” - Weert, “Onder ons”- 
Ospel  en “menvereniging Leveroy” weder-
om gezamenlijk een indoorvaardigheids-
wedstrijd.
Deze wedstrijd is speciaal bedoeld voor 
recreatiemenners. Alle deelnemers zullen 
(de een wat fanatieker als de ander) 2 keer 
het parcours rijden en behoorlijk stof doen 
opwaaien.
Zeker de moeite waard om eens een kijkje 
te komen nemen. Toegang is gratis.
Aanvang zal rond 10.00 uur zijn en zal duren 
tot ongeveer 16.00 uur.
Het adres is: Manege de Kraal, 
Budschop 32, Nederweert.
 

Sphinx showroom kwartronde douchebak + 
front + plug + Douchecabine + thermostaatkraan + 

glijstangset van €  4.356,- Nu € 1.250,-
V& B architectura wandklosetcomb. compleet met 

inbouwrservoir + Drukplaat  NU € 370,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Wij moeten plaats gaan maken 
voor de nieuwe collectie.

Veel showroommodellen met 
hoge kortingen.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:
Leeters Accountancy

en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wage-

mans

De Venezuela werkgroep organiseert op 
zondag 11 november 2012

De Winterfeest markt te Ospel in Ge-
meenschaphuis “Haazehoof” 
Van 11.00 uur tot +/- 16.00 uur.

Op deze markt verkopen wij prachtige 
bloemstukken.
Verschillende oude koffie serviezen, rieten 
manden, rieten fietsmanden, oude schil-
derijen, snuisterijen, beeldjes, glaswerk, 
prachtige gehaakte kerstballen, enz.

En natuurlijk onze enveloppen loterij 
met bijna altijd prijs. Grote loterij met als 
hoofdprijs levensmiddelen mand ge-
schonken door Phicoop Ospel.

Maar vooral gezelligheid.
Met een lekker kop koffie en onze welbe-
kende zelfgebakken vlaai of wafel.

Tot zondag 11 november

Stichting Venezuela Werkgroep 

Ondernemers van Nederweert 
bedankt!

Dörpsoverlek Ni-jwieert bedankt de Nederweerter ondernemers hartelijk voor hun bij-
drage aan de welkomstmand. Door deze bijdragen kunnen we voor nieuwe inwoners van 
Nederweert een geweldige welkomstmand samenstellen!

De volgende ondernemers hebben een bijdrage geleverd:

Hof van Schoor Lya-Shop Bi-j Siem 
Drukkerij Buijs Mei-Garden Snackpoint
Apotheek Nederweert Wellness at home Driessen Tweewielers
Shoetime Shoeby Kapsalon Ymfe
Goudhaantje Café De Kleine Winst Hema
Budoschool Shintai Emte Eycenter
Carool G&D Menswear Pleunis Mode
Eynderhoof In-Btween Womenswear Foto Nederweert
CijferMeester Guulke eten en drinken Slagerij Hermanns
Alex Storms wijnhandel Petra Hairstyling De Dorpsherberg Ospel
Kijk op Huid Drogisterij De Vijzel La Dilligence
Handwerkboutiek Alda Verfhuis Poell Ditjes en Datjes
Jan Brinkmans brillen Reisbureau Mackus Staatsbosbeheer De Peel
Boerderijwinkel Linders Pustjens Groencentrum Bakkerij Korsten
Hubo Duijts Alatas De Toverbal
Kapsalon Switch Jack Freij Huidverzorging Jeunesse
Service Apotheek Maar Get.Noticed Haar by Willems
Bloemstyling ’t Roosje Aveve Nederweert Tout pour toi
Wijen Meubelen

U heeft als nieuwe bewoner in de kern Nederweert een welkomstbrief van de gemeente 
Nederweert ontvangen? Meldt u zich dan bij Henk Kluskens van het Dörpsoverlek Ni-j-
wieert, tel. 06-46253405 en u ontvangt de zeer goed gevulde welkomstmand per om-
gaande.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Trouwkaarten?? 
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Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Rijstevlaai met slagroom .......................€ 10,75
Fjord-brood ..................................................   € 1,95
Kruimelstukjes ................................ 2 voor € 2,40
Kaiserbroodjes ...............  4 halen - 3 betalen

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

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

Vorkmeer 
Nederweert 

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

Geslaagde vrijwilligersdag!
260 vrijwilligers waren op zaterdag 20 oktober aanwezig op de jaarlijkse vrijwilligers-
dag. Hiermee wil de gemeente haar waardering uitspreken voor alle mensen die zich 
in Nederweert belangeloos voor anderen inzetten. In Budschop en in Ospel genoten 
vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje van verschillende activiteiten.

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 handboog-
schieten en schieten, georganiseerd door handboogschutterij St. Odilia uit Ospeldijk 
en schutterij Wilhelmina uit Ospel. Ook werd er gevoetbald en was er spijker slaan. Met 
de activiteiten waren diverse prijzen te winnen. 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. Ook hier waren 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 vrijwilligers voor de samenle-
ving. De vrijwilligers konden leuke prijzen winnen bij een gratis loterij. Cliënten van PSW 
hebben zich geweldig ingezet bij het bereiden en serveren van de hapjes.

Het was een mooie en geslaagde dag en zoals uitgesproken door vele vrijwilligers: voor 
herhaling vatbaar!

Openingsactiviteit combinatiefunctionarissen sport
Grote opkomst sport- en spelmiddag
Donderdag 18 oktober heeft de eerste activiteit plaatsgevonden van de nieuwe combi-
natiefunctionarissen sport. Deze activiteitenmiddag voor de basisschooljeugd was de 
officiële start. Sportcentrum de Bengele was omgetoverd tot een groots speel- en sport-
paradijs. Er was een zeer grote opkomst! 
De jongste kinderen konden hun hart ophalen in een ware ‘sportspeeltuin’, waarin ze 
lekker  konden spelen op een luchtkussen, bowlingbaan, hinkelbaan, e.d. 
De oudste kinderen konden hun sportiviteit kwijt in een hockey- en voetbaltoernooi. 

Door de grote opkomst, hebben de combinatiefunctionarissen een geweldige start ge-
maakt. Zij zullen zich de komende tijd gaan richten op het verbeteren van de gymlessen 
en het ondersteunen van sportverenigingen.

VACATURE VAN DE WEEK: medebestuurslid Platform Gehandicapten Nederweert 
De stichting Platform Gehandicapten Nederweert (SPGN) is op zoek naar twee mede-
bestuursleden. Het huidige bestuur van de SPGN telt 7 personen, waarvan 5 gehandi-
capte leden die in het bezit zijn van een scootmobiel. Deze bestuursleden zijn van grote 
waarde. Ze zijn gebruiksdeskundigen en derhalve een belangrijke bron van informatie 
voor wat betreft o.a. belemmeringen in het verkeer. Graag zou men het bestuur aange-
vuld zien met twee vrijwilligers zonder belemmeringen ter versterking en ondersteuning 
van het platform. Het is geen eis, maar het zou prettig zijn als één van de vacante func-
ties ingevuld zou kunnen worden door iemand die enige affiniteit heeft met computers. 
Interesse in dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons op!  

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

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

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

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

LidjesKonkoer  zondagmiddag op 11e van de 11e

Ni-jwieerter Vastelaovundj 
Schlagerfestival 2012

Voor de 20e keer wordt in Nederweert tijdens het Ni-jwieerter Vastelaovundj 
Schlagerfestival 2012 (NVS) de vastelaovundj Schlager 2013 gekozen.

Het Ni-jwieerter Vastelaovundj Schlager festival
Het Ni-jwieerter Vastelaovundj Schlagerfestival zal gehouden worden op zondagmiddag 
11 november 2012 in de Pinnenhof, Aanvang 13.33 uur

Deelnemers
Maar liefst 10 gloednieuwe vastelaovundj-nummers zullen tengehore worden gebracht 
door een keur aan deelnemers. Zowel bekende als veel nieuwe gezichten zullen het 
podium betreden. 

Deelnemers  Titel  
De Brelsterte   Serpetines inne sop
Iris en Niels   Vae gaon d’r vör
Maarten en Wendy   Vae gaon zoeë gaer
3 bi-j 1    De leste kieër
De joeksige vrölliej  Kom op gaeftj gaâs
Tommè-dèh   Op mien best
Anita en Bill  Kom over di-j brök
Jan Seerden   Waât ein gelök
Duo dikvörmekaar  Naeske vör de lol
Jarra en Niels  Vastelaovundj ès mien dînk

Studio-opnames
Alle nummers zijn vooraf in de studio opgenomen, zodat het publiek van optimale kwali-
teit kan genieten tijdens de optredens.

CD
De nieuwe nummers zijn op CD opgenomen welke al tijdens het Ni-jwieerter Vastela-
ovundj Schlagerfestival 2012 verkocht worden.

Jurering
Naast een vakjury, zal iedere deelnemer een jurylid te leveren.
De juryleden van de deelnemers mogen hun eigen nummer natuurlijk niet beoordelen.
Het publiek heeft zelf ook inbreng via de publieks-jurykaarten.
De samenstelling van de vakjury is alsvolgt: Peter Stultiens, Hans Sieben, Monique Kna-
pen, Johan Reijnders en Ad Cardinaal.

Uitslag
Om alle bezoekers en deelnemers te betrekken bij het bekendmaken van de uitslag zal 
de uitslag net als bij het songfestival via een groot scherm gepresenteerd worden.  

Gratis entree
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis

Totale opper-

vlakte is 

ca. 2850 m2. 

Tel: 06-43006754

TE KOOP:
Vrijstaand woonhuis op een top locatie.

Mooi gelegen langs het 

kanaal en een goede 

aansluiting met 

de A2 en A67.

Bibliotheekweek van de Voeding:
Gezond & lekker eten 

In het nieuws hoor je over salmonella-besmetting door 
zalm, obesitas en diabetes. We hebben zoveel vragen 
over ons dagelijks voedsel. En talloze verschillende 
antwoorden. Bibliocenter maakt u wijzer met de Biblio-
theekweek van de voeding. Van 5 tot en met 10 novem-
ber slaan bibliotheek Weert en natuurvoedingswinkel 
het Muuëletentje de handen ineen bij voorlichting over 
voeding.

Er is een programma samengesteld met proeverij, recepten-
wedstrijd, voorlichting en lezingen.

Lezingen over gezond voedsel door Jacques Cuijpers, oprichter van het 
Muuële tentje

U kunt meer doen dan u denkt voor uw eigen gezondheid, woensdagavond 7 
november 19.30 uur. Bewust omgaan met voeding & gezondheid kan ziekte hel-
pen voorkomen. Wat doet voeding in het lichaam? Bij het ouder worden gaat de 
werking van de organen achteruit en nemen vitaliteit en weerstand af. Met voeding 
kan veel worden bereikt om de kwaliteit van leven op een hoog niveau te houden. 
Met voorbeelden uit de praktijk. 

ezond & vitaal ouder worden, vrijdagmiddag 9 november 14.00 uur. Iedereen 
wil oud worden. Niemand wil oud zijn. Succesvol ouder worden vraagt een bewuste 
levensstijl met gezonde voeding. Hoe gaat dat? Aan de hand van praktijkvoorbeel-
den wordt duidelijk wat u kunt doen om zo weinig mogelijk risico te lopen om ziek 
te worden. 

€ 5,- voor leden, € 7,50 voor niet-leden. Aanmelden op www.bibliocenter.nl 
De geur van brood en proeverij, zaterdag 10 november. Proef de smaak van vers 
biologisch brood, van puur broodbeleg, sapjes en andere producten.
Receptenwedstrijd voor het lekkerste recept met gezonde ingrediënten. Voor de 
winnaar ligt een biologisch voedselpakket t.w.v. € 35,- klaar én een bibliotheekgeschenk-
bon van € 37,50. Stuur uw recept vóór 1 december 2012 naar info@bibliocenter.nl. Het 
recept komt op de Facebookpagina en website van Bibliocenter en het Muuëletentje.

de kookboeken van Jamie Oliver en Gordon Ramsey tot Limburgs koken en “Alles 
voor Veggies”. Van luxe feestrecepten tot complete recepten voor enkele euro’s. 

