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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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

Loet Brinkmans: 
“Je geniet het langste van je gebit 
als het de eerste keer meteen goed 
en professioneel behandeld wordt. 
Daarom ga ik naar Luuk, 
no-nonsense tandarts.”

De actieweek ‘Ospel & Neder-
weert in Actie!’  voor Dave Op ’t 
Root was een groot succes. Het 
oorspronkelijke idee groeide 
spontaan uit zijn voegen. Het 
te bouwen tuinhuis als woning 
voor de zwaar autistische Dave 
werd een complete zorgwoning 
met onderhoudsvrije tuin. De 
initiatiefneemster Anita Son-
nemans – de Wit kijkt met een 
warm gevoel terug op de actie. 
“Samen met ondernemers en 
sponsoren hebben we dit voor 
elkaar gespeeld.” Desondanks 
is het de van oorsprong Ospelse 
Anita de Wit die deze trein in 
beweging zette. 

Tweeënveertig jaren geleden werd 
Anita geboren in Ospel als dochter 
van Jo en Til de Wit. Samen met 
drie broers groeide zij op in een 
hecht muzikaal gezin. In haar 
jeugdjaren zong zij onder andere 
in het succesvolle familieorkest 
‘The Relations’, samen met vader 
Jo, broer Tijs en enkele neven en 
nichten. “Als puber heb ik me wel 
eens onzeker gevoeld; onzeker 
over wat anderen van mij vonden. 
Achteraf ben ik dankbaar voor wat 

ik van huis uit heb meegekregen 
aan muzikaliteit en presentatie-
vermogen. Het heeft me veel 
gebracht. Bovendien bleek het 
Ospels ‘oordeel’ voornamelijk in 
míjn hoofd te zitten.”
Anita leerde op 18-jarige leeftijd 
haar man Antoon kennen. Na 
verloop van tijd verhuisde zij naar 
Someren, waar zij er een gezin 
stichtte. 

Vanaf haar vijftiende kwam zij 
dagelijks bij de familie Op ’t Root 
over de vloer. “Daar leerde ik 
Dave kennen, een zwaar autis-
tische jongen. Als kind was ik al 
door hem gefascineerd. Ook zijn 
moeder Jeanne bewonderde ik. In 
die tijd was er nog nauwelijks iets 
over autisme bekend. Ik leerde van 
haar hoe ik het beste met de toen 
vierjarige Dave kon omgaan. Zij 
leerde mij Dave te begrijpen. Door 
haar heb ik mijn passie gevonden 
en aan haar dank ik mijn huidige 
beroep als autismecoach.”

Anita volgde de opleiding Z-ver-
pleegkunde en werkte vervolgens 
met mensen met diverse niveaus 
van verstandelijke beperkingen 
en aan autisme gerelateerde 
stoornissen. In de basisschoolja-
ren van haar kinderen had zij een 
commerciële baan. Haar passie 
lonkte echter. Twee jaren geleden 
zette zij de stap en startte zij haar 
bedrijf ‘AUTI-Empathie’. Daarin 
biedt zij hulp aan mensen met een 
autismespectrumstoornis en aan 
hun omgeving. De keuze om als 
zelfstandige te beginnen was niet 
op één dag beslist. “Ik ben erva-
ringsdeskundige op dit gebied. 
Daar ligt mijn kracht. Via vaklitera-
tuur, lezingen en congressen blijf 
ik op de hoogte van de materie. 
Bovendien heb ik twintig jaren 
lang samen met Jeanne lezingen 
gegeven over het onderwerp 
autisme. Ik weet dat ik op de juiste 
plek zit, al was het maar door de 
vele positieve reacties van ouders 
en kinderen die ik ondersteun op 
hun zoektocht naar meer kwaliteit 
van leven.”

Toen Dave Op ’t Root voor de 
tweede maal thuiszat na een 
mislukte uithuisplaatsing en de 
situatie voor het gezin verergerde, 
trok Anita de stoute schoenen aan 

en ging zij op zoek naar hulp voor 
de familie. “De trein zette zich in 
beweging door een oproep bij de 
ondernemersorganisatie Stichting 
Bizz’Cu. Al snel bleek dat ik in een 
niet te stoppen trein was gestapt. 
Soms bekroop me een gevoel van 
angst, maar ik ben er in blijven ge-
loven. Hoewel het bouwproject nu 
is afgerond, moeten er nog allerlei 
zaken worden geregeld. Niet in de 
laatste plaats de sponsoring voor 
de 24-uurs zorg voor Dave. Ik ben 
op zoek naar ondernemers die een 
brug willen slaan tussen complexe 
zorg en ondernemerschap en hier-
voor jaarlijks een klein percentage 
van hun omzet willen inzetten.”

Er is veel waardering voor het 
initiatief. Maar er is ook kritiek. “Ik 
ben me ervan bewust dat er meer 
situaties zijn zoals die van Dave en 
ik weet dat er criticasters zijn die 
de actie in twijfel trekken. Maar ik 
heb gehandeld vanuit mijn hart en 
betrokkenheid met de familie Op ’t 
Root. De ondernemers van Ospel 
en Nederweert vormden samen 
het hart van de actie. Daar ben ik 
enorm dankbaar voor. Ik gun ook 
anderen in een vergelijkbare situ-
atie zo’n hartverwarmend initiatief. 
Het is echter belangrijk om te 
beseffen dat het heel veel voor-
bereiding kost. Met de Stichting 
Authens streven we er ondertus-
sen naar om het huidige initiatief 
ook voor anderen die zorg op maat 
nodig hebben, toegankelijk te 
maken.”

Veel ondernemers zijn in de bres 
gesprongen voor de actie. Maar 
ook voor haar! Wellicht heeft haar 
lokale bekendheid haar geholpen 
bij haar oproep. Want, wie kent 
dit Ospelse Turfstaekerinneke nou 
niet. “Dat zoveel mensen mij in 
mijn enthousiasme zouden volgen, 
had ik nooit voor mogelijk gehou-
den. Het was een fantastische ont-
dekking en voelde als ‘thuiskomen’ 
in mijn geboortedorp Ospel.”

Meer weten over AUTI-Empathie 
of ‘Ospel & Nederweert in actie’: 
www.autisme-thuisbegeleiding.nl.
Wilt u als ondernemer bijdragen 
in dit project, kijk dan op www.
authens.nl. 

F. Bruekers

Anita Sonnemans – de Wit: een Ospelse in actie!

“Ik ben ‘thuisgekomen’ in Ospel”

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

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

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

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

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

meeuwsmeeuws
decoratiesdecoraties

Ook voor diverse
belegde broodjes!
Kijk op de website voor de bestellijst.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Wij zijn op korte termijn op zoek naar 
een enthousiaste sportliefhebber die 

op vrijwillige basis en/of tegen kleine 
vergoeding eenvoudige werkzaamheden 

kan verrichten zoals het openen/ sluiten 
en controle uitoefenen bij onze 

indoor soccer in Nederweert.

Meer info: 06 15 14 13 41

Wij moeten plaats gaan maken 
voor de nieuwe collectie.

Veel showroommodellen met 
hoge kortingen.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Ook op

zondag!

Stationsstraat 28a, Maarheeze Tel.: 0495-593055

De vakfotograaf 

maakt er iets unieks van.

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)



Bedankt alle ondernemers en vrijwilligers die de 
realisatie van de zorgwoning voor Dave Op ’t Root 

mede mogelijk hebben gemaakt!!

(Alle ondernemers die mee hebben gewerkt aan 
“Ospel & Nederweert in Actie” zijn terug te vinden op onze 

website: www.authens.nl)

De volgende uitdaging voor Stichting Authens is, om zoveel 
mogelijk sponsoren te vinden die structureel of eenmalig een 

bijdrage willen leveren aan de te leveren “complexe zorg” 
voor Dave Op ‘t Root.

Wilt u een financiële bijdrage leveren om de zorg voor Dave 
mee mogelijk te maken, zodat zijn ouders ontlast kunnen 

worden in de zorg voor Dave? 

U kunt uw bijdrage overmaken op: 
ING 7238454  t.n.v. Stichting Authens
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Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

LINGERIE OUTLET 
NEDERWEERT 

OPEN 
Brugstraat 14.

OPENINGSTIJDEN  MA.  13.00-15.00 U 
 VRIJ.  18.30-20.00 U 

Naast lingerie ook dekbedovertreksets in katoen, 
satijn en flanel hebben wij ook kado artikelen.

Vliegt u met ons mee naar 
2 bijzondere bestemmingen?

Kom dan naar onze presentatieavond en laat u inspireren
over de Azoren en Macedonië

Thema: Cultuur/Natuur

 Wanneer: Woendag 28 november 2012
 Aanvang: 20.00 uur
 Locatie: Kantoor Reisburo Mackus
  Brugstraat 30 Nederweert
  0495-632001

Opgave voor deze avond kan t/m zaterdag 24 november 2012,
telefonisch of loop even binnen op ons kantoor zodat we u kunnen toevoegen 

aan onze gastenlijst of stuur een email naar info@reisburomackus.nl

Graag naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen vermelden

Tot woensdag 28 november 2012
Team Reisburo Mackus

Marianne, Anita, Hanny en Chantal

Brugstraat 30, 6031 EG Nederweert
Telefoon 0495-632001 / 626085
E-mail: info@reisburomackus.nl

HUISKAMER OSPEL WIL 
STARTEN MET TWEEDE GROEP! 
Dit jaar is in Ospel een Huiskamer gestart. 
De Huiskamer biedt de mogelijkheid om 
actief te blijven, een zinvolle en gezellige 
invulling te geven aan de tijd, aan activi-
teiten deel te nemen en andere mensen 
in een ontspannen sfeer te ontmoeten. 
De activiteiten worden begeleid door een 
groep enthousiaste vrijwilligers. 

De Huiskamer wordt momenteel één keer 
in de 14 dagen gehouden op de woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in ge-
meenschapshuis Haaze-Hoof. Inmiddels 
is er een vaste groep van 14 deelnemers 
die met veel plezier naar de Huiskamer 
komen. Samen worden allerlei activitei-
ten gedaan, zoals creatief bezig zijn, een 
spelletje spelen, een kaartje leggen. Ver-
der wordt onder het genot van een kopje 
koffie en thee met elkaar gekletst.

De vrijwilligers willen graag een tweede 
groep starten. Heeft u interesse om deel 
te nemen aan de Huiskamer? Neem dan 
contact op! U kun zich aanmelden bij één 
van de volgende vrijwilligsters: Anneke 
van Heugten, tel.: 0495-625502 of Nora 
Broens, tel.: 0495-641258. Ook voor vra-
gen of meer informatie kunt u contact op-
nemen met deze vrijwilligsters. Zij geven u 
graag meer uitleg! 

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparenvariabele 
rente

ST.NICOLAAS KOMT 
NAAR OSPEL !

ZONDAG 18 NOVEMBER 
Wie :  Sint Nicolaas
Waar:  Aerthijsplein /    
 Haaze-Hoof 
Tijd:  13.00 uur
Wat:  ???

PRIJZENSLAG IN DE U.S.A.
Vanmorgen hoorde ik in het nieuws
hoe krijg je het verzonnen
werd er in één gezin, tot driemaal toe
de Staatsloterij gewonnen

Pa kocht van zijn armoei,
veel schulden en nauwelijks te eten,
stiekem  af en toe één lot
ondergeschikt aan zijn geweten

De dag van de trekking kwam snel nader
Zenuwen gierden door lichaam en geest 
Stel dat hij slechts 10.000 zou winnen
dan was de schuldenlast er ineens ge-
weest

Stom verbaasd, kon zijn ogen niet geloven
lag daar als een denkbeeldig visioen 
op de werkbank in zijn schuurtje
zijn eigen lot van 10 miljoen

Van zijn riante zakgeld 
kocht zoonlief toen ook één lot
Pa had een dapper voorbeeld gesteld
En hij dacht “Why not”

Na een rusteloze dag op school
Spoedde hij zich naar zijn P.C.
Zijn lot was slechts 50.000 dollar waard
maar wat moeten we er nog mee

De dochter kreeg ook de smaak te pakken
zij wilde er niet voor onderdoen
dus kocht zij ook één lot en won 
ook weer 1 miljoen

En moeder de vrouw
hield de eer aan zichzelf
en nam een heel wijs besluit
“drie maal is scheepsrecht”
een lot kopen? Ik neem geen risico en
daarmee is deze “story” uit.