Kortom: kom naar de bibliotheek voor uw geestelijke voeding en informatie, dan neemt 
het Muuëletentje de lichamelijke voeding voor haar rekening.
Meer informatie op www.bibliocenter.nl

NIEUW in Nederweert!

Little Room | Kids Living & Art
BIJZONDERE BABY –EN KINDERKAMERS

Na het succes van de webwinkel opent Little Room | Kids Living & Art op woens-
dag 7  november a.s. de deuren van haar winkel & showroom te Nederweert. 
Little  Room | Kids Living & Art is een totaalconcept gericht op bijzondere baby- en 
kinderkamerinrichting van 0 tot 12 jaar. “Wij bieden de klant alles onder één dak. 
Van originele kraamcadeaus, lampen, accessoires, tassen, beddengoed tot bij-
zondere landelijke en brocante meubels.” 

Alles voor een bijzondere baby- of kinderka-
mer onder één dak
Aanstaande ouders weten vaak niet, waar ze moe-
ten beginnen bij het aankleden en inrichten van 
hun baby- of kinderkamer. Uren zoeken naar dat 
speciale ledikantje of die mooie kast, aangekleed 
met accessoires die nét even anders zijn. Dit alles 
vindt men bij Little Room | Kids Living & Art.

Bekende merken gemixt met brocante & vin-
tage, dé trend van nu
In de collectie vindt u de nieuwste collectie van 
o.a. LIEF!, By GeK, Cherrie on the Pie, Littledutch, 
Bibelotte, INKE behangfiguren en Babies & But-
terflies. Unieke landelijke en brocante commodes, 
kasten, bedden en bijzondere accessoires wisse-
len elkaar af bij Little Room.  De winkel wordt re-

gelmatig voorzien van nieuwe bijzondere spullen voor de baby- en kinderkamer. 
Een groot gedeelte van de collectie wordt ook in de webshop gepresenteerd. Maar in de 
winkel staan de bijzondere exemplaren linnenkasten, bedden en (brocante) accessoires, 
dat maakt een bezoekje dan ook méér dan waard. Door de steeds wisselende collectie, 
is er voor ieder wat wils. Hierdoor kan men de baby- of kinderkamer aanpassen aan de 
leeftijd van het kind. 

Webshop; Origineel & Bijzonder
Onlangs is de webwinkel door flavourites.nl & kinderkamerstylist.nl geselecteerd, van-
wege de meest originele en bijzondere collectie! Dus is er weinig tijd om uitgebreid te 
shoppen, maar houdt u wel van mooie, leuke en originele baby-en kinderkamer spullen? 
Dan kan men ook bestellen via de webshop (www.littleroom.nl) en laten thuisbezorgen. 

De winkel & showroom van Little Room is gevestigd op Kerneel 36 te Nederweert. Ope-
ningstijden zijn op woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op afspraak. Voor 
meer informatie: Little Room | Kids Living & Art, www.littleroom.nl en info@littleroom.nl.

Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.B
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AVEVE NederweertAA
Voorheen SAVV WIN - Boerenbondrr
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 7TT 4503177

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

MEZENBOLLEN
in emmer

2€ KORTING
35 stuks
6,95 €  4,95 €

WEGENS AFHANDELING VELE AANVRAGE

Stichting Leergeld zoekt vrijwillig 
Coördinator  cliëntcontacten

Sinds 1 januari 2012 is de Stichting Leergeld actief in de gemeenten Weert, Ne-
derweert en Cranendonck. Het motto van de stichting is: ‘Alle kinderen mogen 
meedoen!’. In het eerste 9 maanden hebben ruim 80 gezinnen (voor één of meer-
dere kinderen) een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage voor deelname 
aan een sportvereniging, culturele organisatie of ten behoeve van buitenschoolse 
activiteiten. Het betreft dan kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een 
laag inkomen die anders niet zouden kunnen deelnemen aan deze activiteiten. 

Vanwege de vele aanvragen 
zoekt het stichtingsbestuur drin-
gend een nieuwe coördinator 
voor de afhandeling en beoorde-
ling van de aanvragen. De taken 
van de coördinator cliëntcontac-
ten zijn het aannemen van nieu-
we aanvragen (telefonisch of per 
e-mail), de verdeling aanvragen 
over intermediairs (momenteel 
5 vrijwilligers), het beoordelen 
van de aanvragen en afwikkeling 
toekenning, het organiseren van 
bijeenkomsten voor intermedi-
airs (scholing en voortgang) en 
de rapportage aan stichtings-
bestuur. Het is een veelzijdige 
functie, waarvoor kennis sociale 
regelgeving noodzakelijk is. Het werk vereist nauwkeurig- en zorgvuldigheid en men moet 
zich goed kunnen verplaatsen in andere mensen ongeacht hun achtergrond. 
De coördinator werkt nauw samen met de coördinator externe contacten, het stichtings-
bestuur en de vrijwillige intermediairs van de stichting. Voor een uitvoerig inwerkpro-
gramma wordt gezorgd. 

Ouders of organisaties die menen dat kinderen in aanmerking te komen voor een finan-
ciële bijdrage van de Stichting Leergeld nemen contact op met de coördinator van de 
stichting Leergeld. Deze leidt deze aanvragen door naar vrijwillige intermediairs die op 
huis bezoek gaan en onderzoeken of men inderdaad in aanmerking komt voor een bij-
drage en advies geven over mogelijke andere financiële mogelijkheden voor betreffende 
gezinnen. Na het huisbezoek rapporteren de intermediairs terug aan de coördinator, die 
op basis van de vastgestelde richtlijnen een besluit neemt over de eventuele toeken-
ning. De stichting Leergeld werkt met vrijwilligers en keert geen geld uit, maar vergoedt 
rechtsreeks de kosten aan de betreffende vereniging of organisatie. De registratie en 
rapportage gebeurt volledig via een softwarepakket van Leergeld Nederland.

De contacten met scholen, verenigingen, leveranciers en instanties gebeurt door een 
collega-coördinator. Daarnaast is er administratieve ondersteuning door een vrijwilliger. 
De financiën worden afgehandeld door de penningmeester en de coördinator kan voor 
vragen of nieuwe ontwikkelingen een beroep doen op het stichtingsbestuur.  
De stichting Leergeld ontvangt vrijwel geen subsidie en is geheel afhankelijk van dona-
ties door particulieren en bedrijven.

Geïnteresseerde kandidaten
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over deze veelzijdige vacature dan kunt u 
contact opnemen met de stichting Leergeld voor nadere toelichting of een afspraak. U kunt 
telefonisch contact opnemen via 06-16 53 40 54 of per e-mail leergeldweert@gmail.com.

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ 

Groot assortiment 
vaste planten, heesters, enz.

Open: zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur 

of op afspraak.
tel. 0495-633643

mob. 06-40408939

M. Peeters 
Bloemerstraat 9 Nederweert 

Zie ook op marktplaats

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

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
Therapeutische elastische kousen

Ooracupunctuur

Diakodieet

Voetreflexzone therapie

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



ZWANGER!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Weekblad voor Nederweert DONDERDAG 1 NOVEMBER 2012

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

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

Liturgische kalender 
van 1 tot en met 10 november 2012 

DONDERDAG 1 NOVEMBER 
Hoogfeest van Allerheiligen
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Can-
tantes, 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 
Derde Orde.

ZATERDAG 3 NOVEMBER  
Gedachtenis van H.-Hubertus, bisschop - 
vooravond van de 31ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst ou-
ders Coolen-Stienen, zonen Jan een An-
dré en schoondochter Toos Coolen-Nou-
wen, jaardienst ouders Mooren-Knapen, 
Josephus Wilhelmus Kessels en Maria 
Mathilde Dovens (vanwege verjaardag), 
Mia Haenen-Teeuwen (vanwege verjaar-
dag), Leo Steuten (vanwege verjaardag). 
Lisette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-
Hendrikx, familie Kneepkens-Pustjens, 
overleden ouders Tullemans-Pellemans, 
voor dochter Nelly en zoon Jan.

ZONDAG 4 NOVEMBER
Eenendertigste zondag door het jaar 
09.30 uur Hoogmis (zang gemengd koor 
Bel Canto) – jaardienst Mathieu Stals, 
jaardienst Wiel Bloemers, Clementine 
Niessen, ouders en Catharina Manders, 
ouders Caris-Gooffers en zoon Piet, fa-
milie Feijen-de Leeuw, ouders Kooijman-
Rullens.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst in Parochiecentrum.

MAANDAG 5 NOVEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Maria kapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 6 NOVEMBER
Feest van alle heilige verkondigers van het 
geloof in onze streken
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 7 NOVEMBER
Hoogfeest van H.-Willibrordus, bisschop, 
patroon van de Nederlandse kerkprovincie
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 8 NOVEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 9 NOVEMBER
Feest van de kerkwijding van de basiliek 
van Sint-Jan van Lateranen
Geen Rozenkransgebed en H. Mis. 

ZATERDAG 10 NOVEMBER
Gedachtenis van  H.-Leo de Grote, paus 
en kerkleraar - vooravond van de 32ste 
zondag door het jaar
14.00 uur H.Mis ter gelegenheid van het 
huwelijk van Marion Kluskens en Marcel 
Leesens.
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. L. Roost) – jaardienst To Greijmans-
Hendrikx tevens voor Henricus Greijmans en 
zoon Teng, Anna Heijmans-Beerens (vanwe-
ge verjaardag) en zoon Toon Beerens (van-
wege verjaardag), Frits Janssen (vanwege 
verjaardag) tevens voor Leen Janssen-Gie-
len, Ton Fijen en ouders Fijen, Henricus van 
de Kerkhof en Henrica Kursten.   

Misdienaars
Zaterdag 3 november 18.00 uur: Britt Stie-
nen.

Overleden
Op vrijdag 19 oktober was in onze Pa-
rochiekerk de uitvaart van Carin Vinken-
Guns,  oud 76 jaar, voorheen wonende 
aan de Houtmolen.
Zij werd begraven op de Algemene Be-
graafplaats bij haar man Piet Vinken.
Dat zij moge ruste in vrede.

Kruisjes overledenen
Wie tijdens het Allerzielenlof verhinderd 
was het gedachteniskruisje voor overle-
denen af te halen, kan daarvoor terecht 
tijdens de spreekuren op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen in het Paro-
chiecentrum.

Bedankbrief van zuster 
Anima Christi van Eijk
In het jaarboek 2012 van het Dekenaal 
Missie Thuisfront is een dankbrief van 
zuster Maria Anima Christi van Eijk af-
gedrukt. Zij bedankt voor de ’genereuze’ 
donatie van 10.000 euro in het kader van 
de Vastenactie. Het geld is besteed aan 
de bouw van nieuwe leslokalen voor de 
school Isabel, la Catolica. 
De bouw is intussen voltooid. De nieuwe 
lokalen zijn vooral bedoeld voor leerlingen 
met leerproblemen, die deels een eigen 
programma voeren en dus eigen ruimtes 
nodig hebben.
Zuster Anima schrijft  in haar bedankbrief 
dat het ’voor ons als religieuze congrega-
tie van groot belang is juist aan de zwaks-
ten onder de kinderen, aan hen die moei-
lijk meekomen, veel aandacht te geven 
en te zorgen dat juist ook zij hun talenten 
kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien 
in de wetenschap dat ze hun plaats in de 
maatschappij hebben’.

Het jaarboek 2012 van het Weerter Mis-
siefront kost vijf euro en is tijdens de 
spreekuren op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmorgen verkrijgbaar in het Paro-
chiecentrum.

Niet roze maar blauw
De school Isabel, la Catolica in de Argen-
tijnse plaat San Rafael is door vrijwilligers 
uit het dekenaat Weert, in het blauw ge-
schilderd. Dat is de kleur van het habijt 
van de zusters, over wie zuster Anima 
Christi van Eijk de leiding heeft. De man-
nen hadden zich niet gerealiseerd dat ook 
bij de ver van ons huis wonende meisjes 
en vrouwen de kleur roze net zo favoriet 
is als bij ons. Het schilderwerk moest dus 
in het roze gebeuren  en dat beviel hen al-
lerminst. De school is blauw gebleven en 
heeft nu zelfs als naambord ‘blue house’, 
als eerbetoon aan de blauwe zusters.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR
Kerkbijdrage Rabobank rek. 