Anja Massee

Lidjesaovundj 2012Lidjesaovundj 2012
Met dit jaor: Met dit jaor: 

Geschiktj & OngeschiktjGeschiktj & Ongeschiktj
De Houtere HingsteDe Houtere Hingste
De Doospelse DotsDe Doospelse Dots

Gooje RaodGooje Raod
Hae en Dae Hae en Dae 

Neteurlik onger begeleiding van:Neteurlik onger begeleiding van:
“Oze Hoempa”“Oze Hoempa”

Pauze-act:Pauze-act:
dikvörmekaar oet Ni-jwieërtdikvörmekaar oet Ni-jwieërt

17 november um 20:30 oor 
Café zaal “‘t Peeljuweel”

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

Met vriendelijk Groet
Dorpsraad Budschop

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

UITNODIGING
Namens het bestuur van de “Bond van 
Wapenbroeders”, afdeling Ospel nodi-
gen wij u van harte uit voor de jaarlijkse 
Dodenherdenking op de Britse militaire 
begraafplaats te Nederwert, welke zal 
plaatsvinden op zaterdag 10 november 
2012, aanvang 15.00 uur.

De herdenking zal worden geleid door de 
heer Jan Cuijpers van de Bond van Wapen-
broerders, afdeling Ospe. De inleiding voor 
de Engelstalige gasten wordt gedaan door 
de heer Arie van der Lee, voorzitter van de 
Bond van Wapenbroders, afdeling Ospel.

Bij slechte weersomstandigheden zal er 
worden uitgeweken naar een binnenlocatie . 
Indien u van de gelegenheid gebruikt wilt 
maken om een krans of bloemstuk te leg-
gen verzoeken we u om dit tijdig aan ons 
kenbaar te maken. We hopen u bij deze 
herdenkingsplechtigheid te kunnen ver-
welkomen.

Programma
14.45 uur, ontvangst van de autoriteiten 
en overige gasten
14.55 uur, inleiding en welkomstwoord 
door de heer Jan Cuijpers en de heer Arie 
van der Lee van de Bond van Wapenbroe-
ders, afdeling Ospel
15.00 uur, koraal gezongen door zangver-
eniging St. Caecilia uit Ospel.
gebed door Pastoor A. Koumans.
“Exhortation” door een afgevaardigde van 
het “Royal British Legion”.
Krans/bloemlegging door de burgerlijke 
en militaire autoriteiten met achtergrond-
muziek verzorgd door de Harmonie Melo-
die der Peel uit Ospel.
Kranslegging op het graf van Hendry Har-
den V.C. en Pte. Foster.
“The Last Post” door trompetter Harold 
Geurtjens.
Een minuut stilte.
“Lament”gespeeld door Pipe-Major Mr. 
William Mac. Vean.
Het “Reveile” door de trompetter.
“Dedication” door een afgevaardigde van 
het “Royal British Legion”.
“God save the Queen”  en het “Wilhelmus”.
Uittreden van de Banieren.
Einde van de ceremonie.

SPONSORLOOP
Ieder  jaar gaan wij met veel  leden samen 
op kamp, we eten dan allemaal samen in 
een grote eettent. Ook doen we in deze 
tent activiteiten en schuilen we er voor de 
regen. Onze grote eettent is echter al een 
heel aantal jaren oud, en begon gebreken 
te vertonen. Daarom hebben wij een nieu-
we mooie grote tent gekocht. Maar voor 
een vereniging zoals Jong Nederland is 
dit natuurlijk een erg grote kostenpost.
Daarom vond afgelopen zondag 21 ok-
tober een sponsorloop plaats voor alle 
leden van Jong Nederland. 

Er werd gerend en gerend, sommige kin-
deren renden wel 80 rondjes.  De leiding 
zorgde voor ranja en wat lekkers tussen-
door. Er werd achteruit gerend en gekro-
pen door de leiding om extra geld op te 
halen.

Zodra de kinderen al hun geld hebben op-
gehaald bij hun sponsors wordt de totale 
opbrengst duidelijk.
Wilt u ook sponsoren aan onze nieuwe 
eettent? Alle kleine beetjes helpen!
Neem contact op via jongnederlandbud-
schop@gmail.com.

Doe de Laco Vitaal Wintercheck tijdens 
de dagen van Laco Vitaal

Van 5 t/m 18 november bij Laco sportcentrum Nederweert 

Laco sportcentrum Nederweert is al 25 jaar dé 
sportieve ontmoetingsplek voor de actieve 65-plus-
ser. Senioren die ook graag gezond willen bewegen 
kunnen van 5 t/m 18 november tijdens de Dagen van 
Laco Vitaal kennis komen maken. En wie bovendien 
graag wil weten hoe het met zijn of haar fitheid er-

voor staat, kan tijdens de Dagen van Laco Vitaal gratis deelnemen aan de Laco 
Vitaal Wintercheck. 

De gratis Laco Vitaal Wintercheck
Veel actieve 65-plussers zijn bewust bezig met hun gezondheid. Laco Vitaal en de Laco 
Vitaal Wintercheck zijn speciaal voor hen ontwikkeld. Harry Verhoeven, manager: “De 
Laco Vitaal Wintercheck is de perfecte manier om erachter te komen wat de status van 
je fitheid is. Dankzij de Laco Vitaal Wintercheck weet je direct of je conditie winterklaar 
is. Dat is wel fijn om te weten als je ook tijdens de winter wilt sporten en gezond wilt 
bewegen. En goed om te weten, je kunt de check gewoon gratis doen tijdens de Dagen 
van Laco Vitaal.”

Op een gezellige en verantwoorde manier werken aan de gezondheid
Juist als de jaren gaan tellen is het belangrijk om op een bewuste manier actief en ge-
zond te blijven. Maar tijdens de wintermaanden is sporten en gezond bewegen in de bui-
tenlucht niet altijd even makkelijk. “Met Laco Vitaal kun je ongeacht het seizoen bewust 
en verantwoord in beweging blijven, dus ook tijdens de winter. Laco Vitaal is een afwis-
selend fitprogramma dat afgestemd is op het individuele tempo en de mogelijkheden 
van de actieve senior. Met Laco Vitaal ben je op een gezellige en sportieve wijze met je 
gezondheid bezig, en altijd onder onze deskundige begeleiding. En er is voor iedereen 
wat wils: zwemmen en/of fitnessen, alleen of in groepsverband”, aldus Harry Verhoeven

Kom ook naar de Dagen van Laco Vitaal
65-plussers die benieuwd zijn naar de mogelijkheden van Laco Vitaal en/of de Laco 
Vitaal Wintercheck, zijn tijdens de Dagen van Laco Vitaal van 5 t/m 18 november welkom 
bij Laco sportcentrum Nederweert. Wie de Dagen wil bezoeken, meer informatie wenst 
en/of de Laco Vitaal Wintercheck wil doen, kan zich telefonisch aanmelden bij Laco 
sportcentrum Nederweert.

* Bomen, heesters, etc.
* Haagplanten 

o.a. taxus, beuken, etc.
* Fruitbomen

ook oude soorten
* Tuindecoraties

o.a. beelden, vogelhuisjes, etc.
Openingstijden:  

za  

11 NOVEMBER ROMMELMARKT 
IN LEVEROY

Voor de 8e keer zal er in samenwerking 
met Jong Nederland en Fanfare Con-
cordia Leveroy een grote rommelmarkt 
plaats vinden in Leveroy. Op ZONDAG 11 
NOVEMBER 2011 zal gemeenschapshuis 
“de Pestoerskoeël” weer vol staan met 
allerhande bruikbare spullen. De deuren 
zijn geopend vanaf 13:00 u tot 16:00 u. 
De entree  bedraagt € 1,50.

Tijdens deze rommelmarkt kunt u ook ge-
nieten van een kopje koffie en een over-
heerlijk vers gebakken Leveroyse wafel. 
Om 13:30u vindt er een heuse veiling 
plaats van waardevolle spullen welke door 
enkele Leveroyse veilingmeesters aan de 
hoogste bieder verkocht zullen worden. 
Kortom, kom genieten van een ouder-
wets gezellig middagje rommelmarkt in 
Leveroy  op zondag 11 november 2012 en 
steun daarmee Jong Nederland Leveroy 
en Fanfare Concordia Leveroy.

Niet verkochte (kleine) elektrische appa-
raten worden na afloop voor het WECY-
CLE-project van de basisschool ter be-
schikking gesteld.

Het waren drie fantastische dagen!
Het bestuur van Melodie der Peel bedankt iedereen die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen aan het slagen van de Ospelse Oktoberfeesten 2012!

(Foto’s Henk Roemen / Meer op www.melodiederpeel.nl). 

OPEN EETTAFEL LEVEROY
Op donderdag 15 november is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdagmiddag 14 
november 11.00 uur. Nieuwe bezoekers 
aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633



De Venezuela werkgroep organiseert op zondag 11 november 2012

De Winterfeest markt te Ospel in 
Gemeenschaphuis “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 schilde-
rijen, snuisterijen, beeldjes, glaswerk, prachtige gehaakte kerstballen, enz.
En natuurlijk onze enveloppen loterij met bijna altijd prijs. Grote loterij met als hoofdprijs 
levensmiddelen mand geschonken door Phicoop Ospel.
Maar vooral gezelligheid
Met een lekker kop koffie en onze welbekende zelfgebakken vlaai of wafel.
Tot zondag 11 november

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

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

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.

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

DEZE WEEK ALLE NIET AFGEPRIJSDE 
DAMESSCHOENEN 10% KORTING!!!

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week 5 t/m 11 Nov.

RIJSTEVLAAI + SLAG.
KRUIMELVLAAI
Volgende week 12 t/m 18 Nov.
ABRIKOOSVLAAI

€11,95
€ 6,95

€ 6,95

Zienwat u niet
voor mogelijk hield

Maak kans op  
een iPad 3!*

www.varilux.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

Uw ogen passen zich voortdurend 

uw omgeving. Bijvoorbeeld op het 

lezen van de krant, werken achter 
de computer, een sms versturen 

Varilux® brillenglazen 

kijkcomfort zodat u zonder  

iedere afstand scherp en helder 
kunt zien.

Wij laten u zien wat u niet voor 
mogelijk hield!

Begroting 2013
Algemene beschouwingen CDA

Inmiddels zijn we twee jaar onderweg binnen het bestuurspro-
gramma “Gewoon doen!”. Het economische herstel is uitgeble-
ven en de crisis is omgeslagen in een recessie. Dit is echter geen 
excuus voor onze gemeente om “Gewoon niets te doen!”. En dat 
is ook niet gebeurd.

Grote projecten
De bouw- en woningmarkt hebben ernstig te leiden onder de recessie, zo ook het Mas-
terplan. Eerder is besloten is om het Masterplan niet in één keer uit te voeren maar op 
te splitsen in haalbare deelprojecten. Met deze aanpak is voorkomen dat ambities in 
de diepvries zijn beland. De verbreding van brug 15 staat aan de vooravond van de re-
alisatie. Daarnaast wordt met nieuwe marktpartijen gesproken over de aanpak van het 
centrumgebied. 
Trots mogen we als gemeente ook zijn op het feit dat een ander belangrijk majeur project 
naar een volgende fase is getild; de budgetten voor de randweg N266 zijn geborgd en 
met de eerste voorbereidende werkzaamheden is gestart. Een tracékeuze volgt in 2013. 

Wonen en werken
Als CDA omarmen we de gemeentelijke strategische visie waar wonen en werken sa-
men gaan. Belangen zijn soms confronterend, maar overlast wil niemand. De huidige 
dialoog over het buitengebied komt dan ook op het juiste moment. Er is een lange weg 
te gaan en helaas hebben we niet met een druk op de knop een oplossing voor alle be-
langhouders. Het respect voor elkaars mening en standpunten is ook in deze discussie 
van belang. Een discussie welke verhard draagt niet bij aan het gewenste resultaat; een 
gemeente waar wonen en werken op een plezierige manier samen gaan. 

Onderwijs
Bij het aanbod van onderwijs wordt naast de kwaliteit ook gekeken naar de afstand van 
leerlingen naar de school, het aantal leerlingen, de demografische ontwikkeling en de 
financiële situatie. Het CDA is van mening dat een basisschool essentieel is voor de 
leefbaarheid van een dorp en kern. In de raadsvergadering van 13 november a.s. wordt 
verder gesproken over onderwijshuisvesting en in het bijzonder over de basisscholen 
Budschop, Tweesprong en de Schrank. 

Lasten voor onze burgers
In een vroeg stadium is een totaal pakket aan bezuinigingsmaatregelen getroffen, we 
mogen trots zijn dat dit pakket nu als reëel en haalbaar kan worden beschouwd. On-
danks deze bezuinigingen zijn we er in geslaagd de lastenverhoging voor de burgers te 
beperken. Als CDA vinden we dat daar waar een lastenverhoging wordt doorgevoerd, dit 
te verantwoorden zijn òf terug moet vloeien naar de doelgroep. Een voorbeeld hiervan is 
de hondenbelasting, deze is in 2012 zelfs verdubbeld! Dit is niet te verantwoorden. Tij-
dens de raadsvergadering van 13 november a.s. wordt ook hier verder over gesproken. 

Goed voorbereid 2013 in!
Het begrotingsresultaat ziet er voor 2013 en de jaren die hier op volgen positief uit. Dit 
tezamen met de gerealiseerde ambities en de ambities die aan de vooravond van voor-
bereiding en uitvoering staan, stemmen ons positief voor de periode die gaat komen.

Eric van der Putten (fractievoorzitter)
Lies Evers-van Dijk
Charlot Koppen
Frans Kurstjens
Renate van Lierop-Kupers
Josephien Tullemans-Geuns

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

Bart Bijlmakers | 06-49764144 
www.privedinerencatering.nl

Voor € 10,- per wasmand 

strijk ik Uw was-GOED!!

Bel 06-24192902

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

Het Nationaal Schoolontbijt bij 
Basisschool Budschop

Op 31 oktober heeft Basisschool Budschop deelgenomen aan Het Nationaal Schoolont-
bijt. Het belang van een goed ontbijt staat deze dag centraal. Wil je op school goed func-
tioneren, moet je dus goed ontbijten. Bakker Tommie had voor verse broodjes, krenten-
bollen en volkorenbrood gezorgd. Supermarkten verzorgden melk en beleg; smeerkaas 
voor kids, fruitpasta, appel-kaneelstroop en hagelslag met minder suiker. Als extraatje 
hadden de ouders van Jens, Thijn en Siem voor gekleurde, gekookte eieren gezorgd.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid had de moeder van Sanne en Gijs voor compos-
teerbare borden, bekers en messen gezorgd.
Het was dus helemaal af!
Er was een gezellige sfeer in alle groepen en er werd goed gegeten. Ook is er in elke 
groep voorgelezen om het lezen extra te stimuleren. We hopen volgend jaar opnieuw te 
mogen deelnemen, want het was een succes!
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank.

In memoriam

Hub Verdonschot

Allen nog nagenietend van een geweldig afscheids-
feest op 27 juni jongstleden, hebben wij donderdag 

moeten nemen van een fantastische collega, voor ie-
dereen bekend als “meester Hub”.

Hub, zeer geliefd bij de kinderen, collega’s en ouders 
was altijd erg betrokken bij “zijn” school de Kerneel. 
Hub hoorde bij de school als geen ander.

gevoel voor humor, maakten hem wat hij is voor ons 
allen: een onvergetelijke collega.

Het besef dat Hub niet meer bij ons zal zijn, dringt nog 

warme herinneringen aan hem gaan wij verder. Dit zou 
hij ook zo gewild hebben.
We zullen zijn naam blijven noemen tot in lengte van 
dagen.

Dag lieve Hub, een warme groet van “jouw Kerneel”.

Voorintekenaars van het 
boek van Jan Simons “Ik ver-
koop zelfs de Paus een twee-
persoonsbed”, die het boek 
nog niet hebben afgehaald, 
kunnen hiervoor terecht bij 
Drukkerij van Deursen, Pan-
nenweg 231 te Nederweert. 
Het boek is hier ook te koop 
voor € 24,95. Verder is het 
boek verkrijgbaar bij: Jan Si-
mons, Gruttostraat 8 te Os-
pel, Bruna, Lambertushof 30 
te Nederweert.

Voor meer info kunt u bellen 
met Jan Simons: 
06-53950171

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Jan Simons 
Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 

durfal, driftkikker en doorzetter…

Dankbetuiging
Het is moeilijk afscheid te nemen van iemand waar je van houdt. 
Uw medeleven heeft ons zeer gesteund en doen beseffen dat 

Jan Dielissen 

niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. 
Voor al uw steun tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden willen wij u 
hartelijk bedanken. 

Mia, kinderen en kleinkinderen Dielissen 

THEMA-AVOND 
‘LEVEN MET MS’

Op maandag 19 november organiseert 
SJG Weert een avond over leven met 
Multiple Sclerose. Aan bod komen de vor-
men van MS en behandeling, seksualiteit, 
complicaties en gevolgen van MS. 
Sprekers op deze avond zijn: H. Lövenich, 
neuroloog, C. Backx, gynaecoloog / sek-
suoloog, A. van Druenen, revalidatiearts, 
S van Elst / M. Hanssen, psychologen.
Er zal ruime gelegenheid zijn om vragen 
te stellen.

Locatie: Auditorium SJG Weert, Vogels-
bleek 5 
Aanvang: 19:00 uur en duurt tot ± 22:00 
uur 
Kosten: Geen 
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier 
op: www.sjgweert.nl (zie agenda)
of telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05.

Dur gieët un vreemdj persoeën 
door Ni-jwieërt. 
Loesterendj nao de naam Stig.
Stig........det bin ich!!

Unne vastelaovundjgroet
Vanne Stig

Wij moeten plaats gaan maken 
voor de nieuwe collectie.

Veel showroommodellen met 
hoge kortingen.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
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Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorpsraad 
Budschop te praten, zal bij aanvang van 
iedere vergadering van de Dorpsraad 
Budschop, het eerste half uur beschik-
baar zijn om met U in gesprek te gaan. 
Met dit inloopspreekuur wil de Dorpsraad 
Budschop de communicatie met de be-
woners bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is woens-
dag en begint om 19.30 uur in het zaaltje 
van de kerk.
Voor verdere informatie over Budschop, 
verwijzen wij U naar de website: www.
budschopactueel.nl

Met vriendelijk Groet

Dorpsraad Budschop

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Abrikozenvlaai met slagroom .............€ 10,75
Waldcorn .......................................................   € 1,95
Kaasbroodjes ................................per stuk € 1,00

Sint Maarten:
Op zaterdag 10 november verkrijgbaar in 

beide  winkels:  onze overheerlijke nonnevoten, 
oliebollen , appelbeignets & wafels

Zondag 11 november verkopen wij bovenstaande 
lekkernijen van 12.00 - 18.00 uur in onze 
oliebollenkraam bij restaurant Guulke.

Voor onze extra aanbiedingen: 
kijk in de winkel.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

SINTERKLAASAKTIE
Bij een besteding van 

€ 60,- of meer
mooie baddoek kado

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.
Deze middag wordt gepresenteerd door Maril Borrenbergs en Zenash Schroijen.

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

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

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

Nieuwsbrief van Sint en Piet

Beste kinderen en ouders van Nederweert,

Dit jaar zal de Sint met zijn Pieten op zondag 18 november weer voet aan wal zetten in 
Nederweert.

Om 14.00 uur zal de boot aanleggen bij de passantenhaven aan Steer in Nederweert. 
De Sint zou het heel fijn vinden als jullie met z´ allen hem komen verwelkomen. Aanslui-
tend zal de Sint en zijn Pieten door de Brugstraat en Kerkstraat naar Gemeenschapshuis 
De Pinnenhof gaan waar alle kinderen hem persoonlijk kunnen komen verwelkomen.

De Knutselpieten willen dan ook alle kinderen vragen om een tekening of knutselwerkje te 
maken. Deze kunnen jullie in De Pinnenhof inleveren. De Pieten zullen dan voor de 15 mooi-
ste werkjes een prijs uitreiken. Dit alles zal plaats vinden in de Pinnenhof op zondagmiddag.

Alleen kinderen die aanwezig zijn kunnen in de prijzen vallen en kunnen de prijzen na-
tuurlijk meteen mee naar huis nemen.

Tot dan,
 Groeten, De Sint en zijn Pieten

Scouting PPX: Sinte Merte viering 
en topscore bij Clubspaaractie 

Tweemaal vrolijk nieuws vanuit Scouting PPX: zaterdag 10 november a.s. staat 
de jaarlijkse openbare Sinte Merte viering weer op het programma, en zaterdag 
27 oktober j.l. is de uitslag van de Jan Linders Clubspaaractie bekend gemaakt, 
waarmee PPX met een topscore van 12086 muntjes maar liefst 1394 euro heeft 
verdiend.

Zoals ieder jaar organiseert Scouting Nederweert voor alle kinderen uit Nederweert op 
zaterdag 10 november een gezellige Sinte Merte bijeenkomst. Na de mis van 18:00 in de 
St. Lambertuskerk zijn alle kinderen welkom om met hun lampionnen aan te sluiten aan 
de stoet die Sint Maarten vanaf de kerk naar Scoutcentrum de Boelenbeem (Bredeweg 
29) zal leiden. Vanaf circa 19:00 zal de staf van PPX zorgen voor een knus kampvuur met 
de bijbehorende warme chocomel en wafels voor kinderen, ouders en andere geïnteres-
seerden. Natuurlijk wordt ook het verhaal van Sinte Merte verteld en er zullen liedjes en 
spelletjes rondom het vuur gespeeld worden. Rond 20:00 is de afsluiting van deze avond. 
Er geldt geen entreeprijs, maar er zal wel een bus aanwezig zijn voor vrijwillige bijdrages.

Hopelijk kan de Sinte Merte viering in 2013 gehouden worden in een echte Scouting-kamp-
vuur-kuil: dat is namelijk het doel waar Scouting PPX  de opbrengsten van de Jan Linders 
Clubspaaractie voor in wil gaan zetten. Tussen 3 en 30 september mocht PPX namelijk mee-
doen met deze actie, waarbij klanten van de supermarkt door middel van spaarmunten vier 
verenigingen konden steunen. Mede door de geweldig leuke familieschommel- en sminck-
demonstratie op 22 september zijn er maar liefst 12086 spaarmuntjes in de spaarbuis van 
PPX terecht gekomen, waarmee de topscore behaald is geworden. 