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 4 november – Viering Allerhei-
ligen en Allerzielen.
10.00 uur H. Mis – Jaardienst Sjra Thijs-
sen en voor Sjeng Franssen, tevens voor 
alle overledenen in onze kerkgemeen-
schap.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 2 november 18.30 uur.
Muziek: samenzang

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 04 november 2012  H.Mis om 
11.00 uur.
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor ou-
ders van den Boom-Kluskens en Bart van 
den Boom Jaardienst voor Tjeu Knapen. 
H.Mis voor Thieu Nies van de kaarters ter 
gelegenheid van het begin van het kaart-
seizoen

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  3 nov. 2012 – 10 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 4 nov. 9.30 uur:
Hoogfeest van Allerheiligen
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als  hgm.voor 
Pastoor Nijhof, rector Lambert Gubbels, 
koster Bér Frenken en alle overleden 
medewerkers v.w. het kerkbestuur,  Als 
hgm. voor Lies Rooyakkers-Beeren en 
Ron Rooyakkers, Luci Verstappen-Roost 
en Grietje Verstappen, Als hgm. voor pa-
ter Tjeu Baetsen v.w. zijn verjaardag, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen, Overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie 
en Sjra Schreurs, Als jrgt. voor overleden 
ouders Timmermans-Janssen en kin-
deren, Als jrd.voor Mathias Leunissen, 
Hendrika Leunissen-v. Roy en voor de 
overledenen van de fam. v. Pol-Leunissen 
(Canticum Novum)

Zondagmiddag 4 nov. 15.00 uur:
Allerzielenviering met medewerking van 
onze beide koren “Cantate” en “Canti-
cum Novum”. Na afloop zegening van de 
graven op het parochiekerkhof door em. 
Pastoor Verdonschot.

Mededeling:
-

siedag heeft € 110,10 opgebracht na-
mens het kerkbestuur onze hartelijke 
dank.

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 1 – 10 november. 

DONDERDAG 1 NOVEMBER, Hoogfeest 
van Allerheiligen, 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) ter ere van alle heiligen.

VRIJDAG 2 NOVEMBER, eerste vrijdag 
van de maand: Ziekencommunie. Aller-
zielen, (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
19.00 ter gedachtenis van alle overleden 
gelovigen. 

ZATERDAG 3 NOVEMBER, 19.00 (Sa-
menzang) jrd en verjaardag Tinus Jans-
sen en Nel Janssen-Haenraets, levende 
en overleden leden van de buurtvereni-
ging De Peel.

ZONDAG 4 NOVEMBER, 31e zondag 
door het jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Harrie en Stien Hendrix-van 
den Boogaert, Thijs en Maria Hendrix-
Verstappen en overledenen familie Hen-
drix, ghm Nico en Anna de Win-van Deur-
sen en Harrie van Deursen, jrd/verjaardag 
Truus Heijmans-Duijts.

DINSDAG 6 NOVEMBER, Hoogfeest van 
de H. Willibrord, bisschop, patroon van 
ons geloof en van de Nederlandse Kerk-
provincie, voor de zieken. 

DONDERDAG 8 NOVEMBER, 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 10 NOVEMBER, Gezinsmis 
Sinte Merte, 19.00 (Kinderkoor De Rikrak-
kers) voor het welzijn van de parochie. 

ACOLIETEN: za. 3 nov. 19.00: Richard 
Köster, Koen Coumans, Steven Berben; 
zo. 4 nov. 10.00: Dennis van Rooijen, Vic-
tor Köster, Sander van Lierop, Cas Schon-
keren; za. 10 nov. 19.00: Harry Geerlings, 
Kathy Geerlings. 

MEMISA: De meeropbrengst van de col-
lecte op Missiezondag, bestemd voor 
het werk van Cordaid MEMISA, bedroeg 
€ 148,43. Een mooi resultaat, waarvoor 
hartelijk dank.

PAROCHIE HUISHOUDBOEKJE: Het 
kerkelijk jaar eindigt eind november, het 
nieuwe begint op 1 december en ons 
“burgerlijk” jaar 2012 loopt ook bijna ten 
einde. De parochie moet dan de balans 
weer opmaken. Misschien maakte u de 
voorgenomen gezinsbijdrage voor dit jaar 
nog niet over ……… daarom even deze 
herinnering. We zien uw bijdrage graag 
tegemoet, temeer omdat het kerkbestuur 
het volgend jaar voor enkele extra uitga-
ven zal komen te staan. 

Eerstdaags zal het bestuur van de Vrien-
den van de Parochie u informeren over de 
vriendenwerving en de stand van zaken. 

 Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

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

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

3 t/m 10 november  2012

ZATERDAG 3 NOVEMBER viering Aller-
heiligen: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeu-
werik, voor ouders Jacobs-Vaes, voor 
Paul Beelen 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..

ZATERDAG 10 NOVEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, zang Gerjon Joosten begeleid 
door Nico Milcharek, jaardienst voor ou-
ders Verheijen-Bollen, voor Peter-Jan 
Beerens voor zijn verjaardag, jaardienst 
voor ouders Linders-v.d. Moosdijk, jaar-
dienst voor Neel van Tongerlo, jaardienst 
voor ouders Vaes-van Mierlo, Annie en 
Mien.

LEZERS: zaterdag 3 november  Tom van 
Horik, zaterdag 10 november Jarno Bon-
gers en Valerie Beerens.

MISDIENAARS:, zaterdag 3 november 
Francien Verheijen, zaterdag 10 november 
Piet van Gog.

”Je leven aanvaarden zoals het is, is ook 
een uitdaging, misschien wel de grootste 
waarvoor een mens kan komen staan”  

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

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

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

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

LKV AFD. NEDERWEERT-EIND
Beste leden,
Op maandag 5 november komt notaris 
Esther Raemaekers voor ons een avond 
verzorgen over erfrecht en alle zaken waar 
een notaris mee te maken heeft. Hebben 
jullie vragen, noteer ze.
Aanvang 20.00 uur in de Reigershorst.
We hopen op veel aanwezige leden.

Het bestuur.

KERKDIENSTEN

Geboortekaartjes???

Ouderenvereniging Budschop (Lid KBO)

KIENEN november
Er wordt gekiend op de vrijdagen 2 en 16 november

voor geldprijzen en jackpot.

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

Iedereen is welkom.

Het bestuur.

LKV AFD. NEDERWEERT
Hallo dames,

Op dinsdag 27 november is het alweer St. 
Nicolaas voor ons. U krijgt nog nader be-
richt over de eigen bijdrage.  

Op  donderdag 29 november is de  pro-
vinciaal georganiseerde busreis. Dit jaar 
naar de kerstmarkt en winterland in Has-
selt België. De reis kost € 16,50 per per-
soon. 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.

Vier generaties

Wat ooievaar? Overgrootoma Bensen-Houben (91 jaar)
Niks ooievaar.  Oma Cremers-Bensen (59 jaar)
Gewoon van hupsakee,  Mama van der Horst-Cremers (31 jaar)
en toen kwamen er twee! Aukje van der Horst (12 oktober 2012)
 Lotte van der Horst (12 oktober 2012)

Trimsalon Snoetje

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

Tel. 06-29420034

Het adres voor uw hond

Arabesque
Salon voor huidverzorging
Loverstraat 12
Tel. 0495-840661

Onder onze vaste klanten verloten wij iedere twee maanden een 
goodiebag of korting op producten en behandelingen.

De prijswinnaar van september en oktober is mevr. A. van Diepen uit Haler.
Zij ontvangt een gezichtverzorgingsset t.w.v. € 76,-

2012 Actiejaar

10 jaar Arabesque
Profiteer van onze aanbiedingen 

in november en december

10% korting 
op producten 

m.u.v. aanbiedingen 

OPENBARE 
FRACTIEVERGADERING JAN

Aan alle inwoners van de gemeente 
Neder weert.

Op maandag 12 november, aanvang 
19:30 uur, in café / zaal “de Schans” te 
Budschop, bespreken wij de raadsagen-
da van dinsdag 13 november. Wij begin-
nen met het “vragen half uurtje”, waarbij u 
uw vragen kunt stellen. Heeft u een vraag 
of een opmerking, maar bent u niet in de 
gelegenheid om op 12 november 2012 te 
komen, dan kunt u deze ook schriftelijk of 
per e-mail aan ons stellen.

Ons postadres is: Dhr J. van Werde, 
Geenestraat 1A-3,  6031 VM te Neder-
weert. 
E-mail: secretaris@jan-nederweert.nl  

Tot maandagavond 12 november 2012.
JAN-Nederweert
http://www.jan-nederweert.nl



Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...

NU OOK IN

NEDERWEERT

3+1
GRATISGRATIS
3+1

Aanmaakhout 

in netje  
met FSC 
certificaat 

€ 4,50

Voederhuisje op 

voet met dakleer

€ 24,95

Voe

Speculaasvorm
Sint, Zwarte Piet,  

3 figuurtjes, Zon Maan Ster

€ 6,95

AVEVE Mix voor speculaas 

400 g  € 1,75

AVEVE 
All-in Mixen 2,5 kg

AII-in = enkel water toevoegen.

*Goedkoopste verpakking is gratis.

+GRATIS
Winter

strooivoeder
2,5 kg t.w.v. € 2,99

+GRATIS
Winter

strooivoederstrooivoeder
2,5 kg t.w.v. € 2,99

GRATIS
Mix voor speculaas
bij aankoop van speculaasplank 

naar keuze

GRATIS
Mix voor speculaasMix voor speculaas
bij aankoop van speculaasplank 

naar keuze

AVEVEAA
All-in Mixen 2
AII-in = enkel wate
*Goedkoopste verpakking

AVEVEAA

3 halen*
2 betalen2 betalen
3 halen*

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

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

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.
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GRATIS
Mezenbollen  6 stuks
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Tips en advies rondom tuin-, dier- en bakplezier?  
Volg ons op Facebook www.facebook.com/avevewinkels

bij minimum aankoop van € 15

Ruim assortiment bakbenodigdheden!

Aannemersbedrijf J. Verstappen is voornemens om:

6 prachtige
starterswoningen 
te realiseren op plan Hoebenakker, te Nederweert
Begane grond: ruime lichte woonkamer, keuken, hal, toilet, kelderkast, berging en fietsberging. 
1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met toilet. Tuin op het zuiden. Traditioneel gebouwd, 
onderhoudsvriendelijk en energiezuinig.  
Prijs hoekwoning: € 173.400 v.o.n. / Prijs tussenwoning: € 155.000 v.o.n.

Interesse? Bel of mail geheel vrijblijvend naar Jan Verstappen:
0495-626148 / 06 – 22405130 / info@aannemersbedrijfverstappen.nl

Mocht u interesse hebben in deze woningen, 
maar dan op een andere locatie in de Gemeente Nederweert, bel of mail dan ook gerust!

, kelderkast, berging en fietsberging.
op het zuiden. Traditioneel gebouwd,

Mogelijkheden om 
starterslening
aan te vragen.

Concept

Driesjtuveropera met 
“Nederweerter” inbreng

Op vrijdag 26 oktober gaat De Driesjtuveropera in première. De Driesjtuveropera 
is de door (de in Maasniel wonende) Ton Custers in het Limburgs vertaalde versie 
van Die Dreigroschenoper van Brecht en Weill. Ton zal tijdens de voorstelling te-
vens de rol vervullen van Moritatenzänger. 
Joep Segers, woonachtig te Nederweert en bestuurslid van BV Strateris, zal de rol 
van Matthias de centenäöker, hoofd van Mac ut Mets zien bende, op zich nemen.

Liegen, bedriegen, liefde en lust, zwart-wit, heel veel kleuren, mooi gecomponeerde en 
gearrangeerde muziek. Zo maar wat woorden om een aparte productie te omschrijven. 
Dit spektakelstuk is niet echt een opera maar het is ook geen puur toneelstuk. Bertolt 
Brecht en Kurt Weill schreven dit stuk in de jaren 20 van de vorige eeuw met als belang-
rijkste idee: “eers kump ’t vraete, den kump de moraal”. 

Regisseur Marcel Lemaire heeft het van oorsprong zwartgallige stuk een boeiende invul-
ling gegeven met de nodige humoristische momenten. 
Het theaterstuk wordt opgevoerd in een unieke locatie: het architectonisch zeer bijzon-
dere Niekée aan de Oranjelaan in Roermond. 
De Driesjtuveropera wordt uitgevoerd met de ondersteuning van een live orkest onder 
leiding van Angélique van Grimbergen. 

De speeldata zijn: 2, 3 en 4 november. Aanvang voorstellingen: 20:00 uur. Kaartjes kos-
ten € 17,50 en zijn te verkrijgen bij de Pinnenhof, Kapelaniestraat  te Nederweert. 
BV Strateris organiseert nog een busreis op 2 Nov. BV Stratersi leden betalen € 15,00 
& niet leden € 21,00 en ieder krijgt daarvoor de entreekaart, incl. 1 consumptiebon & 
natuurlijk de heen- en terugreis per bus. Busreiskaarten ook bij de Pinnenhof of bij Joep 
Segers, tel.634879.  
Voor meer informatie over de productie kunt u terecht op de website www.driesjtuver.nl. 

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

Openingsactiviteit combinatie-
functionarissen sport

GROTE OPKOMST SPORT- EN SPELMIDDAG

Donderdag 18 oktober heeft de eerste activi-
teit plaatsgevonden van de nieuwe combina-
tiefunctionarissen sport. Deze activiteitenmid-
dag voor de basisschooljeugd was de officiële 
start. Sportcentrum de Bengele was omgeto-

verd tot een groots speel- en sportparadijs. Er was een zeer grote opkomst! 

De jongste kinderen konden hun hart ophalen in een ware ‘sportspeeltuin’, waarin ze 
lekker  konden spelen op een luchtkussen, bowlingbaan, hinkelbaan, e.d. 

De oudste kinderen konden hun sportiviteit kwijt in een hockey- en voetbaltoernooi. 

Door de grote opkomst, hebben de combinatiefunctionarissen een geweldige start ge-
maakt. Zij zullen zich de komende tijd gaan richten op het verbeteren van de gymlessen 
en het ondersteunen van sportverenigingen.

Heeft u vragen of wenst u verdere inlichtingen? Neem dan contact met hen op!
Vorkmeer Nederweert
Tel.: 0495-688249
Carolien Peters: c.peters@vorkmeer.nl
Myrna van der Weerden: m.van.der.weerden@vorkmeer.nl 

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Dames en heren,

Het bestuur van de Heemkunde Vereniging 
Nederweert nodigt u uit voor een bijeen-
komst op 6 november 2012 die zal gaan 
over 

Nederweert in de 
Tweede Wereldoorlog

door  Niek Hendrix
Over de oorlog 40-45 is al veel verteld, ook 
in onze vereniging. Maar het blijft mensen 
bezighouden. Dat komt vooral omdat er zo-
veel invalshoeken zijn om dit onderwerp te 
benaderen.

Deze avond gaat Niek Hendrix vooral de 
menselijke kant belichten. Hoe Neder-
weertse mensen van vlees en bloed ver-
zeild raakten in die oorlog en wat het met 
hun deed. Niek zal ons confronteren met 
origineel en nog niet gepubliceerd materi-
aal, waarbij de menselijke maat het leiden-
de motief zal zijn. Spannend !

De lezing vindt plaats op :

Dinsdag  6 november 2012 
om 20.00 uur in zaal Centraal, 

Kerkstraat 59, Nederweert
U bent van harte welkom.

De overige bijeenkomsten voor dit seizoen 
zijn op:

 Culturele avond. Jos Meermans “Schep-
pend Vuur, Haydn vertelt”.

 Geschiedenis van het onderwijs in Ne-
derweert door Lies Vossen en Jeanne 
Kessels.

 Indiëgangers, door Jan van Boeijen en 
René Vos.

 Jaarvergadering.  Daarna een lezing over 
de imkerij en het belang van de bijen 
door Jan Caris. (Dit onderwerp is onder 
voorbehoud).

Hein Jansen, Theo Burgers,
Voorzitter. Secretaris.
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Ambachtelijke slagerij

John HermannsJohn Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

500 GRAM GEHAKT (HALF OM HALF) 
......
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...............................................
............................................

................................

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 
durfal, driftkikker en doorzetter…

Feestelijke boekpresentatie
zondag 4 november 15.00 uur
Bij café-zaal Bi-j Le-nie, Kruisstraat 53, Nederweert-Eind

Het eerste boek zal aangeboden worden  aan 
burgemeester  Evers van Nederweert. 

Voorintekenaars kunnen het boek vanaf 15.00 uur afhalen. 
Jan Simons zal voor geïnteresseerden  het boek signeren. 
Aansluitend zal de middag  feestelijk worden voortgezet 

met diverse artiesten, waaronder Marcello, Johan Veugelers 
en Math van Veldhoven.

Wij wensen  u een prettige middag!

Uw wordt ontvangen 

met een drankje 

en een hapje.

20 jaar Alda

Op 5 november 2012 is het 20 jaar gelden dat Alda haar handwerkwinkel opende aan 
de kerkstraat in Nederweert. Gedurende deze 20 jaar heeft Alda haar zaak laten groeien 
tot een creatief centrum waar iedereen terecht kan voor materialen en advies. Het as-
sortiment van de winkel is in de afgelopen jaren zo uitgebreid, dat men niet meer kan 
spreken over een handwerkboetiek. Dit was dan ook de reden om een naamswijziging 
door te voeren. Vanaf nu is Alda’s Handwerkboetiek veranderd in Alda Creatief. Behalve 
de naam en het logo zal er voor u niets veranderen. Alda zal de komende jaren nog altijd 
voor u klaar staat met volop ideeën en creativiteit.

Alda Creatief is gevestigd in een pand dat al vele 
jaren de historie draagt van creativiteit. Voor Alda 
woonde hier Leen van Deursen die in 1982 is ge-
stopt met haar handwerk- en hoedenzaak. Leen 
runde de zaak die zij had overgenomen van haar 
ouders. In 1992 is Alda op deze locatie haar eigen-
tijdse creatieve winkel begonnen. Het pand was in 
die tijd gekenmerkt door een smeden kunstwerk 
in de vorm van een schaar boven op de dakkapel. 
Voor de oplettende Nederweertenaar, dit kunst-
werk is enkele jaren niet aanwezig geweest. Tij-
dens de verbouwing in 1996 is het namelijk in vei-
ligheid gesteld. Toen de verbouwing gereed was 
is men het vergeten terug te plaatsen. Het smeden 
“schaartje”, gemaakt door familie Breukers voor 
de familie van Deursen, staat inmiddels weer op 
zijn plek.

20 jaar Alda’s Handwerkboetiek hebben we mede te danken aan onze zeer gewaardeer-
de klantenkring en natuurlijk laten we dit niet ongemerkt voorbij gaan. Om dit te vieren 
houden we van 6 t/m 10 november een feestweek met veel acties en aanbiedingen. Ook 
ontvangt iedere klant in deze week een leuke attentie.
Loop gerust eens binnen om te snuffelen in het uitgebreide assortiment van kleinvak-, 
handwerk-, hobbyartikelen en breigarens. Ook kunt u bij Alda terecht voor de, stomerij 
en niet te vergeten al uw kleding- en schoenreparaties. Natuurlijk is Alda of een van haar 
collega’s altijd bereid u te adviseren bij allerlei creatieve oplossingen.

Afvalwatertechniek NB Milieu 
Nederweert  neemt na 18 jaar afscheid 

van de heer Jurgen Rabbe
Na ruim 50 jaar actief te zijn geweest in 
het bedrijfsleven gaat Dhr. Jurgen Rabbe 
dan eindelijk genieten van zijn welver-
diende pensioen.  Afvalwatertechniek is 
Jurgen heel dankbaar voor zijn inzet en 
enthousiasme die hij gedurende zijn 18 
jarig dienstverband bij Afvalwatertech-
niek heeft getoond. Jurgen Rabbe is in al 
die jaren een zeer prettige collega en een 
betrouwbare zakenpartner geweest voor 
zijn klanten, leveranciers en werkgever. 
Hij heeft naam gemaakt sinds begin ja-
ren 80 in de afvalwater wereld door zijn 
hoge kennisniveau en zijn correcte ma-
nier van werken jegens klanten, leveran-
ciers en zijn werkgevers.

Dhr. Yuri van Goor ook al jaren actief bij 
Afvalwatertechniek zal Dhr. Rabbe gaan 
vervangen. Afvalwatertechniek is er 
daarnaast van overtuigd dat men met de 
nieuwe man Dhr. Marcel Beelen een goe-
de aanvulling heeft op het verkoopteam. 
Afvalwatertechniek is zich bewust dat Jurgen Rabbe volledig vervangen natuurlijk heel 
moeilijk zal zijn, maar men gaat er alles aan doen om die hoge kwaliteit dienstverlening 
te blijven garanderen.

Tot 16 November heeft U in ieder geval nog de gelegenheid om zakelijk afscheid van 
hem te nemen op kantoor in Nederweert. Voor eventuele vragen kunt U te allen tijde 
contact met Afvalwatertechniek opnemen. Zie voor meer informatie ook www.afvalwa-
tertechniek.nl 

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Na de klasse restaurants nu ook in onze slagerij; 
Duroc d’Olives varkensvlees

Super mals varkensvlees op basis van gezonde voeding voor de dieren
Rijk aan onverzadigde vetzuren door het gebruik van olijfolie in het 
varkensvoeder wat positief is in de strijd met hart-en vaatziekten. Een 
unieke smaakbeleving waar menig klasse restaurant enthousiast
over is.

Als een van de eerste in Nederland bieden wij dit varkensvlees naast
het traditionele varkensvlees aan. Proef het verschil!!!

           Ambachtelijke slagerij John Hermanns

Ambachtelijke slagerij

John HermannsJohn Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

ZONDAG 4 NOVEMBER
Vogelverenigingen de “Geelgors” uit 
Stramproy en “de Vogelvrienden Neder-
weert” houden op zondag 4 november 
een vogeltentoonstelling in “Le Winne” 
aan de Boeket 6 in Nederweert. 

U zult hier een kleine selectie zien van 
het grote scala aan vogelsoorten die op 
de grote nationale kampioenschappen 
te bewonderen zijn. Hier ziet u kanaries, 
tropische vogels als ook kromsnavels, 
dus toch voor ieder wat wils. Mocht u zelf 
vogels hebben en nog niet aangesloten 
zijn bij een vereniging dan is deze ten-
toonstelling de ideale manier om kennis te 
maken met de vogelsport. Entree gratis. 
De tentoonstelling is geopend op zondag 
van 10:00 uur tot 16:00 uur. Bent u verhin-
derd maar u heeft wel interesse in onze 
vereniging, dan kunt u te allen tijde con-
tact opnemen met het secretariaat van de 
vereniging (06 51403392) en/of een kijkje 
nemen op onze website – 
www.devogelvriendennederweert.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)

Wiskikker gaat logeren bij……
Op het kindercentrum Drie Turf 
Hoog en BSO De Bengle is Wis-
kikker een vast onderdeel van het 
voorschoolse/activiteiten aanbod 
voor de peutergroepen. Ook voor 
de BSO kinderen tot de leeftijd van 
6 jaar wordt de methode gebruikt.
Naast het stimuleren van alle an-
dere ontwikkelingsgebieden zoals, 
taal, sociaal, motoriek, emotioneel 
etc. is deze unieke methodiek ont-
wikkeld voor Kinderopvang Hu-
manitas. Dit in samenwerking met 
vooraanstaande pedagogen en 
onderwijsdeskundigen. Wat bete-
kent dit nu?

De Wiskikker beleeft tal van avonturen als hij door verschillende landen reist. Het land 
van kilo en meter bijvoorbeeld laat hem wegen en meten. Hoeveel linialen lang is mijn 
mama? He, die ene appel is zwaarder dan de andere….. In het land van Ratjetoe wor-
den voorwerpen gesorteerd. Wie heeft er vandaag allemaal een rode beker tijdens het 
eetmoment?