Zaterdag 27 oktober j.l. werd dan eindelijk bij de supermarkt onder het genot van een 
lekker stuk vlaai aan een grote groep (jeugdige) afgevaardigden de bijbehorende uit-
slag bekend gemaakt. Een groepje enthousiaste Dolfijnen mocht daarbij een cheque 
ter waarde van maar liefst 1394 euro in ontvangst nemen! Scouting PPX is natuurlijk 
ongelofelijk blij met dit geweldig goede resultaat, waarvoor heel veel dank aan alle men-
sen die hun muntje in de juiste buis hebben gestopt, de Jan Linders supermarkt zelf en 
uiteraard alle andere mensen die meegeholpen hebben. Dit bedrag zal gebruikt worden 
voor de nieuw te bouwen kampvuurkuil en daarnaast voor extra leuke programma’s voor 
de jeugdleden, door het jaar heen en met de zomerkampen.

Scouting Paus Pius X Nederweert is een jeugdvereniging die een actief, avontuurlijk, 
creatief en leerzaam programma biedt voor jeugd en jongeren van 5 tot 23 jaar, zowel op 
het water als op het land. Daarnaast biedt ze ook voor veel volwassenen een plezierige 
en leerzame vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld als leiding. Meer informatie over PPX is te 
vinden op www.scoutppx.nl.

Het Seniorenorkest Rick 
zoekt muzikanten!

Het Seniorenorkest verbonden aan het Rick is misschien op zoek naar u. 
Wij zoeken muzikanten die onze gelederen willen komen versterken. Houdt u van musi-
ceren en van gezelligheid, bespeelt u een instrument, hout, koper of slagwerk, dan nodi-
gen wij u van harte uit geheel vrijblijvend tot het bijwonen van een repetitie bij te wonen 
op vrijdagmorgen tussen 10 en 12 uur in de concertzaal van het Rick, Beekstraat 27 in 
Weert. Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met Wiel Wiermans tel 0495 
538841 of e-mail cw.wiermans@planet .nl 

Misschien tot gauw.

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN

Wij leveren en installeren vakkundig 
systemen van groot tot klein.

Ook voor doe-het-zelf pakketten.

Bel voor informatie of 
een vrijblijvende offerte 06-54256242

of ga naar www.remozon.nl

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

ZONNEPANELEN 
ELEKTRO-INSTALLATIES

te koop
voerwortelen

tel 0654290030 

BORSTVOEDING
‘EEN GOED BEGIN IS HET 

HALVE WERK’
Op donderdag 22 november a.s. organi-
seert SJG Weert in samenwerking met de 
GGD Noord een informatiebijeenkomst 
over het geven van borstvoeding. 
Lactatiekundige en kinderverpleegkundi-
ge Willy Gielen heeft zich gespecialiseerd 
op het gebied van borstvoeding. Zij geeft 
samen met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische informatie 
en tips over het geven van borstvoeding. 
Ook wordt een film getoond over borst-
voeding en is er ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen.
De borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. 
Vrouwen die borstvoeding gaan geven 
of dit overwegen, hun partners of andere 
belangstellenden, zijn van harte welkom. 
De informatiebijeenkomst vindt 6 x per 
jaar plaats. 

Locatie: Auditorium SJG Weert, Vogels-
bleek 5 
Tijd: 20:00 tot ± 22:00 uur 
Kosten: Geen 
Aanmelden: Via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: Agen-
da) of telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05. 

Borstvoedingcafé 
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding geven, ervaringen uitwisselen. Ook 
aanstaande moeders kunnen zich bij het 
Borstvoedingcafé alvast oriënteren op de 
borstvoedingsperiode.
De bijeenkomsten zijn kosteloos en vrij 
toegankelijk. Ze vinden wekelijks op 
woensdag plaats van 10:00 - 12:00 uur in 
La Place - V&D, Weert. Tijdens deze och-
tenden is altijd een deskundige aanwezig 
die goede informatie, tips en adviezen 
over borstvoeding kan geven.
12 september a.s. komt het thema ‘borst-
voeding en werken’ aan de orde. 
Meer informatie over het borstvoeding-
café vindt u op www.borstvoeding.nl 

HERFSTWANDELING VAN 
KINDEROPVANG ALLES KIDS

Op zondag 21 oktober hadden we 
weer een hele gezellige herfstwande-
ling! We hebben van alles gezien in de 
sprookjestuin van Nederweert.

Slingerende paadjes en stapstenen 
leidde n ons door deze tovertuin van 
bloemen, bos, waterpartijen, moeras en 
houten speeltoestellen. Maar dat was nog 
niet alles! Een eigenaardig volkje, ontsta-
an uit allerlei houtsoorten, had namelijk in 
deze sprookjestuin zijn intrek genomen. 
Overal kwam je hen tegen, houten families 
die samen koffie dronken, reuzen die do-
organgen bewaakten en noem maar op. 
En de houtmensen waren niet de enigen; 
ook fabeldieren, houten kevers, slangen, 
spinnen en allerlei ander grut woonde er. 
Genoeg om te zien en te beleven dus. 

Natuurlijk was er ook even tijd om wat 
lekkers te eten en te drinken. Een erg 
geslaagde ochtend dus!

Wij bedanken de Familie Koppen voor de 
gastvrijheid! www.sprookjestuin.eu

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

WORKSHOP 
ADRESSTICKERS MAKEN

Het loopt weer tegen kerst en dan is het 
weer best wat werk om je kerstkaarten te 
voorzien van een adres. Allemaal een 
voor een schrijven is natuurlijk het mooist, 
maar best veel werk. Gelukkig bestaan er 
ook adresetiketten waar je toch ook netjes 
een naam en adres op kunt printen. Hoe 
doe je dat nou? Heb je al een adressen-
bestand?? Nee. In deze workshop leer 
je een adressenbestand maken in Word 
of Excel. Kijk verder op onze nieuwe web-
site www.coconnederweert.nl
Maandagavond 3 december, om 19.30 uur
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

TUINONTWERP
In deze cursus is het niet de bedoeling dat 
u wordt opgeleid voor “tuinarchitect” of 
“hovenier”.
De meesten onder u hebben wellicht wel 
ideeën over hoe de “nieuwe” tuin eruit moet 
komen te zien. U wilt uw tuin graag veran-
deren of misschien totaal opnieuw begin-
nen. Alleen waar moet u beginnen, kan het 
allemaal wat ik bedacht heb? Hoe sluiten de 
hoekjes op elkaar aan? Hoe zal het totaal 
plaatje eruit komen te zien? Welke planten 
vind ik mooi en zijn ze ook geschikt?

De basis van tuinontwerp en tuinaanleg 
word besproken, waarbij o.m. de volgen-
de onderwerpen aan de orde komen: wat 
zijn uw wensen, ideeën, gewenste stijl, 
onderhoudsniveau, gebruik van zichtas-
sen, materiaal keuze, hergebruik van aan-
wezige materialen, beplanting, verlichting.
Start: dinsdagavond 15 januari 2013, 
5 lessen.
Kijk verder op onze nieuwe website 
www. coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

ENGELS BEGINNERS
Wil je Engels leren of je kennis van het 
Engels weer opfrissen? Bijvoorbeeld om-
dat je op vakantie gaat naar Engeland, of 
omdat je de taal voor je werk nodig hebt? 
Dan is deze cursus ideaal voor jou. 
Start: vrijdag 18 januari 2013, 13.30 uur, 
15 lessen. Kijk verder op onze nieuwe 
website www.coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Neder weert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

KLUSSEN IN HUIS
Iedereen heeft wel eens van die kleine 
klusjes of reparaties in huis. Het is prettig 
als je deze dan zelf kunt opknappen. 
Dat is ook de bedoeling van deze cursus: 
het zelf verrichten van kleine klusjes. De 
volgende onderwerpen komen aan de 
orde: aansluiten van een lamp met fitting 
en stekker; als je daar een schakelaar tus-
sen zet, hoef je niet telkens de stekker uit 
het stopcontact te halen; werken met een 
boormachine en met verschillende boor-
tjes voor de verschillende materialen; pie-
pende deuren; lekkende kraan; iets op-
hangen wat nogal zwaar is en wat je niet 
met een spijker kunt; schilderen. 
Start: vrijdagmiddag 11 januari 2013, 8 
lessen.
Kijk verder op onze nieuwe website www.
coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Neder weert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

TAPAS
Tapas is de aanduiding voor Spaanse 
aperitiefhapjes. Traditioneel is een tapa 
een eetlustopwekkend hapje dat in 
Spaanse cafés bij een alcoholhoudend 
drankje (bier, wijn, sherry) wordt genut-
tigd. Hoewel de tapa oorspronkelijk een 
tussendoortje was, worden ze in Spanje 
ook wel geconsumeerd als maaltijd.
Kijk verder op onze nieuwe website 
www. coconnederweert.nl
Woensdagavond 12 december, 18.00 uur. 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!

TRADITIONELE CHINESE 
KEUKEN

De meeste Chinese keukens van afhaal-
restaurants zijn te veel aangepast aan 
de westerse smaken. In deze workshop 
maakt u kennis met echte gezonde Chine-
se maaltijden (ook zeer goed voor de lijn), 
de Chinese ingrediënten, het tafelgerei, 
de Chinese snijtechnieken en ook lekkere 
pure rijst. In de workshop maakt u kennis 
met belangrijke Chinese kookmethodes, 
smaakgevers en worden er een aantal 
bekende traditionele Chinese recepten 
voor het dagelijks eten geïntroduceerd. 
Kijk verder op onze nieuwe website www.
coconnederweert.nl
Workshop vis op donderdagavond 15 no-
vember, 18.30 uur. 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze website!
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Gemeente contact

Nederweert haakt aan bij een campagne 
van de provincie Limburg die voorziet in 
gratis preventiepakketten, bestaande uit 
kierstandhouders voor duizenden wonin-
gen van senioren, alleenstaanden en een-
oudergezinnen én een veiligheidsadvies.

Grote impact
Woninginbraken en -overvallen behoren 
tot het type ‘high impact crime’: een 
delict dat een grote impact heeft op de 
slachtoffers. Woninginbraken komen 
met enige regelmaat voor in de gemeente 
Nederweert, de laatste drie jaar gemid-
deld 35 keer per jaar. Woningovervallen 
kwamen 28 keer in 2010 voor, 54 keer in 
2011 en 41 keer in 2012 (t/m oktober). 

HoGe prioriteit
Gezien de grote impact hebben de the-
ma’s woninginbraken en -overvallen prio-
riteit  in het integrale veiligheidsbeleid 
2010-2013 van de gemeente Nederweert. 
Het bijbehorende actieplan wordt uitge-
voerd in samenwerking met de politie 
Limburg-Zuid, het Openbaar Ministerie, 
Stichting VAK en woningcorporaties.

preventiepakket
 De kierstandhouder uit het genoemde 
preventiepakket kan worden bevestigd 
op houten deuren met houten kozijnen. 
Hiermee kunnen inwoners veilig hun voor-
deur op een kier zetten, zonder dat iemand 
van buitenaf deze verder kan openen.

Het veiligheidsadvies (quick scan) van 
uw woning bestaat uit het geven van tips 
om het risico op inbraken en overvallen te 
verkleinen.  Ook krijgt u informatie over 
veiliger wonen, het nut van aangifte doen 
en anoniem melden via Meld Misdaad 
Anoniem, tel. 0800-7000. 

Meer dan 160 woningbezitters in de gemeente Nederweert komen in 
aanmerking voor een gratis kierstandhouder en een preventieadvies, 
aangeboden door de provincie Limburg. Burgemeester Evers zal op 
vrijdag 30 november het eerste exemplaar uitreiken tijdens een infor-
matiebijeenkomst over veiligheid. Meldt u zich snel aan, want de uitgifte 
gebeurt in volgorde van binnenkomst.