U zult begrijpen dat de kinderen op een speelse manier in aanraking komen met een 
groot aantal wiskundige begrippen. In samenwerking met Basisschool De Bongerd 
worden in frequent overleg zulke methodes besproken. Bij kinderen van de BSO gaat 
Wiskikker ook thuis  logeren, zo kan het gebeuren dat de kikker ineens ook in de klas zit. 
Een kind leert altijd en overal door te spelen, voor de professionals is er een taak om dit 
op alle vlakken te stimuleren met een uitdagend aanbod.
De Wiskikker is door alle kinderen, ouders en leerkrachten inmiddels een graag geziene 
gast!

 Rita van den Biggelaar, locatiemanager Kinderopvang Humanitas
 Willy Kuipers, directeur Basisschool De Bongerd

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

De peuters van Eigenwijsje & Olleke 
Bolleke gezellig naar het bos!

Op 25 oktober heb-
ben de peutergroep 
Eigenwijsje en de 
oudste kindjes van 
Olleke Bolleke een 
herfstwandeling in het 
bos gemaakt. Dit von-
den wij en de kids een 
erg leuke afsluiting 
van het thema herfst 
waar we de afgelopen 
weken op de groep 
hard aan gewerkt 
hebben.

Het was een gezellig 
boel in het bos, pad-
denstoelen werden 
bekeken, herfstblade-
ren verzameld, lekker gewandeld en rennen door ’t bos. Aangekomen bij de boerderij 
was er voor ieder kindje drinken en een lekkere wafel. De ouders die geholpen hadden 
werden verwend op koffie en zelfgebakken cake! 

Daarna werden de dieren bewonderd en met de kleine konijntjes geknuffeld. Hierna was 
‘t weer tijd om terug te wandelen. Moe maar heel voldaan en vol verhalen weer terug 
naar Bobo!

Weekblad voor Nederweert DONDERDAG 28 JUNI 2007



Sp   rtnieuwS
Weekblad voor Nederweert 

Carnavalsprinsen ruilen 
steek voor helm.

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

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

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

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

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

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

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

Geïnteresseerd in een dagje motorsport ?
Mis dit niet, Entree gratis!
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SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

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

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

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

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

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

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

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

Jumping Giants, lets go!
Het bestuur

Zinderende wedstrijd Stepco-BSW 
tegen Gembo BBC in Nederweert

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrOGraMMa 
ZaalCOMPETITIE

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

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

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

Zie ook www.handbalclubospel.nl

WEDsTrIJDsCHEMa
H.V. MErEFElDIa

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

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

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door 

Peter Pellemans Bouwservice

www.hvmerefeldia.nl

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

PrOGraMMa:
Zondag 7 oktober Sluiting schietseizoen 
met koningschieten

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

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

bij Le Winne
12.30 uur gezamelijk eten, aansluitend 

Koningschieten en gezellig sa-
menzijn.

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

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

Het Bestuur.

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

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

rKsVO NIEUWs
Donderdag 4 oktober:
KNVB DM014 - Selectiewedstrijd 19.00

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

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

Zie voor het laatste nieuws 
www. rksvo.nl

sPOrTNIEUWs
HBs WIlHElMINa

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

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

aspiranten
Sven de Wit  123

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

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

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

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

Donderdag 11 – 10 
Crescendo 1 – Vlegelke 1.

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

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

Veel Succes LB

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

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

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

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

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

SchietSportcentrum “Kraan”

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

VooR eeN bedRijfs-, familie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV 
Moonen & Wagemans

Info: Joep Gommans, tel: 06 27287738

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 3 november
Merefeldia A1 – Haelen A1  15:00
Reuver A2 – Merefeldia A2  13:30/15:00
FC Oda B1 – Merefeldia B1  13:30/14:00
Merefeldia B2 – SVC 2000 B3  15:00
FC Cranendonck MB1 – 
Merefeldia MB1  10:45/12:00
DVO C1 – Merefeldia C1  11:15/12:45
Merefeldia C2 – Rood Wit’67 C2  13:30
Merefeldia D1 – Groene Ster D1  12:15
FC Cranendonck D1 – Merefeldia D2  10:30/11:30
Merefeldia D3 – Reuver D3  12:15
Laar D5 – Merefeldia D4  08:15/09:00
Merefeldia D5M – Eindse Boys D3G 12:15
SV Budel E1 – Merefeldia E1 09:00/10:00
Merefeldia E2 – RKMSV E2 11:00
Merefeldia E3 – FC Oda E4 11:00
Roggel E3 – Merefeldia E4 09:15/10:15
Eindse Boys E3 – Merefeldia E5 08:30/09:15
Merefeldia E6 – SHH E10 10:00
MMC Weert F1 – Merefeldia F1 07:45/08:30
Merefeldia F2 – DESM F1 10:00
Panningen F3 – Merefeldia F3 09:30/10:30
Helden F5 – Merefeldia F4 09:45/10:45
Merefeldia F5 – FC Cranendonck F2 09:00
Merefeldia F6 – Heythuysen F3 09:00
RKMSV F5 – Merefeldia F7 09:00/10:00

Programma Veteranen
Zaterdag 3 november
Merefeldia – Reuver  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 4 november
Merefeldia 1 – Baarlo 1  14:30
Merefeldia 2 – Blauw Geel’38 3  11:00
Haelen 3 – Merefeldia 3  09:15/10:30
FC Cranendonck 3 – Merefeldia 4  09:15/10:30
VV Kessel 3 – Merefeldia 5  09:15/10:30
RKSVV 2 – Merefeldia 6  10:45/12:00
Merefeldia 7 – Eindse Boys 4  10:00
Merefeldia VR1 – Laar VR1  12:00

Agenda
Vrijdag 9 november
Het foute tenuefeest De Kleine Winst
Aanvang 20:30 uur
Vrijdag 16 november
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20:00 uur

SPortnieuWS
JuMPing giAntS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 44:  2 – 3 - 4  november  2012.

Vrijdag 2 november 2012.
Thuiswedstrijden:
MU16 – BSW 18.00 uur.

Zaterdag 3 november 2012.
Uitwedstrijden:
Bumpers – U16-2 11.00 uur.

Geen thuiswedstrijden.

Zondag 4 november 2012.
Uitwedstrijden:
Tracks – MU18 14.00 uur.
Gennep – U22 15.00 uur.
 
Thuiswedstrijden:
U12-1 - Springfield 10.00 uur.
U18-1 – Bumpers 12.00 uur.
U18-2 – Venlo 12.00 uur.
U14 – Quo Vadis 14.00 uur.
U16-1 – Deurne 14.00 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

PAArDenSPortVereniging 
neDerWeert 

nederweert 15 september, 
clubkampioenschappen
Joyce van de Kruijs met Tellie, kampioen 
dressuur
Maaike Werker met Coconut, kampioen 
springen
Joyce van de Kruijs met Tellie, algemeen 
kampioen (dressuur en springen)

geldrop 8 oktober, dressuurwedstrijd
Adrienne Dings met Chapeau D, 2e prijs 
in de klasse M1

uden 14 oktober, dressuurwedstrijd
Adrienne Dings met Chapeau D, 2e prijs 
in de klasse M1

nederweert 20 - 21 oktober, dressuur-
wedstrijd
Kimberly Roost met Bolanda, 1e en 2e 
prijs in de klasse M2
Adrienne Dings met Chapeau D, 1e prijs in 
de klasse M1
Cindy Mertens met Bianca van de Bocht-
straat, 2 x 2e prijs in de klasse B

Asten-Heusden 21 oktober, dressuur-
wedstrijd
Mieke Kessels met Sybren H, 4e prijs in 
de klasse M1

WeDStriJDProgrAMMA 
2012-2013

ZAterDAg 3 noVeMBer
Sporthal de Bengele, nederweert
D1 Ospel 1 – SVVH 1        11.30u.

ZonDAg 4 noVeMBer
Sporthal de Weert, Venray
C1 Manual 1 – Ospel 1            13.50u.
B1 Manual 1 – Ospel 1           15.20u.
A Manual 1 – Ospel 1             16.15u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

ProgrAMMA SV LeVeroy 
Zaterdag 3 november 
Leveroy C - Odilienberg C  13.00 
RKVB/Leveroy D2 - DESM D2  11.30 
Leveroy E1 - RKMSV E3  9.00 
Leveroy E2 - MMC Weert E7  11.00 
Leveroy F1 - Roggel F2  10.00 

Zondag 4 november 
RKHVC 1 - Leveroy 1  14.30 
Leveroy 2 - Budel 3  11.00 
Leveroy 3 - Maasgouw 4  13.00 ** 
Leveroy 4 vrij baaldag 
Leveroy Vr. - RKHVC Vr  10.00 ** 

Let op gewijzigde aanvangstijden ** 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Programma Za. 3 nov. Junioren
Eindse Boys A1 - Laar A2 15.00 uur 
Veritas B1 - Eindse Boys B1 14.15 uur 
Eindse Boys C1 - BEVO C1G 13.30 uur 
Eindse Boys D1 - FC Oda D2 12.00 uur 
Swalmen D2 - Eindse Boys D2G 12.00 uur 
Merefeldia D5M - Eindse Boys D3G 12.15 uur 
Eindse Boys E1G - FC Maasgouw E2G 09.15 uur 
Egchel E1G - Eindse Boys E2 11.00 uur 
Eindse Boys E3 - Merefeldia E5 09.15 uur 
Eindse Boys F1 - Brevendia F1 10.30 uur 
RKMSV F3 - Eindse Bous F2G 10.00 uur 
Eindse Boys F3M - RKSVO F4 19.30 uur 
Maarheeze F4 - Eindse Boys F4 09.30 uur

Programma Za. 3 nov. Veteranen
Eindse Boys - KSV Horn 17.00 uur

Programma Zo. 4 nov. Senioren 
Eindse Boys 1 - vv Kessel 1 14.30 uur 
RKSVO 3 - Eindse Boys 2 13.00 uur 
Altweert’heidev 2 - Eindse Boys 3 11.30 uur 
Merefeldia 7 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 4 nov. Dames 
Eindse Boys VR2 - MMC Weert VR1 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 –vv 
Kessle 1:
De Pinmaeker interieurs te nederweert
Spelertje van de week: Jasper Linders
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 1 nov. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

Programma ‘t Brökske 
Zaterdag 3 november 
Sporthal nederweert 
‘t Brökske 4 - SVH’39 4  16:00u 
‘t Brökske 3 - WZV’87 1  17:00u 
‘t Brökske 2 - ZVVG/ Cafe Potbelly 1  18:00u 
‘t Brökske 6 - WZV’87 4  19:00u 
Sporthal Vlodrop 
Linne 2 - ‘t Brökske 5  19:00u 
Sporthal Born 
ZVV Born 2 - ‘t Brökske 7  19:00u 

Maandag 5 november 
Sporthal nederweert 
‘t Brökske 1 - Inter’80 1  21:30u 
Sporthal Sevenum 
ZV Serum 2 - ‘t Brökske 8  21:00u 

Leden Duikteam Nederweert 
naar Egypte!!

Een aantal leden van Duikteam Nederweert waren in de herfstvakantie op duikvakantie 
gegaan naar Marsa Alam (Egypte). Met een buitentemperatuur van 34 graden en een 
watertemperatuur van 29 graden was het daar goed vertoeven. Het onderwaterleven in 
Egypte staat bekend om zijn grote variatie in koraal en vissoorten. De duikers hadden 
in die week verschillende boot en kantduiken gemaakt. Op de dag dat Ayla  (een van de 
leden) haar honderdste duik ging maken werden er aantal bijzondere beesten gespot, 
namelijk een zeekoe (zie foto), twee zeepaardjes en een schildpad. Verder die week 
werden er ook nog twee duiken gemaakt op een scheepswrak. Mooi als je ziet hoe na al 
die jaren koraal zich vastzet op het wrak. De soorten vissen die je daar ziet is te veel om 
op te noemen, maar  een aantal wil ik toch noemen zoals, reuzenmurene, koraalduivel, 
koffervis, pijlstaartrog, roghaai, krokodilvis, steenvis etc. etc. Wil jij straks ook in Egypte 
of in een ander exotisch land van het onderwaterleven genieten, meld je dan aan voor 
een duikopleiding bij onze vereniging. Heb je reeds een duikbrevet en wil jij je duikvaar-
digheden op niveau houden of een specialty volgen, kom dan een keer naar onze zwem-
badtrainingen kijken  op zaterdag bij zwembad “De Laco “ van 16.30 uur tot 20.30 uur.
Voor verdere info, kijk op www.duikteamnederweert.nl of stuur een mail naar info@duik-
teamnederweert.nl 

ProgrAMMA:
Donderdag 8 november Najaarsverga-
dering voor alle leden.
Locatie: Le Winne
Aanvang: 20.00 uur

Zondag 18 november Schietwedstrijd
Locatie: Herkenbosch
Aanvang: 14.00 uur

Het Bestuur.