DoelGroepen
Voor het preventiepakket komt niet ieder-
een in aanmerking. Het is bedoeld voor 
senioren, alleenstaanden en eenouder-
gezinnen. De eerste 166 aanmeldingen 
ontvangen het pakket gratis. 

Medewerk(st)ers van het Limburgse 
Politie Keurmerk Preventieteam komen 
bij u thuis voor de installatie van de kier-
standhouder en het geven van advies. Zij 
werken nauw samen met de Stichting 
Meld Misdaad Anoniem en kunnen zich 
legitimeren. Vraag altijd eerst om een 

legitimatiebewijs als 
er iemand bij u aan de 
deur komt. 

aanmelDen
Wilt u gebruikmaken 
van dit gratis preven-
tiepakket? Stuur dan 
zo snel mogelijk een 
e-mail met uw naam, 
adres, woonplaats, 
telefoonnummer en 
e-mailadres naar info-
stvak@gmail.com. De 
toewijzing ervan 
gebeurt op volgorde 
van binnenkomst. Na 
uw aanmelding neemt 
het Politie Keurmerk 
Preventieteam van 
Nederweert contact met 
u op. U hoort dan of het 
pakket voor u gratis is 
en u kunt meteen een 
afspraak maken voor 
een bezoek van het pre-
ventieteam. Als u niet 
bij de eerste 166 aan-

Samen werken aan de veiligheid 

Gratis kierstandhouder en preventie
advies voor ruim 160 huishoudens

meldingen zit, dan kunt u het preventie-
pakket ook tegen betaling aanschaffen.

20.000 woninGen in 
limburG 
De preventie-actie is één van de acties 
die in het kader van het project Waak 
voor Inbraak wordt uitgevoerd. Door het 
succesvolle verloop in andere regio’s, 
heeft de provincie eind december 2011 
de subsidieaanvraag van de Stichtingen 
VAK en Meld Misdaad Anoniem hier-
voor goedgekeurd. Het gaat dan om een 
preventieproject van in totaal 20.000 
woningen, verdeeld over heel Limburg. 

preventieteam 
De Stichting VAK en het bijbehorende 
Politie Keurmerk Preventieteam zijn 
officieel erkend en gecertificeerd voor 
de uitvoering van het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen. De medewerk(st)ers heb-
ben een opleiding gehad tot preventie-
adviseur, bouwplan-adviseur, instal-
lateur en keurmeester. Het team is onaf-
hankelijk, betrouwbaar en deskundig. 

Het Politie Keurmerk Preventieteam 
heeft in haar bestaan al meer dan 16.000 
veiligheidscertificaten voor een veilige 
woning in Limburg afgegeven. In slechts 
twee van die woningen heeft daarna nog 
een inbraak plaatsgevonden. 

informatieavonD
Op vrijdag 30 november is er een vei-
ligheidsavond voor inwoners. U leest er 
binnenkort meer over in het Gemeente 
Contact.

Meer informatie vindt u op www.
politiepreventieteam.nl en via tel. 046-
4004291 en op de website van het pro-
ject Waak voor Inbraak, www. waak-
voorinbraak.nl.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

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

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

Een dorpsraad behartigt het algemeen 
belang van bewoners in een kern. Dorps-
raden vormen een soort interme diair 

tussen het gemeentebestuur en inwoners. 
Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advi-
seren of onderwerpen onder de aandacht 

brengen van de gemeente en het gemeen-
tebestuur. 

Doel DorpsraaD
Het doel van een dorpsraad is het stimu-
leren en verbeteren van de leefbaarheid 
in de omgeving. Dit gebeurt in voort-
durende wisselwerking met bewoners. 
Zo vormen dorpsraden als het ware een 
platform voor de bewoners. 

verteGenwoorDiGers
De gemeente Nederweert telt zes 
dorpsraden. De namen verschillen. 
In Ospel, Ospeldijk en Budschop 
heet het dorpsraad. In Leveroy is de 
Gemeenschapsraad Leveroy actief en 
in Nederweert-Eind het Parochieel 
Comité Eind. De kern Nederweert wordt 
vertegenwoordigd door Dörpsoverlek 
Ni-jwieërt.

participatie
De participatie van burgers staat hoog 
in het vaandel van de gemeente en het 
gemeentebestuur weet graag wat er leeft 
onder haar inwoners. Daarom is er veel 
aandacht voor het betrekken van burgers 
bij het bestuur van de gemeente. De 
verschillende dorpsraden in de gemeente 
Nederweert vervullen een belangrijke rol 
in dit proces. Maar u kunt ook gebruik-

maken van het spreekuur op afspraak van 
burgemeester en wethouders. Ten slotte 
kunnen burgers ook terecht bij raadsle-
den; zij zijn de gekozen volksvertegen-
woordigers.

JaarliJkse biJeenkomst
Een goed gebruik is dat er naast de vele 
informele contacten en bijeenkomsten 
jaarlijks een bijeenkomst met alle dorps-
raden en het college plaatsvindt. Naast 
het delen van kennis en ervaringen wordt 
een aantal actuele thema’s besproken. 

Voor dit jaar staan o.a. de onderwerpen 
burgerbetrokkenheid, duurzaam buiten-
gebied en het hondenpoepbeleid van de 
gemeente op de agenda.

vorkmeer
Ook een vertegenwoordiging van 
de gemeentelijke welzijnsinstelling 
Vorkmeer zal aanwezig zijn op de bij-
eenkomst. De stichting zet zich in om de 
leefbaarheid in de kernen te bevorderen 
en vrijwilligers(groepen) te ondersteunen. 

ieDereen is welkom
De bijeenkomst is bedoeld voor dorps-
raden, maar iedereen is welkom om 
te komen luisteren en mee te praten. 
Het overleg vindt plaats op maandag 
12 november en begint om 19.30 uur.
 
Wilt u meer weten? Neem dan con-
tact op met dorpscontactfunctio-
naris Ralf Bongaerts van het team 
Maatschappelijke Ontwikkeling.

Jaarlijks informeren de besturen van de dorpsraden en gemeente elkaar 
over allerlei actuele kwesties en verschillende leefbaarheidthema’s. De 
bijeenkomst kent een openbaar karakter en is toegankelijk voor ieder-
een die geïnteresseerd is. U bent van harte welkom om te komen luiste-
ren en mee te praten. Het overleg vindt plaats op maandag 12 november 
om 19.30 uur in de raadzaal.
  

Overleg dorpsraden en gemeente op maandag 12 november 

praat u ook mee over 
leefbaarheid thema’s?

Door eerder met elkaar in gesprek 
te gaan, kunnen grote conflicten 
tussen buren voorkomen worden. 
Buurtbemiddeling helpt daarbij.

Iedereen heeft wel eens last van zijn buren 
of raakt geïrriteerd over het één of ander. 
Denk maar aan een te hoog geluidsniveau 
van de stereo, overhangende takken, pes-
terijen of misverstanden. Grote problemen 
hierover zijn er in onze gemeente niet. 

oplossinG
Buurtbewoners worden uitgenodigd om 
het zo ver ook niet te laten komen, maar 
eerder met elkaar in gesprek te gaan en 
respect op te brengen voor elkaar. Dat is 
nog steeds de beste oplossing om escalatie 
te voorkomen. 

kleine overlast 
Als het niet goed gaat tussen buren of 
buurtgenoten kloppen ze vaak aan bij de 
woningvereniging of de politie om de 
overlast opgelost te krijgen. Dit heeft ech-
ter niet altijd het gewenste effect, omdat 
de klachten vaak geen basis hebben om 
ook juridisch te kunnen optreden. 

buurtbemiDDelinG
Het is dan juist belangrijk dat bewoners 
met elkaar in gesprek gaan over de klach-
ten en samen tot een werkbare oplossing 
komen. Om bewoners daarbij te helpen, is 
binnen de gemeente Nederweert het pro-
ject Buurtbemiddeling opgezet in samen-
werking met de politie, woningvereniging 
en maatschappelijk werk,

Hoe werkt Het?
Wat houdt buurtbemiddeling in? Het gaat 
dan om het bemiddelen van conflicten 
tussen buren of wijkbewoners, onder 
leiding van één of meer maatschappelijk 
werkers die als bemiddelaar optreden. 
Ze helpen partijen om met elkaar in con-
tact te komen en samen een oplossing 
te vinden voor de overlast of ruzie. Het 
maatschappelijk werk is onafhankelijk en 
onpartijdig.

contact opnemen
Bewoners zijn altijd als eerste aan zet 
om te proberen via één of meerdere 
gesprekken met elkaar tot een oplossing 
te komen. Lukt dat aantoonbaar niet, 
dan kan contact worden opgenomen met 
het Algemeen Maatschappelijk Werk 
Midden-Limburg via het algemene tele-
foonnummer 088-6560600. Vermeld daar-
bij dan dat het gaat om buurtbemiddeling 
Nederweert. 

Met een kierstandhouder kan de voordeur veilig op een kier gezet 
worden. (Foto: internet)

buurt
bemiDDelinG

Een dorpsraad behartigt de belangen van bewoners in een kern.  (Foto: gemeente Nederweert) 



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

dOdenherdenking
Tijdens de dodenherdenking worden alle 
gevallenen van het Britse Gemenebest 
herdacht. De herdenking wordt georgani-
seerd door de Bond van Wapenbroeders, 
afdeling Ospel, en geleid door de heer 
Jan Cuijpers. De inleiding voor de 
Engelstalige gasten wordt verzorgd door 
de heer Arie van der Lee, voorzitter van 
de Bond van Wapenbroeders, afdeling 
Ospel. 

militair Wiel gubbels
In 1999 zijn in het toen nieuwe 
woongebied Strateris een aantal 
straten vernoemd naar in toenmalig 
Nederlands-Indië gesneuvelde militai-

De uitkomst is gebaseerd op een quick 
scan die het Platform Mantelzorg 
Limburg (PML) uitvoerde om vast te 
stellen hoe het gesteld is met de aandacht 
voor mantelzorgers in het Wmo-beleid 
van gemeenten in Limburg. 45% van 
alle gemeenten werkten daaraan mee. 
Roermond en Peel & Maas delen de 
tweede plaats.

steunpunt
De gemeente Nederweert investeert al 
lang - reeds vóór de invoering van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) - in de ondersteuning van mantel-

ren uit Nederweert. Hierbij werd uit-
gegaan van de herdenkingsplaquette 
zoals die in de hal van het gemeente-
huis hangt. De plaquette bevatte des-
tijds echter niet de naam van de heer 
Wiel Gubbels uit Nederweert. Deze 
Nederweerter militair stond niet op deze 
plaquette, die in 1953 aangeboden is 
door de Nederweerter bevolking, omdat 
hij op dat moment nog als vermist te 
boek stond. De heer Gubbels is nooit 
teruggekeerd. Hij is echter ook nooit 
teruggevonden waardoor er ook geen 
officiële overlijdensdatum bekend is. 
Daarom is bij de toenmalige vernoem-
ing van de straten zijn naam in eerste 
instantie niet opgenomen.
 

zorgers. In 2004 bestond er al een steun-
punt, waar mantelzorgers terecht konden 
met hun vragen. Dat steunpunt werd 
aanvankelijk gerund door enthousiaste, 
geschoolde vrijwilligers. Later is er een 
professionele organisatie aan verbonden 
om het mantelzorgbeleid verder uit te 
breiden. 

mantelzOrgprijs
In 2007 wonnen de gemeenten Neder-
weert en Weert samen de Nationale 
Mantelzorgprijs. Toen al was Neder-
weert vooruitstrevend bezig om de 
ondersteuning van mantelzorg op de 

Onthulling straatnaambord in woongebied Hoebenakker

eerbetoon aan gesneuvelde 
militair Wiel gubbels

Nederweert meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg

platform mantelzorg limburg 
biedt mantelzorgboom aan

straatnaam 
Inmiddels is de naam van de heer 
Gubbels toegevoegd aan de plaquette 
en is in 2000 toegezegd bij gelegenheid 
ook een straat daadwerkelijk naar hem te 
vernoemen. Dat moment is nu gekomen. 
In het nieuwe woongebied Hoebenakker 
komt de Wiel Gubbelsstraat te liggen. 

Onthulling
Aansluitend aan de herdenking 
op het Brits Militair Kerkhof zal 
omstreeks 15.45 uur op de hoek bij de 
Montgomery straat het straatnaambord 
worden onthuld. Dit gebeurt door de 
zussen van de heer Gubbels, mevrouw 
Briels-Gubbels en mevrouw van de Ven-
Gubbels, en burgemeester Evers. 

Iedereen is welkom bij de dodenher-
denking en de onthulling van het straat-
naambord. Op www.nederweert.nl vindt 
u meer informatie over het programma.

kaart te zetten. Dit proces is en wordt 
voortgezet.

Ondersteuning
Het PML verwoordt het behalen van de 
eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke 
gemeente’ als volgt: “Als een van de klei-
nere gemeenten van Limburg slaagt de 
gemeente Nederweert erin om volwaardig, 
doelgericht en laagdrempelig mantelzorg-
beleid te voeren. De gemeente Nederweert 
heeft aandacht voor jonge mantelzorgers, 
werkende mantelzorgers en mantelzorgers 
van 75 jaar en ouder. In 2011 lag de nadruk 
op de werkende mantelzorger en in 2012 is 
een pilot gestart om bedrijven te stimuleren 
om een mantelzorgvriendelijk personeels-
beleid te voeren. De praktische uitvoering 
van het mantelzorgbeleid vindt plaats via 
het Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van 
Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Vrijwilligerszorg”. 

Omgeving

aanvraag Omgevings
vergunning (regulier)
n	Plan Hoebenakker kavel 115,116, oprichten 

woning (OV 20120193) (23-10-2012)

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

vOOrgenOmen Omgevings
vergunningen (uitgebreid)  
n	Aan ’t Ven ongenummerd, pluimveehouderij , 

veranderingsvergunning (UV 20120001)
n	Hoofstraat 17, varkens- en pluimveehouderij, 

revisievergunning (UV 20120056) 
n	Plattepeeldijk 37, pluimveehouderij, revisie-

vergunning (UV 20120161) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 9 november t/m 20 
december 2012, bij de centrale klantenbalie of 
op afspraak. Het indienen van schriftelijke 
zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk 
bij burgemeester en wethouders, mondeling kan 
dat op afspraak bij het team Vergunning-
verlening. Raadpleeg deze bekendmaking op 

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

verleende Omgevings
vergunningen (regulier)
n	Kruisstraat 112, uitbreiden rundveestal 

(OV 20120154) (07-11-2012)
n	Suffolkstraat 13, plaatsen erfafscheiding 

(OV 20120172) (07-11-2012)
       
De stukken kunnen op afspraak met ingang 
van de dag na verzenddatum (zie boven) 
gedurende zes weken worden ingezien bij de 
centrale klantenbalie. Het indienen van 
bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode 
mogelijk voor belanghebbenden bij burge-
meester en wethouders. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Roer-
mond. Dit kunt u ook digitaal doen via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden. Raad pleeg 
deze bekendmaking op onze website voor 
meer informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team Vergunning-
verlening.

ingetrOkken Omgevingsver
gunning (uitgebreid)
n	Plattepeeldijk 37, pluimveehouderij, 

gedeeltelijk intrekken omgevingsvergun-
ning d.d. 8 okt. 1991. Geen zienswijzen 

ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is 
niet gewijzigd ten opzichte van ontwerp-
besluit (IU 20120120) (IU 20120121)

 
U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf  9 november 
2012 bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de 
dag na terinzagelegging t/m 21 december 
2012 mogelijk voor belanghebbenden bij de 
Sector Bestuursrecht van Rechtbank Roer-
mond. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van Rechtbank Roermond. Dit kan 

vastgesteld bestemmingsplan 
n	Gebbelsweg 9 en Kreijelmusweg 4, Ospel, 

bestemmingsplan heeft betrekking op de 
uitbreiding van het bedrijventerrein 
Gebbelsweg 9 en op de beëindiging van 
bedrijfsactiviteiten en omzetting van de 
bestemming op de locatie Kreijelmusweg 4 
in Ospel (bestemmingsplan Gebbelsweg 9 

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. Bellen mag ook met een mede-
werk(st)er van het team Vergunningverlening.

kennisgevingen
n	Kanaaldijk 14, veranderen inrichting (voor 

opslag gebruikte banden voor de handel en 
ingebruikname van een straal- en spuit-
cabine) waarop Activiteitenbesluit van toe-
passing is (MM 2012040)

n	Schans 4, oprichten inrichting (paarden-
houderij) waarop Besluit landbouw milieu-
beheer van toepassing is (MM 2012042)

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

en Kreijelmusweg 4). Het ontwerpbestem-
mingsplan heeft al ter inzage gelegen. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend. De 
gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 
vastgesteld op 9 oktober 2012

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, van 9 november t/m 20 
december 2012, bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. De plannen zijn ook digitaal in te zien 
via www.nederweert.nl. Gedurende de inzagepe-
riode kunnen degenen die zienswijzen hebben 
ingediend tegen het bestemmingsplan, alsmede 
zij die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig hun zienswijzen kenbaar te 
maken naar aanleiding van het ter visie gelegde 
ontwerpbestemmingsplan beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzitter van bovengenoem-
de Afdeling. Het bestemmingsplan treedt daags 
na de beroepstermijn in werking, tenzij er een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. 
Het vaststellingsbesluit treedt dan niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer infor-
matie. Bellen mag ook met de medewerk(st)ers 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

Op zaterdag 10 november vindt om 15.00 uur de jaarlijkse dodenherden-
king plaats op het Brits Militair Kerkhof in Nederweert. Aansluitend wordt 
op de hoek bij de Montgomerystraat het straatnaambord van Wiel Gubbels 
onthuld, ter nagedachtenis aan deze in Nederlands-Indië gesneuvelde mili-
tair. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De gemeente Nederweert is de meest mantelzorgvriendelijke gemeente  
van Limburg in 2012. De eretitel wordt op vrijdag 9 november om 10.30 uur 
formeel verleend en gemarkeerd met het planten van een Mantel zorg-
boom door wethouder Frenken op het Raadhuisplein in Nederweert. 
Iedereen is van harte welkom. Het Platform Mantelzorg Limburg heeft de 
titel ingesteld in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

dag van de mantelzOrg
Het PML heeft de eretitel ingesteld in 
het kader van de jaarlijkse viering van de 
Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop 
mantelzorgers op allerlei manieren in het 
zonnetje worden gezet. Het PML hoopt 
dat dit initiatief andere gemeenten zal 
stimuleren om goed mantelzorgbeleid te 
ontwikkelen en uit te voeren.

mantelzOrgbOOm
De ‘Mantelzorgboom’ is een lindeboom. 
Het PML heeft gekozen voor een linde, 
omdat deze bekend staat als een zachte, 
lieve en moederlijke boom. Een boom met 
een lichtgroen, hartvormig blad. “De linde 
is een wijze boom. Hij kan meer dan 1.000 
jaar oud worden en in z’n ziel slaat hij alles 
op wat om hem heen gebeurt. Van de lin-
deboom wordt gezegd dat hij advies, rust 
en troost kan geven aan mensen die daar 
open voor staan. Om deze redenen is de 
lindeboom hét symbool voor goed mantel-
zorgbeleid, aldus het platform.

planten 
Op vrijdag 9 november om 10.30 uur 
wordt de Mantelzorgboom geplant op het 
Raadhuisplein door wethouder Frenken, 
in aanwezigheid van het PML en andere 
genodigden. Ook de inwoners zijn van 
harte welkom.

Hebt u het Gezondheidsonderzoek 
Limburg 2012 in de bus gekregen en 
nog niet ingevuld? Dan vragen we u 
vriendelijk dit alsnog te doen.

De gemeente wil inzicht krijgen in de 
gezondheidssituatie, leefstijl, zorgvraag 
en zorgbehoefte van haar inwoners. Voor 
een goed en betrouwbaar beeld is het wel 
belangrijk dat zoveel mogelijk burgers mee-
doen aan het gezondheidsonderzoek. 

dOet u mee?
Bent u een van de mensen die de vragenlijst 
en herinnering heeft ontvangen, dan vragen 
we u vriendelijk om de lijst in te vullen en 
zo spoedig mogelijk terug te sturen in de 
bijgesloten antwoordenvelop. U kunt de 
vragenlijst ook via internet invullen.

persOOnlijk advies
Hoe gezond bent u en wat zou u kunnen 
doen om gezonder te leven? Deelnemers 
aan het gezondheidsonderzoek kunnen gra-
tis een persoonlijk advies krijgen om hun 
gezondheid te verbeteren. 

Meer informatie vindt u op www.ggdlim-
burgnoord.nl. 

Op dinsdag 13 november vergadert 
de gemeenteraad om 19.00 uur in 
het gemeentehuis. U bent van harte 
welkom. Op de voorlopige agenda 
staan de volgende onderwerpen. 

agenda
Vragenhalfuur; spreekrecht; loting bij 
hoofdelijke stemming; vaststellen agenda; 
vaststellen actielijst en besluitenlijst van 
9 oktober 2012 en de termijnagenda van 
13 november 2012; ingekomen stukken; 
opdrachtbevestiging accountantscontrole 
2012; vergaderschema gemeenteraad 
2013; Integraal Huisvestingsplan primair 
(IHP) onderwijs 2013-2016 en vernieuw-
bouw scholen; afronding overdracht 
verenigingsgebouw Leveroy; regio-
nale kadernota Werken naar Vermogen in 
Midden-Limburg; Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Randweg N266 Nederweert; 
projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 
Wro voor verplaatsing varkenshouderij 
F. van de Broek naar de Lage Kuilen; 
vaststelling bestemmingsplan Nieuwstraat 
26 Ospel; aanpassingen hondenbeleid; 
verlening overeenkomst Vorkmeer 2013; 
bestuursrapportage 2012-2; wijziging 
begroting 2012; politiek-bestuurlijke actua-
liteiten; sluiting.

infOrmatie
Inzage van de stukken is mogelijk bij de 
centrale klantenbalie, het gemeenschapshuis 
van Leveroy en bij de openbare bibliothe-
ken aan de Kapelaniestraat in Nederweert 
en het Aerthijsplein in Ospel. Op www.
nederweert.nl staat ook alle informatie. 

gezOndheids_
OnderzOek

raads
vergadering

Op zondag 7 oktober vond Nederweert 
Vitaal plaats. Naar schatting 1.000 mensen 
bezochten de eerste editie van de gezond-
heid- en beweegmarkt. Daarmee was het 
een bijzonder succesvol evenement. Dat is 
ook landelijk niet onopgemerkt gebleven. 
De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) 
heeft beelden van Nederweert Vitaal opge-
nomen in een promotiefilmpje over Sport 
in de buurt. Het filmpje is te vinden op 
www.sportindebuurt.nl, YouTube en de 
gemeentelijke website. 

film neder
Weert vitaal

bestemmings
plannen

Oud papier

10 november Harmonie Melodie der Peel
10 november Harmonie St. Joseph
13 november BV De Kerneel
14 november BV De Houwakker
15 november CV De Bengels



Trouw-
kaarten???

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

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

Liturgische kalender 
van 8 tot en met 17 november 2012 

DONDERDAG 8 NOVEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis - jaardienst Wiel Mooren.