SPortnieuWS
HBS WiLHeLMinA

uitslag 2e Bondswedstrijd  
org. ons genoegen  
1e zestal  
Jo de Wit 229
Johan van Lierop 224
Tim v/d Waarenburg 224 
Rick de Wit 223
Ruud Westerveen 222 
Luc v/d Loo 222 
 1344 
2e zestal  
Jack Meevis 222 
Nathalie de Wit 220 
Fried op’t Root 217 
Martijn Geuns 216 
Harrie de Wit(Lo) 211 
Mart van Thuijl 211 
 1297 
3e zestal  
Marlies Hekers 211 
Joseph Jonkers 209 
Harrie de Wit(Le) 209 
Frans v.Nieuwenhoven 208 
Bér de Wit 206 
Mike Berendsen 205 
 1248 
4e zestal  
Riny Vaes 204 
Bart Jonkers 201 
Anke Vaes 198 
Henk de Wit 194 
Dion v.Veldhoven 190 
Harrie Hermans 190 
 1177 
5e zestal  
Delano v.Veldhoven 186 
Sylvia Soulier 185 
Giel Hekers 184 
Cor Bakker 181 
Chantal Hekers 177 
Thieu Jacobs 174 
 1087 
6e zestal
Piet van Hoeij 161
Zinzie van Lierop 154
Dirk Duijts 143
Werner Bloemers 131
Luuk van Hooijdonk 127
Vilja van Lierop 125
 841
rest
Elfrie van Lierop 115

Compound
Tim Vaes 226

Aspiranten
Tom Jonkers 128
Ivar de Win 181
Sven de Wit 144

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 
Wilhelmina. Aanvang 10.00 uur
18-nov 2012 Diplomaschieten 3 pijlen bij 
Wilhelmina
20-nov Knockout wedstrijd. Aanvang 
20.15 uur

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

WeDStriJDSCHeMA
H.V. MerefeLDiA

Programma zondag 4 november 2012 
Weert, aan de Bron
DA1 Rapiditas A2 – Merefeldia A1 12.30u
Maasbree, d`n Adelaer
DB1 BSAC B1 – Merefeldia B1 13.45u
DS1 BSAC 1 – Merefeldia 1 15.35u
roermond, Jo gerris
HS1 Swift 2000 2 – Merefeldia 1 14.10u
Horn, van Hornehal
DB2 Leudal B1 – Merefeldia B2 14.50u

De wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door 

Leon Wijen wonen en slapen

www.hvmerefeldia.nl

rKSVo nieuWS

Zaterdag 3 november:
Maarheeze A1 - RKSVO A1 15.00
Cranendonck B1 - RKSVO B1 14.00
RKSVO B2 - RKESV B1 15.00
RKSVO B3 - SV Budel B4 15.00
RKSVO C1 - Brevendia C1 4.00
RKSVO C2 - SV Laar C3 13.00
RKSVO C3 - SV Laar C5 14.00
Heythuysen D1 - RKSVO D1 11.00
RKSVO D2 - SV Budel D3 12.30
VV GKC D2 - RKSVO D3  09.30
RKSVO E1 - Haelen E2 10.00
RKSVO E2 - vrij
RKSVO E3 - Rood/Wit’67 E2 10.00
DESM E3 - RKSVO E4 09.00
RKSVN F1 - RKSVO F1 09.45
RKSVO F2 - vrij
RKSVO F3 - RKVB F2 11.00
Eindse Boys F3M - RKSVO F4 10.30
RKSVO F5 - SHH F9 11.00

Zondag 4 november:
DESM 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - SV Budel 2 11.30
RKSVO 3 - Eindse Boys 2 11.00
RKSVO 4 - Horn 3 11.00
SV Laar 6 - RKSVO 5 12.30
Maarheeze 4 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - RKMSV 9 10.00
Roggel da.1 - RKSVO da.1 10.30

Zie voor het laatste nieuws onze 
nieuwe site gemaakt door 

Koos Schreurs www.rKSVo.nl

HArMonie St. JoSePH
Concertreis naar friesland:
We kijken terug op een vermoeiend 
maar buitengewoon geslaagd concert-
weekend in Friesland. De thuisblijvers 
konden het via Facebook helemaal vol-
gen. Maar niet alles heeft Facebook ge-
haald. Die verhalen horen jullie ongetwij-
feld nog. Het was erg gezellig en we gaven 
ook nog een goed concert. Het was ge-
nieten van de mooie muziek van Fanfare 
Wilhelmina, onze slagwerkgroep en ons 
harmonieorkest in de sporthal van Ooste-
rend.  Antoon Feijen heeft de nodige foto´s 
gemaakt die op onze website staan. Dank 
aan iedereen die bij de organisatie van dit 
weekend betrokken was. Dank ook aan 
de medereizigers voor de goede onder-
linge sfeer en gezelligheid. Het is moei-
lijk zo´n weekend in een paar worden te 
omschrijven. Daarom wat steekwoorden: 
Frieslân - Beerenburg - Knoopkes – Eas-
terein - Manuela - Wommels - giftige dam-
pen - Borsicka Polka - C&A - De Walrus 
- Sneekermeer – Dokter Bernhard - Wim 
Anker - Gele haas. Kortom, “it ging oan!”

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.

Caeciliafeest:
Op zaterdag 17 november vieren wij ons 
Caeciliafeest. Over het programma wordt 
je binnenkort geinformeerd. De dag start 
in ieder geval weer met een dienst met 
medewerking van pastor Emile Gerards 
en onze jeugdharmonie onder leiding van 
Jos Zegers in Gemeenschapshuis De Pin-
nenhof. Aansluitend aan de dienst zullen 
de jubilarissen worden gehuldigd en dat 
zijn er ook dit jaar weer een heel aantal:
10 jaar: Amy Rijkers, Coen van Die-

pen, Ruud  Bergh en Suzanne 
Smeets

25 jaar: Silvia Bours-Verspagen en Dan-
ny Princen

40 jaar: Gerrie Hoeben-Gijsen, Jan Vaas 
en Jack Verhijden

50 jaar: Henny van Dooren
Het avondfeest vieren we dit jaar in Zaal 
Centraal.

Sinterklaasintocht:
Op zondag 18 november is het weer zo-
ver! Sinterklaas zet voet aan wal in Neder-
weert.
Hij arriveert per boot om 14.00 uur aan de 
kade van Steer vergezeld van boten van 
Waterscouting Mark Twain. Burgemeester 
Evers zal de Sint en zijn Zwarte Pieten ver-
volgens welkom heten in Nederweert. Wij 
zullen De Sint traditiegetrouw met muziek 
verwelkomen. We vertrekken om 13.45 
uur vanaf Pleunis Mode. We dragen het 
uniform met de stropdas voor de heren en 
de strik voor de dames én de witte das.

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

HAnDBoogVereniging
“ WiLLeM teLL “

neDerWeert  /  BuDSCHoP
uitslagen:    
2e bondswedstrijd geschoten op 19-
20-21 oktober  
Bas Akkerman (Compound)  224
Henny van den Einden  220
Frans Vossen (Compound)  219
Antoinet Meulendijks  200
Josefien Kessels  191
Paul Hermans  189
Harrie Geenen  179
Mathieu Moonen  17

Agenda:
8-9-10-11 november 5e + 6e indoorwed-
strijd georganiseerd door Vriendschap en 
strijd Hunsel
9 november Kaartavond Buurtvereniging 
St Rochus
22-23-24-25 november 3e Bondswedstrijd 
georganiseerd door de Lauwerkrans Ell
2 December St Nicolaas feest Buurtver-
eniging St. Rochus

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

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

info.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
internet: www.willemtellnederweert.nl

einduitslag Boemerangcompetitie 2012
gespeeld over 7 wedstrijden.
1  Marion Houtappel-Huib Houtappel  59,33%
2  Leny Bongers-Jan Relou  57,43%
3  Riek Nijssen-Jan Wijen  56,96%
4  Hub Kessels-Albert Kneepkens  56,70%
5  Bèr Jacobs-Thieu Timmermans  56,64%
6  Tessy v.Doren-Riny Frerker  56,48%
7  Theo v.Brussel-Hein Sieben  55,84%
8  Wilhelmien Janssen-Josè de Kan  55,69%
9  Hein v.Houts-Cor Steijn  55,29%
10  Geert Hangx-Peter Haex  55,26%

info tel.0495-633343

MAJoretteS SuCCeSVoL in BAKeL;

AgenDA  noVeMBer/DeCeMBer:
04 nov. Deelname majorettes Limburgse 
Kampioenschappen
06 nov. Bijeenkomst activiteitencommis-
sie 19.30 uur
10 nov. Windbukscompetitie en kaarten
18 nov. Marketentstertreffen Heerlerheide
30 nov. St. Nicolaasviering jeugd
06 dec. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw
11 dec. Bijeenkomst schuttersfeest com-
missie
15 dec. Kerst-inn Reigershorst

Met schuttersgroet,
Het bestuur

VerBouWing 
SeniorenLoKAAL

Vorige week is J21 begonnen aan de ver-
bouwing van het seniorenlokaal. Dit lokaal 
is bedoeld voor alle seniorengroepen en 
was wat verouderd. De muren zijn ge-
schilderd, de banken worden bewerkt, er 
komt een nieuwe (gesponsorde) televisie 
en natuurlijk hebben de meidengroepen 
M21 en M20 ook wat inspraak in alle ver-
anderingen. Zodra het lokaal klaar is zal 
dit op slot gaan, en alleen toegankelijk  
zijn voor onze seniorenleden en leiding.
De jongere groepen mogen vast wel een 
keertje komen kijken hoe mooi het wordt, 
maar moeten geduldig wachten totdat ze 
er ook groep in mogen draaien!

Groetjes de seniorenleiding 

Op 9 november gaan we nog een laatste 
keer met onze leden en vrienden hand-
boogschieten bij Ons Genoegen te Os-
peldijk. Je kunt je nog aanmelden tot en 
met zaterdag 3 november. 

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 olie-
bollen en/of wafels afgehaald worden bij 
ons clublokaal aan de Zwarteboordweg 
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: 
5 november: Ledenvergadering
9 november: Handboogschieten bij Ons 
Genoegen
10 november: Wafel- en oliebollenactie 
11 november: Wafel- en oliebollenactie
17 november: Damesdag 

foto exPoSitie 
neDerWeerter fotoCLuB

in tHeeHuiS De 
turfStAeKer oSPeL

Van zondag 4 t/m zondag 18 november 
2012 is er een foto expositie met als 
thema ‘nederweert in beweging’ van 
de nederweerter fotoclub in theehuis 
de turfstaeker, Schepengraaf 19 te os-
pel.

De opening vindt plaats om 11:00 door 
Nederweerter burgemeester Evers in het 
theehuis.
De expositie is te bezichtigen op don-
derdag en vrijdag van 12.00u tot 17.00u 
en zaterdag en zondag van 11.00u tot 
18.00u. Maandag, dinsdag en woensdag 
gesloten.

Tijdens de expositie kunnen de bezoekers  
foto´s beoordelen. Onder de bezoekers 
die een beoordeling hebben gegeven zal 
een wijnpakket worden verloot.
De uitslag zal in een persbericht bekend 
worden gemaakt en door middel van een 
publicatie in het Weekblad voor Neder-
weert.

info over de nederweerter fotoclub:
De Nederweerter Fotoclub is een ver-
eniging opgericht in 2011 voor en door 
fotoliefhebbers.
Elke 1e woensdag van de maand komen 
de leden bij elkaar in Wups Pub te Neder-
weert waarbij kennis en de laatste nieuwe 
foto tips aan elkaar worden uitgewisseld.
Voor meer informatie: www.nederweer-
terfotoclub.nl

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484
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Gemeente contact

“De term biobased economy krijgt een 
steeds meer prominente plaats in de 
samenleving en ook in de media. Zo zie 
je op internet teksten voorbijkomen als: 
’Biobased economy; maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in de agrari-
sche sector‘, ’Zuidwest-Nederland groeit 
naar Europese koploper in biobased 
ecomomy’ of ‘Noord-Nederland gaat 
voor biobased economy’. Maar waar gaat 
biobased economy nou over en wat kan 
Limburg cq Nederweert hiermee?”, aldus 
Kirsten Broekhoven van de LLTB-
afdeling Weerterland die de dialoog-
avond inleidde.

Grondstoffen 
raken op
Harry Kager van de Limburgse 
Land- en Tuinbouwbond bracht de 
ruim veertig aanwezige burgers, 
agrarisch ondernemers, ambtena-
ren en politici de basiskennis van 
biobased economy bij. “Aardolie en 
aardgas raken op. Tegelijkertijd zien 
experts steeds meer mogelijkheden 
om met behulp van technologische 
kennis en innovatie reststromen uit 
de landbouw (planten, gewassen en 
dieren) te benutten, om nieuwe groe-
ne producten met een hoge toege-
voegde waarde te creëren. Dit om de 
eindige grondstoffen te vervangen”, 
legt Kager uit. 

onderzoek en samen-
werkinG nodiG
“Om dit te kunnen realiseren, heb je 
onder meer onderzoek nodig naar welke 
plantenmaterialen het meest geschikt zijn 
als grondstof. Een andere voorwaarde is 
samenwerking: hoe organiseer je bijvoor-
beeld de levering reststromen uit de land-
bouw.” Aandachtspunt, volgens Kager, is 
dat het gebruik van plantaardige en dier-
lijke producten als grondstoffen voor de 
biobased economy vragen kan oproepen 

Bloempotten vervaardigd uit suikerbieten, bestanddelen van narcissen-
bollen verwerkt in Alzheimer-medicijnen en binnen nu en drie jaar lan-
taarnpalen gemaakt van plantenresten. Drie concrete voorbeelden van 
biobased economy. Op maandag 22 oktober informeerden drie deskun-
digen de belangstellenden over het onderwerp tijdens een informatie-
avond in het kader van de Dialoog Duurzaam Buitengebied Nederweert.

over de concurrentie met de voedselmarkt. 
Het streven is dan ook om deze concur-
rentie te vermijden. Overigens hebben 
landbouwproducten als voedsel doorgaans 
een hogere waarde dan bijvoorbeeld als 
benutting voor energie, aldus Kager.

Goede moGelijkheden 
limburG
Volgens Raymond Bevers van de 
Industriebank biedt Limburg, waaronder 
ook Nederweert, goede mogelijkheden 
voor de biobased economy. Zo hebben 
de Provincie Limburg, de Universiteit 
Maastricht, Greenport Venlo en de 
Chemelot Campus een intentieverklaring 
getekend voor de gezamenlijke ontwikke-
ling van biobased economy.

Opnieuw actiepunt uit gezamenlijke actielijst opgepakt

nederweert pakt uit met 
dialoog  over biobased economy

lantaarnpalen van 
plantresten
Tot slot bracht lichtspecialist Henk de 
Hartog van Maiken Systems uit Kesteren 
de theorie in de praktijk. ”Natuurlijke 
vezels zijn een waardevolle bron voor 
biobased economy. Fossiele grondstof-
fen zijn vaak afkomstig uit olie en daar-
door vervuilend. Producten van plant-
aardig materiaal zijn vaak schoner. Er is 
geen of nauwelijks CO2-belasting en ze 
zijn biologisch afbreekbaar.”

"Zo is op dit moment in de regio Green-
port Venlo een onderzoek naar de 
toepassing van biobased materialen 
in lantaarnpalen in de startende fase. 
Concreet: het doosje dat de elektronica 
binnen in de lantaarnpaal beschermt, 

bestaat straks uit natuurlijke 
plantresten.” En binnen nu en 
drie jaar ziet De Hartog kansen 
om armaturen van plantresten 
te maken. De mallen zijn in 
ieder geval al binnen.

kansen bieden
Harry Hermans van 
de Stichting Leefbaar 
Buitengebied Neder weert ziet 
biobased economy als een 
kans. Uitgangspunten van de 
stichting hierbij zijn onder 
meer geen CO2-uitstoot en een 
gesloten kringloop. “Daarbij 
kan biobased economy alleen 
maar echte betekenis krijgen 
voor de leefgemeenschap als in 
een heel vroeg stadium com-
municatie plaatsvindt met alle 
betrokken ondernemers en 
burgers. Tot slot vraagt heront-

werp om vaardigheden zoals verbindin-
gen kunnen leggen, creativiteit en brede 
kennis”, aldus Harry Hermans.

informatie
De informatieavond was een van de 
actiepunten uit een gezamenlijke actie-
lijst die de LLTB, Leefbaar Buitengebied 
Nederweert en de gemeente Nederweert 
met elkaar hebben vastgesteld. U kunt 
de gehouden presentaties vinden op onze 
website. Daar staat ook veel informatie 
over de Dialoog Duurzaam Buitengebied 
Nederweert.

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.

dementieproofmeter
Het is van belang dat het zorg- en 
voorzieningenniveau voor mensen 

met dementie en hun mantelzorgers in 
beeld wordt gebracht, zodat een goede 
en samenhangende zorgketen kan ont-

staan. De Programmaraad 
Zorgvernieuwing Psycho-
geriatrie van de provincie 
Brabant ontwikkelde 
hiervoor een instrument: 
de Dementieproofmeter. 
Een vragenlijst met twintig 
vragen is uitgezet bij alle 
Limburgse gemeenten. 

vraGen
Aan gemeenten is o.a. 
gevraagd of zij financiële 
ondersteuning of subsidies 
bieden aan organisaties 
die met vrijwilligers hulp 
bieden aan hun mantel-
zorgers. Een andere vraag 
was of gemeenten een 
goede leefbaarheid voor 
thuiswonende mensen 
met dementie bevorderen . 

Nederweert scoort op de Dementie-
proofmeter 42 van de in totaal 50 punten 
die te behalen waren. Daarmee zijn we 
de best scorende gemeente in Limburg.

hulp bij dementie
Mede dankzij het project Hulp bij 
Dementie scoren we hoog op de 
Dementieproofmeter. We informeerden u 
al eerder over dit project in het Gemeente 
Contact van week 37. Het project is opge-
zet door tien ketenzorgpartners in deze 
regio. Het algemene doel hiervan is het 
bieden van een samenhangend en afge-
stemd geheel van zorg en diensten aan 
dementerende cliënten. 

Hierdoor wordt het voor de persoon met 
dementie (indien gewenst) mogelijk om 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen 
met een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven. Ook ondersteuning bij activiteiten 
en sociale contacten wordt hierin mee-
genomen. Begeleiding en ondersteuning 
zijn nadrukkelijk ook gericht op de 
partner, familie en andere betrokkenen. 
Het project kan tevens bijdragen aan het 
wegnemen van het taboe op dementie.

herhaalde oproep: vrij-
williGers GevraaGd!
De gemeente Nederweert ondersteunt 
het project door middelen beschikbaar te 

stellen voor opleiding en begeleiding van 
‘dementievrijwilligers’. De Zorggroep 
coördineert de werving, opleiding en 
begeleiding. Zij zijn nog steeds op zoek 
naar enthousiaste inwoners. 

Dus hebt u interesse om als dementie-
vrijwilliger aan de slag te gaan? Neemt 
u dan contact op met Josefien Hoeben 
of Hetty Callens van Groene Kruis 
Vrijwilligerszorg via telefoonnummer 
06-44349810 of 06-44351243. Ook kunt 
u een e-mail sturen naar thuishulpcen-
trale@dezorggroep.nl.

informatie
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u 
ook terecht voor informatie over boven-
staand project. Iedere maandag is er een 
inloopspreekuur van 14.00 tot 17.00 uur 
in het Groene Kruisgebouw Nederweert, 
Kapelaniestraat 3. Voor vragen of een 
afspraak kunt u contact opnemen met 
mantelzorgconsulente Arlette Reijnen 
via tel. 06-44349496. Op www.hulpbij-
dementie.nl vindt u ook meer informatie.

In de provincie Limburg is geïnventariseerd in welke mate gemeenten 
zorg en voorzieningen hebben voor mensen met dementie en hun mantel-
zorgers. Deze inventarisatie is uitgezet door vijf regionale dementieketens 
in Limburg die hiervoor de Dementieproofmeter hebben gebruikt. Uit de 
inventarisatie blijkt dat Nederweert het beste scoort van alle Limburgse 
gemeenten. En dat is voor een belangrijk deel te danken aan het project 
Hulp bij Dementie en haar vrijwilligers.

Gemeente komt het beste uit Limburgse vergelijkingstest

zorg voor mensen met dementie  
in nederweert op orde

De gemeente Nederweert heeft 
zich verbonden aan het Jeugd-
sportfonds: een fonds dat kin-
deren laat sporten voor wie dat 
anders financieel niet haalbaar is. 

We staan helemaal achter deze gedachte 
en participeren daarom al enkele jaren in 
het Jeugdsportfonds. 

financiële bijdraGe
Inwoners van Nederweert die tussen de 
4 en 21 jaar zijn waarvan de ouders of 
verzorgers de sportcontributie of sport-
kleding niet kunnen betalen, kunnen 
daardoor in aanmerking komen voor een 
bijdrage vanuit het Jeugdsportfonds.

Deze bijdrage is maximaal € 225,- per 
kind per jaar en wordt gebruikt om de 
contributie en benodigde sportattributen 
te betalen. 

aanvraGen
Het geld komt niet in handen van het 
kind of de ouders. Het wordt direct 
overgemaakt naar de sportvereniging 
of sportwinkel. De aanvraag voor de 
bijdrage wordt gedaan door de inter-
mediair (tussenpersoon) die werkt in 
de omgeving van het kind. Dit kan bij-
voorbeeld een docent, het hoofd van de 
basisschool, de huisarts, algemeen maat-
schappelijk werk of iemand van Bureau 
Jeugdzorg of MEE Limburg zijn. 

verdubbelinG
Tot en met het derde kwartaal in 2012 
zijn veertien kinderen uit onze gemeente 
met gebruik van de bijdrage uit het 
Jeugdsportfonds gaan sporten. Dat is een 
verdubbeling ten opzichte van afgelopen 
jaar!

informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Kim Wijnants, consulent  
Jeugdsportfonds Limburg, e-mail: kim.
wijnants@jeugdsportfonds.nl, tel. 046-
4770590 of kijk op www.jeugdsport-
fonds.nl. 

Op weg naar een groene grondstoffen economie voor een duurzame toekomst.  (Foto: Maiken Systems)

jeuGdsport-
fonds

Mede dankzij de hulp van vrijwilligers kunnen mensen met 
dementie langer thuis blijven wonen.  (Foto: internet) 

3 november  BS Kruisstraat
3 november  BS Schoor
8 november  BV Strateris

oud papier



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

dOnkere dagen 
Offensief
Het Donkere Dagen Offensief betekent 
dat de politie in de vroege ochtend 
(06.00 - 09.00 uur) en in de avonduren 
(sluiting winkels en bedrijven) extra op 
straat aanwezig zal zijn. In regioverband 
worden extra politievoertuigen ingezet. 
Agenten zullen in de ‘gevoelige uren’ 
ook te voet, per fiets of op de motor 
meer actief zijn. In samenwerking met de 
gemeente probeert de politie zo te voor-
komen dat overvallers de kans krijgen 
om hun slag te slaan. 