VRIJDAG 9 NOVEMBER
Feest van de kerkwijding van de basiliek 
van Sint-Jan van Lateranen
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis met de Derde Orde. 

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, 
lector mevr. T. Kessels) – jaardienst To 
Greijmans-Hendrikx tevens voor Hen-
ricus Greijmans en zoon Teng, Anna 
Heijmans-Beerens (vanwege verjaardag) 
en Toon Beerens (vanwege verjaardag), 
Frits Janssen (vanwege verjaardag) te-
vens voor Leen Janssen-Gielen, ouders 
Fijen-Hendriks en zonen Ton, Oscar en 
Win,  Henricus van de Kerkhof en Henrica 
Kursten.  
St.Maartenviering met de scouting. 

ZONDAG 11 NOVEMBER
Tweeëndertigste zondag door het jaar 
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. L. 
Caris) – Jan Wullems (vanwege verjaar-
dag), Frans Feijen-Stappers, Adrianus 
Peeters-Elisabeth Velter, broers en zus-
sen van familie Camp-Jonckers.

MAANDAG 12 NOVEMBER 
Gedachtenis van H.-Josafat, bisschop en 
martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 13 NOVEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 14 NOVEMBER
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 15 NOVEMBER 
Gedachtenis van H.-Albertus de Grote, 
Dominicaan, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis 

VRIJDAG 16 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Margarita van Schot-
land
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 17 NOVEMBER  
Gedachtenis van H.-Elisabeth van Honga-
rije - vooravond van de 33ste zondag door 
het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. A. Engels) - jaardienst 
ouders Vaes-Vossen en kinderen Thom, 
Jet en Jeanne, jaardienst ouders Ber-
ben-Bukkems (tevens vanwege verjaar-
dag) en voor zoon Wiel, jaardienst Piet 
en Mia Freij-Bruekers, Tjeu Stultiens en 
Leen Stultiens-Knapen en overleden fa-
milieleden, Toos Gielen-Loijen (vanwege 
verjaardag), ouders Wijen-Bongers; voor 
leden en overleden leden van  dameskoor 
Cantantes.

Misdienaars
Zondag 11 november 18.00 uur: Borbin en 
Benke Roost.

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.

Sint Maartenviering
Op zaterdag 10 november vind weer de 
jaarlijkse Sint Maartenviering plaats.
We beginnen om 18.00 uur met een ge-
zinsmis in de Lambertuskerk. Aansluitend 
houden we dan een lampionnentocht 
door de straten van Nederweert. Sint 
Maarten trekt op zijn paard met ons mee 
op weg naar het terrein van de scouting. 
Daar wordt gezorgd voor warme choco-
mel en wafels. Tevens zal het Sint Maar-
tenspel opgevoerd worden door de leden 
van de scouting.
Alle kinderen zijn voor deze viering uitge-
nodigd.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 11 november 
10.00 uur H. Mis – voor overleden ouders 
Eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter Gertru-
da  Eckers-Wagemans, tevens voor over-
leden familieleden Verdonschot-Daems 
en zonen Huub en Leo.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Vrijdag 9 november 18.30 uur.
Muziek: Herenkoor

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St. Rochusparo-
chie 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 11 november 2012  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor:  zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

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

OASEMORGEN
Maandag 12 november 2012 is er bij-
eenkomst van de OASE-groep in de 
kerk in Budschop. De viering begint om 
09.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie 
en thee. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze morgen binnen te lopen en 
samen te bidden.

Overleden:
Mevrouw Leen Zegveld-Cuppens van 
de Oranjestraat 3. De avondwake heeft 
plaatsgevonden op maandag 29 oktober 
in de kerk in Budschop en de crematie 
was op dinsdag 30 oktober in Baexem. 
Dat zij moge rust in vrede.

H. Missen op zondag.
Met ingang van de winterperiode zullen op 
zondag de H. Missen gehouden worden op 
het altaar dat dan ingericht is voor de kerk-
bezoekers. Het altaar wordt afgeschermd 
van de grote kerk met een schuifwand 
zodat verwarmingskosten beperkt blijven. 
Op feestdagen en bij  bijzondere gelegen-
heden zal de grote kerk gebruikt worden 
voor de H. Missen. Het kerkbestuur zal 
t.z.t. evalueren hoe dit verlopen is.

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

10 t/m 17 november  2012

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

ZATERDAG 17 NOVEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, koor De Sleutels, Wereld Mis-
siedag viering basisschool, jaardienst 
Martinus en Hubertina Houben-Peters, 
zeswekendienst voor Truus Verdonschot-
Coolen, voor Pierre Verdonschot voor zijn 
verjaardag, jaardienst Dré en Edward Stie-
nen tevens voor verjaardag van Edward.

LEZERS: zaterdag 10 november Jarno 
Bongers en Valerie Beerens, zaterdag 17 
november Ayla en Lois Beerens.

MISDIENAARS:, zaterdag 10 november 
Piet van Gog, zaterdag 17 november We-
reld Missiedag.viering basisschool.

”Een goede menselijke relatie zal nooit tot 
stand komen wanneer we onze verbreken 
verborgen houden”  

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 10 - 17 november. 

ZATERDAG 10 NOVEMBER, 19.00 (Sa-
menzang) voor het welzijn van de parochie.

ZONDAG 11 NOVEMBER, 32e zondag 
door het jaar, H. Martinus, 10.00 (Jonge-
renkoor Friends with voices) jrd Jac Kes-
sels, jrd Willem Broens en Miet Nies, ghm 
Harrie Loijen en Anna van Nieuwenhoven, 
ghm Tinus Heldens. Miet Heldens-Goffers 
en overleden familie, ghm Sjeng Feijen en 
Hanna Feijen-Valks, ghm als herdenking 
van de Ospelse oorlogsslachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog, 

DINSDAG 13 NOVEMBER, voor de zieken. 

DONDERDAG 15 NOVEMBER, 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 17 NOVEMBER, 19.00 (Zang-
groep Ospel) Wiel en Pieter Piepers en 
schoonzoon Albert, jrd Bèr Gielen en Nel 
Gielen-Hendriks, ghm Maria Mathea Eli-
sabeth van Loon-Bruekers en Cornelis van 
Loon, ghm Teng Bruekers. 

ACOLIETEN: za. 10 nov. 19.00: Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 11 nov. 
10.00: Joost van Lierop, Mathijs van Lier-
op, Edwin van Rooijen; za. 17 nov. 19.00: 
Richard  Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

SINTE MERTE: Wegens Sinte Mertevuren 
in meerdere buurten, waaraan kinderen en 
ouders deelnemen, vervalt de Sinte Merte-
gezinsmis a.s. zaterdag. Op 1 december 
wordt waarschijnlijk de volgende gezinsmis 
gevierd. Ik wens iedereen een fijne “Sinte 
Merte” toe.

 Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  10 nov. 2012 – 17 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 11 nov. 9.30 uur:
Als jrd. voor Piet Wetemans, Jo Corsten 
en Gert Corsten-Boonen, Overleden ou-
ders Wulms-Verhaegen, Als jrgt. voor 
overleden ouders Ament-Creemers, Als 
hgm. voor Nelly Hobus v.w. haar verjaar-
dag  (Canticum Novum)

Mededeling:
Overleden in de leeftijd van 92 jaar Mia 
v.d. Moosdijk-Camp moge zij rusten in 
vrede.

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 OSPEL
Beste leden,

Op dinsdag 13 november is de jaarlijks 
terugkerende creatieve avond, die zoals 
gewoonlijk bij Nellie Stienen, Kruisven-
nendijk 5, plaats vindt. We gaan dan een 
herfsttaart maken, zoals die op onze vo-
rige verenigingsavond te zien was. Je hebt 
daarvoor o.a. een taartschaal, 3 blokken 
oase, satéprikkers, gedroogde hortensia’s 
en/of andere bloemen nodig. Ook herfst-
vruchten kun je gebruiken en je moet ook 
zelf ‘t benodigde gereedschap meebren-
gen. We beginnen om 19.30 uur.

We wensen jullie veel gezelligheid en cre-
ativiteit bij bovengenoemde activiteit.

 Met vriendelijke groeten, het bestuur.

KERKDIENSTEN

ZIJACTIEF NEDERWEERT-EIND
Beste leden,

Wij willen jullie uitnodigen voor onze 
leden bijeenkomst op maandag
12 november om 20.00 in de Reigershorst. 

Susanne Taubitz komt voor ons een lezing 
verzorgen, ze heeft in Valkenburg een 
Praktijk voor klassieke homeopathie.  
Klassieke homeopathie is een natuur-
lijke geneeswijze, het stimuleert het 
zelf genezend vermogen van de mens. 
Het thema van deze avond is “Uw stofwis-
seling en hart in balans”.
Wij hopen op deze avond vele leden te 
kunnen begroeten. 

 Met vriendelijke groeten, Het bestuur 
 www.zijactieflimburg.nl

SINT MAARTEN
Zaterdag 10 november is er weer het tra-
ditionele Sint Maartensvuur.

Iedereen, jong en oud, is hierbij van harte 
welkom. Wij verzamelen ons om 18.30 
uur op het terrein bij Piet van de Kruijs op 
Kraan 9. Wij lopen dan gezamenlijk met 
lampionnen en andere lichtjes naar het 
vuur dat bij Jack Ververs ontstoken zal 
worden. Als vanouds zal er ook nu worden 
gezorgd voor warme chocolademelk met 
cake en wafels.

Tot dan!!!!

De kindercommissie en het bestuur

LKV 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.

ZONNEBLOEM WELFARE 
OSPEL

Zondag 11 november 2012 houden wij 
onze jaarlijkse  tentoonstelling in gemeen-
schapshuis Haaze-hoof Aerthijsplein in 
Ospel. 

Er is weer van alles te zien en te koop. 
Vele zelfgemaakte handwerkjes vervaar-
digd door de deelnemers van de welfare-
groep Ospel. Misschien is er iets bij voor 
de komende feestdagen. Hiermee steunt 
U het werk van de Zonnebloem. Loop vrij-
blijvend eens binnen, U bent tussen 11.00 
en 16.00 uur van harte welkom.

Dit maegdje van Staat
weurtj zaoterdig 10 nevember

65 jaor
Vae maâke dur 

ein kei sjiek fieëstje van!

Unne dikke prefisiat van
Roos, Merel, Jasmijn,

Lieke en Jop

4 generaties

Op vrijdag 19 oktober is Isa Ruijgers geboren. Hierdoor hebben we in onze familie 
4 generaties :

Overgrootmoeder Leonie  Cuijpers-van den Kerkhof, 
Oma Willemien Beckers-Cuijpers,
Moeder Ilse Ruijgers-Beckers,
Dochter Isa Ruijgers

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

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

Oos Mam en Super Oma 
90 jaar

55+ DANSEN 55+ DANSEN 
55+ DANSEN 55+ DANSEN

Donderdag 8 november is er weer 55+ 
dansen in Café – Zaal Bi-j Le-nie, Kruis-
straat 53 te Nederweert-Eind.

Binnenkomst aan achterzijde, tevens par-
keergelegenheid. 
We beginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 24.00 uur.

5-Jarig bestaan Medicura 
Zorgwinkel Weert

Al 5 jaar lang uw betrouwbare partner voor medische hulpmiddelen ter ondersteuning 
van uw mobiliteit. 

Het Limburgse familiebedrijf Medicura is, ondanks de economische crisis, in de detail-
handel nog steeds groeiende! 
Medicura heeft ondertussen 7 Zorgwinkels van waaruit zij particulieren en zorginstel-
lingen voorziet van professioneel advies in gratis uitleen, huur en verkoop van medische 
hulpmiddelen. 