Tips
Iedereen kan overigens een steentje 
bijdragen aan het veiliger maken van 
de eigen leefomgeving, zo zeggen wijk-

Om antwoord te kunnen geven op der-
gelijke vragen, zijn twintig initiatieven 
gestart die vallen binnen de MKB 
Green Deal. 

green deal
De Green Deal is het duurzaamheid-
convenant dat MKB-Nederland heeft 
afgesloten met het ministerie van 
Economische zaken, Landbouw en 
Innovatie. Uit eerdere onderzoeken 
en projecten blijkt dat een gebrek aan 
geld, tijd en kennis het MKB nog te 
veel weerhoudt om met energiebespa-
ring aan de slag te gaan. 

agenten Ivo Kwantes en Tonny Putman. 
Ze noemen bijvoorbeeld het voldoende 
laten branden van verlichting in en 
rondom de woning. Uiteraard is het 
daarbij verstandig gebruik te maken 
van energiezuinige verlichting, want 
dat bespaart kosten en is beter voor het 
milieu. Volgens de wijkagenten is het 
ook belangrijk om bij verdachte omstan-
digheden direct de politie te bellen en 
niet pas een dag later. “Beter tien keer 
teveel bellen dan één keer te laat”, aldus 
wijkagent Putman.

burgerneT
Inwoners van Nederweert kunnen ook 
deelnemen aan het project Burgernet. 
Dit is een systeem waarbij de politie via 
de mobiele telefoon of een sms-bericht 

cOncreeT en gerichT
In elk Green Deal-project gaan onder-
nemers uit een bepaalde branche of 
regio aan de slag met eenvoudige con-
crete maatregelen, zoals het vervangen 
van de verlichtingsinstallatie en het 
goed inregelen van de verwarmingsin-
stallatie. Veel ondernemers realiseren 
zich niet dat op deze energiever-
bruikers veel bespaard kan worden. 
Binnen de verschillende projecten 
zullen ook minimal twintig onderne-
mers de reductiedoelstelling van 20% 
bereiken door gebruik te maken van 
duurzaam opgewekte energie.

Start van Donkere Dagen Offensief

meer politie op straat 
tijdens ‘gevoelige uren’

Overheid en MKB sluiten Green Deal

samen werken aan twintig 
procent energiebesparing

de hulp inroept van de ogen en oren van 
burgers. Dat kan zijn na een melding 
van bijvoorbeeld een inbraak of een ver-
mist kind. In Nederweert zijn hiermee al 
goede resultaten bereikt. Zo konden de 
wijkagenten o.a. mede dankzij de hulp 
van Burgernet winkeldieven in de kraag 
vatten. Ze roepen dan ook iedereen op 
zich aan te melden

Open brief
Ook burgemeester Evers en de dorpsra-
den vinden het belangrijk dat inwoners 
een steentje bij kunnen dragen. Begin 
juli schreven ze samen een open brief 
waarin ze iedereen opriepen deel te 
nemen aan Burgernet. De brief werd 
gepubliceerd in het Gemeente Contact 
en op de website. U kunt deze na lezen 
op www.nederweert.nl. De politie geeft 
aan dat het voor een goede dekking 
wenselijk is dat in ieder geval 7,5% 
van de inwoners is aangesloten op 
Burgernet. We verwachten dit aantal 
binnenkort te halen. 

kennis delen 
De ervaringen, kennis en tips die tijdens 
deze Green Deal-aanpak ontstaan, zal 
MKB Nederland bundelen en als voor-
beeld beschikbaar stellen aan onderne-

aanmelden
Burgernet kan ook worden gebruikt om 
u via e-mail preventietips te geven over 
bijvoorbeeld inbrekers in de buurt of 
oplichters aan de deur. Op www.burger-
net.nl vindt u alle informatie en kunt u 
zich eenvoudig digitaal aanmelden. Een 
aanmeldingsformulier printen, invullen en 
opsturen naar Bureau Burgernet kan ook. 

Omgeving

aanvragen Omgevings
vergunning (regulier)
n	Irenestraat 1, plaatsen nieuw kozijn in 

linker gevel (OV 20120190) (18-10-2012)
n	Nooitgedacht 3, vergroten woning 

(OV 20120191) (16-10-2012)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie (ontvangstdatum tus-
sen haakjes).

verleende Omgevings
vergunningen (regulier)
n	Aan ’t Ven 6, varkenshouderij, plaatsen 

diesel tank (OV 20120184) (26-10-2012)
n	Irenestraat 1, plaatsen nieuw kozijn in 

linker gevel (OV 20120190) 
 (25-10-2012)
n	Kanaaldijk 10, oprichten opslagloods 

(OV 20120107) (26-10-2012)
n	Staat 8 en 8a, samenvoegen en verbouwen 

van twee woningen naar één woning 
(OV 20120165) (25-10-2012)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van verzending (datum tussen 
haakjes), op afspraak bij de centrale klanten-
balie. Het indienen van bezwaarschriften is 
tijdens de inzageperiode mogelijk voor 
belanghebbenden bij burgemeester en wet-
houders. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van Rechtbank Roermond. Dit kan 
ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een mede werk(st)er van het 
team Vergunning verlening.

verlenging beslisTermijn 
Omgevingsvergunningen
n	Leveroysedijk ongenummerd, oprichten 

baan voor training en wedstrijden voor 
crossmotoren

n	Schansstraat 25, uitbreiden woning voor 
mantelzorg

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd. 

kennisgeving
n	Gabriëlweg 2, bouw- en sloopafval bewer-

ken met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 
van het Besluit breken bouw- en sloopafval 
(MM2012050)

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

Op woensdag 17 oktober is een nieuwe 
stap gezet in het project herinrichting 
Brugstraat-Geenestraat. Zes aannemers 
waren uitgenodigd om een bieding te 
doen op het werk. Het bedrijf Bloem uit 
Panheel blijkt de goedkoopste inschrijver 
te zijn. Momenteel wordt bekeken of de 
aannemer voldoet aan de inschrijvings-
vereisten die de gemeente Nederweert 
heeft opgesteld. Als dit zo is, kunnen we 
overgaan tot gunning. De start van de 
werkzaamheden in de Brugstraat, een deel 
van de Geenestraat en het horecaplein 
staan gepland voor februari 2013.

Verenigingen, stichtingen en andere 
organisaties uit de gemeente Nederweert 
die een evenement organiseren, kun-
nen dat gratis op onze website onder de 
aandacht brengen. Het evenement moet 
dan wel lokaal of regionaal zijn, niet 
commercieel van aard en voor iedereen 
toegankelijk. Per evenement beoordeelt 
de gemeente of het voor vermelding op 
de evenementenkalender in aanmerking 
komt. Aanmelden kan direct online via 
de banner Evenementenkalender op 
www.nederweert.nl. 

brugsTraaT
geenesTraaT

evenemenTen
kalender

In het kader van het ‘Donkere Dagen Offensief’ gaat de politie in samen-
werking met de gemeente Nederweert de komende maanden meer de 
straat op tijdens de ‘gevoelige uren’. De donkere dagen in de herfst en 
winter zijn gevoelig als het gaat om het plegen van inbraken en overval-
len. Ook deelnemen aan Burgernet maakt de leefomgeving veiliger.

Wat zijn de drempels die ondernemers ervaren om energiezuiniger te 
ondernemen en hoe kunnen deze weggenomen worden? Hoeveel geld 
kan het midden- en kleinbedrijf (MKB) hierop besparen? Welke simpele 
oplossingen zijn er voor kleine bedrijven om zonder veel tijd, geld en 
moeite toch al tot een daling van het energieverbruik te komen? 

infoavond randweg 
n266 nederweert
Op maandag 5 november vindt vanaf 
19.00 uur in zaal Centraal een informa-
tieavond plaats over het project Randweg 
N266 Nederweert. Tijdens de bijeen-
komst worden o.a. zes mogelijke vari-
anten van de weg gepresenteerd die zijn 
opgenomen in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). Op 23 oktober heb-

ben Gedeputeerde Staten de NRD vastge-
steld. Dat betekent dat iedereen het docu-
ment kan inzien. Ook is het mogelijk een 
zienswijze tegen de notitie in te dienen. 
Elders in het weekblad leest u hoe u dit 
kunt doen. Voor meer informatie over het 
project Randweg N266 Nederweert kunt 
u ook terecht op www.nederweert.nl. 

mers en belangrijke stakeholders. Ook 
zal tijdens de duur van de projecten 
continue kennisuitwisseling tussen de 
verschillende initiatieven en deelnemers 
plaatsvinden. 

Bent u mkb-er en wilt u meer 
weten over de verschillende MKB 
Green Deal-projecten? Ga dan naar 
www. mkb.nl/greendeal. 

In het kader van de landelijke Dag 
van de Mantelzorg organiseerde 
Steunpunt Mantelzorg Nederweert 
samen met de gemeente een 
theater avond waaraan de mantelzor-
gers met plezier zullen terugdenken. 

De landelijke Dag van de Mantelzorg 
wordt georganiseerd om mantelzorgers 
een hart onder de riem te steken. 

respecT en waardering
Mantelzorgers zijn mensen die vaak lang-
durig en onbetaald voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
partner, ouder, kind of ander familielid, 
vriend of kennis zorgen. Zij verdienen 
respect en waardering. 

dag van de manTelzOrg
Dat gebeurt in elk geval landelijk één 
keer per jaar tijdens de Dag van de 
Mantelzorg. Officieel vindt deze dag op 
10 november plaats. In Nederweert vond 
op 25 oktober in het kader van deze dag 
een gezellige (theater)avond plaats in zaal 
Le Winne. Ook burgemeester Evers was 
aanwezig.

avOnd vOl gezelligheid!
De bijeenkomst begon met een lekker 
stukje vlaai en een openingswoord door 
Alette Reijnen van Steunpunt Mantelzorg. 
Daarna genoten de aanwezigen van een 
humoristisch toneelstuk van Theatergroep 
Klinker uit Nijmegen over mantelzorg. 
Na de voorstelling stond zanggroep 
Tössedoôr op de planken en werden de 
gasten getrakteerd op diverse hapjes en 
drankjes. 

OnTspannen
Het was een avond om niet snel te verge-
ten. De mantelzorgers konden zich even 
ontspannen; iets wat voor deze inwoners 
niet vanzelfsprekend is door de constante 
zorg voor een ander. 

infOrmaTie
Voor meer informatie over mantelzorg 
kunt u terecht bij medewerk(st)ers van het 
Steunpunt Mantelzorg. Iedere maandag 
is er een inloopspreekuur van 14.00 tot 
17.00 uur in het Groene Kruisgebouw 
Nederweert, Kapelaniestraat 3. Het tele-
foonnummer is (0495) 633504.

TheaTeravOnd 
manTelzOrgers

begrotings behandeling
De behandeling van de begroting op dinsdag 6 november begint om 
17.00 uur. U bent van harte welkom in de raadzaal om de discussie te 
volgen. 

agenda
Opening; spreekrecht; loting bij hoof-
delijke stemming; vaststelling agenda; 
behandeling programmabegroting 2013; 

onderbouwing verzoek om tijdelijke 
aanvulling capaciteit Toezicht & 
Handhaving voor start regionale uit-
voeringsdienst (RUD).

infOrmaTie
Inzage van de stukken is mogelijk bij het 
infocentrum van de centrale klantenba-
lie, het gemeenschapshuis van Leveroy 
en bij de openbare bibliotheken aan de 
Kapelaniestraat in Nederweert en het 
Aerthijsplein in Ospel. Op www. neder-
weert.nl staat ook alle informatie. 

Jaarlijks informeren de besturen van 
de dorpsraden en gemeente elkaar over 
allerlei actuele kwesties en leefbaarheid-
thema’s. De bijeenkomst kent een open-
baar karakter en is voor iedereen die 
geïnteresseerd is toegankelijk. U bent 
dus van harte welkom. Dit jaar vindt het 
overleg plaats op maandag 12 november 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Aanvang: 19.30 uur. Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met dorpscon-
tactfunctionaris Ralf Bongaerts van het 
team Maatschappelijke Ontwikkeling. 

Overleg 
dOrpsraden 