Door de specialistische en hartelijke verkoopmedewerkers kan de Zorgwinkel in Weert 
voldoen aan de behoeften van het Weerter publiek en door haar loyale klanten viert zij 
volgende week haar 5-jarig bestaan. 

Daarom vieren we dit in de week van 5 t/m 10 november graag samen met u! 

Omdat vanaf januari 2013 de rollators uit het zorgpakket zullen gaan, komt Medicura 
met een tegenoffensief op woensdag 7 november. De Medicura Zorgwinkel in Weert 
doet dan middels een unieke actie 50 rollators in de verkoop tegen de symbolische prijs 
van € 5, -. 

Tijdens deze feestweek krijgen bezoekers informatie en advies over alle zorgproducten 
en diensten uit de eigen omgeving. Op deze dagen zijn er veel acties en GRATIS activi-
teiten voor de bezoekers, allemaal in het teken van een fit en gezond leven. 

In samenwerking met Land van Horne en enkele onafhankelijke specialisten in de ge-
zondheidszorg wordt deze feestweek georganiseerd. 

Deze dagen worden georganiseerd om mensen op een laagdrempelige en ongedwon-
gen manier kennis te laten maken met de mogelijkheden om een zo lang mogelijk veilig 
en zelfstandig leven te kunnen handhaven.

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

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087
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Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 10 november
Brevendia A1 – Merefeldia A1 13:00/14:30
Merefeldia A2 – Koningslust A2  15:00
Merefeldia B1 – Brevendia B1  15:00
Merefeldia B2 is vrij
Merefeldia MB1 – SV Budel MB1  12:15
Merefeldia C1 – Spcl Susteren C1  13:30
Helden C3 – Merefeldia C2  12:00/13:00
RKHSV D1 – Merefeldia D1  09:30/10:30
Merefeldia D2 – MMC Weert D2  12:15
Merefeldia D3 – Maarheeze D2  12:15
HEBES D3 – Merefeldia D4  10:30/11:30
Panningen D4M – Meref. D5M 10:00/11:00
Merefeldia E1 – Haelen E1  11:00
Eindse Boys E1 – Meref. E2  08:30/09:15
Laar E4 – Merefeldia E3  08:15/09:00
Merefeldia E4 – SVVH E1  11:00
Merefeldia E5 – Laar E5  11:00
FC Maasgouw E5 – Meref. E6 08:00/09:00
Merefeldia F1 – VV Kessel F1  10:00
Veritas F2 – Merefeldia F2  08:15/09:15
Merefeldia F3 is vrij
Merefeldia F4 – RKSVN F3  09:00
SV Budel F6 – Merefeldia F5 08:00/09:00
Maasbracht F3 – Meref. F6 08:00/09:00
Merefeldia F7 – SVC 2000 F5  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 10 november
RKSVN – Merefeldia  16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 11 november
Merefeldia 1 – Sparta’18 1  14:30
Merefeldia 2 – Helden 2  11:00
Merefeldia 3 – Linne 3  11:00
RKMSV 3 – Merefeldia 4  10:45/12:00
RKSVO 3 – Merefeldia 5  11:45/13:00
Altweerterheide 2 – Meref. 6  10:15/11:30
Merefeldia 7 – SVVH 3  10:00
DESM VR1 – Merefeldia VR1 09:45/11:00

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

ZAALCOMPETITIE 2012-2013

ZATERDAG 10 NOVEMBER
Sporthal de Bengele
D1 Ospel 1 – Eurotech/Bevo HC 3 11.30u.
C1 Ospel 1 - Rapiditas 1 12.20u.
B1 Ospel 1 – Handbal Venlo 3 13.05u.

ZONDAG 11 NOVEMBER
Sporthal Nederweert
A1 Ospel 1 – Vios 1 12.00u.

DINSDAG 13 NOVEMBER
Sporthal Nederweert
DS1 Ospel 1 – Rapiditas 2 19.45u.

ZATERDAG 15 DECEMBER IS ONZE 
JAARLIJKSE WIJNACTIE IN OSPEL. 
U KUNT OOK WIJN BESTELLEN BIJ 
SILLENDERS@UPCMAIL.NL

Zie ook www.handbalclubospel.nl

Programma Za. 10 nov. Junioren
DESM A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur 
Eindse Boys B1 - RKVB B1  14.00 uur 
DESM C1 - Eindse Boys C1  13.00 uur 
vvKessel D1 - Eindse Boys D1  13.15 uur 
Eindse Boys D2G - SV Budel D4 12.15 uur 
Eindse Boys D3G - VV GKC D2G 11.00 uur 
Eindse B. E1G - Merefeldia E2 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - BEVO DE2  09.15 uur 
MMC Weert E7 - Eindse Boys E3 08.30 uur 
RKSVO F1 - Eindse Boys F1  10.00 uur 
Eindse B. F2G - MMC Weert F3 10.30 uur 
Cranendonck F2  - Eindse B. F3M 09.30 uur 
Eindse Boys F4 - RKSVO F5G  10.30 uur 

Programma Za. 10 nov. Veteranen
Vv Reuver  - Eindse Boys  17.00 uur 

Programma Za. 10 nov. Senioren 
Horn 1 - Eindse Boys 1  19.00 uur 

Programma Zo. 11 Nov. Senioren
Eindse Boys 2 - RKMSV 4  12.00 uur 
Eindse Boys 4 - Veritas 6  10.00 uur 

Programma Zo. 11 nov. Dames 
Laar VR1 - Eindse Boys VR1  10.00 uur 

Mededelingen
Horn, Sportpark Casquettenakker, Beeg-
derweg 3, 6085AM Horn

Let op: de wedstrijd Horn 1 - Eindse Boys 
1 is op 
zaterdag avond 19.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 8 nov. aanvang 
20.00 uur in de kantine

Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze 
website: www.eindseboys.nl

Programma ‘t Brökske 
Zaterdag 10 november 
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 5 - Tornado 4  17:00u 
Sporthal Vlodrop 
SVH’39 1 - ‘t Brökske 3  18:00u 
SVH’39 2 - ‘t Brökske 4  19:00u 
Sporthal Maasbracht 
Amicitia/B.Zeegers 2 - ‘t Brökske 2 21:15u 
Maandag 12 november 
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 8 - Inter’80 4  21:30u 
Sporthal Kerkrade 
ZVC Holz 1 - ‘t Brökske 1  21:45u

HARMONIE ST. JOSEPH

Caeciliafeest:
Op zaterdag 17 november vieren we ons 
Caeciliafeest. We verzamelen om 9.30 uur 
in Gemeenschapshuis De Pinnenhof. Om 
10.00 uur is daar een dienst met pastor 
Emile Gerards ook dit jaar als voorganger. 
Deze dienst wordt opgeluisterd door onze 
jeugdharmonie onder leiding van Jos Zegers. 
Daarna drinken we koffie en aansluitend 
maken we een muzikale rondwandeling 
door het centrum. De tussenstop is bij Café 
Matchpoint. Bij terugkomst in De Pinnenhof 
zal de traditionele erwtensoep en brood 
met zult voor ons klaar staan. Daarna is 
het tijd voor de beruchte kroegentocht. 
Het avondfeest vieren we dit jaar in Zaal 
Centraal. Het feest begint om 20.00 uur 
en staat in het thema Friesland met als 
motto: “Met Gea en Henk terug naar 
Wommels!”. Ook zal de Valse Noot 
worden uitgereikt aan degene die in het 
afgelopen jaar de stomste streek heeft 
uitgehaald.

Sinterklaasintocht:
Op zondag 18 november is het weer 
zover! Sinterklaas zet voet aan wal in 
Nederweert. 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 vervolgens 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 
afstaan, dan kunt u contact opnemen met 
Jan Verhijden (tel. 632587) of Theo Pleunis 
(tel. 631237).

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het 
Rochusplein op Budschop. De opbrengst 
is voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 10 
november tussen 9.00 tot 12.00 uur naar 
de inzamelpunten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Matthijs Kaan en Femke 
Linders. Rochusplein: Bas van Eck, 
Annemieke Mutsaers, Irma Gielen en Maril 
Borrenbergs.
Volgende maand (8 december) zijn 
aan de beurt: Boy Hendrix, Robert van 
Renswouw, Jos Willekens, Ron Verhijden, 
Dirk Breukers en Pieter Kanters.

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 bestuurr

PROGRAMMA SV LEVEROY 

Zaterdag 10 november 
Leeuwen C2 - Leveroy C  14.00 
RKMSV D2 - RKVB/Leveroy D2  11.00 
VV GKC E1 - Leveroy E1  9.30 
VV GKC E2 - Leveroy E2  9.30 
Helden F4 - Leveroy F1  9.00 
Zondag 11 november 
Leveroy 1 - Crescentia 1  14.30 
DESM 3 - Leveroy 2  12.00 
Leveroy 3 = vrij baaldag Horn 3 
Leveroy 4 - RKHVC 4  10.00 
SHH Vr 1 - Leveroy Vr1  11.00 ** 
Wedstrijd wordt mischien verplaatst zie 
site ** 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Op zondagmorgen 7 oktober 2012 zijn de laatste wedstrijden gespeeld van de 
Clubkampioenschappen Rood en Oranje. Tijdens de ochtend konden we niet alleen 
genieten van mooi weer, maar ook van zeer leuke en spannende wedstrijden van iedereen.  

Rood Poule 1: 1. Marijn Hellemons. 2. Yurki Montero. 3. Daan Hellemons 
Rood Poule 2: 1. Kim Kuepers. 2. Rosa Douven. 3. Cas Jacobs
Oranje meisjes: 1. Linn Douven. 2. Renic Nijman. 3. Britt Jacobs
Oranje jongens: 1. Roel Teunissen. 2. Pim Feijen. 3. Björn Goldenbeld 
 

Tafeltennisclub Nederweert 1972 – 40 jaar!

Oud-Ledentoernooi en feestavond

Op zaterdag 27 oktober vierde TTCN 
’72 haar 40 jarig bestaan. Overdag 
namen ongeveer 30 spelers deel aan het 
jubileumtoernooi. In drie klassen streed 
men weliswaar om de prijzen, maar stond 
de dag vooral in het teken van gezellig 
samen tafeltennissen. Dat daarbij menige 
partij toch op het scherpst van de snede 
werd uitgevochten, spreekt voor zich!

Aan het einde van de dag konden we de 
volgende winnaars bekendmaken:
Groep 1
1e plaats Martijn Linsen
2e plaats Wiel Aspers
3e plaats Anton Verspagen

Groep 2
1e plaats Theu Creemers
2e plaats Maarten van Veldhoven
3e plaats Sjaak de Graef

Groep 3
1e plaats Rob Geraets
2e plaats Herman Geraets
3e plaats José Simons

Verder was er een aanmoedigingsprijs voor 
de jongste deelnemer: Djarno Eijkenboom.
Hij kreeg een waardebon van sponsor 
Posno Sport. Voor de beste oud-speler, die 
verder niet in de prijzen was gevallen, was 
er een waardebon van sponsor Reisbureau 
Mackus. Deze prijs ging naar Hans Heijkers. 
Op de aansluitende feestavond werden 
nog een aantal jubilarissen in het zonnetje 
gezet. Naast een zestal 25-jarigen (J. 
Fiddelaers, W. Kneepkens, J. Koolen, P. van 
Oosterhout, S. de Graef en F. Wijnhoven) 
kon de vereniging ook twee leden van 
het eerste uur huldigen: Jan Kessels en 
Peter Poell. Beiden werden tevens door 
het afdelingsbestuur van de NTTB voor 
hun 40-jarig lidmaatschap onderscheiden! 
Binnenkort willen we graag de 
Nederweertse scholenkampioenschappen 
organiseren! Dus schrijf je in als team via: 
secretaris@ttcnederweert.nl of via www.
ttcnederweert.nl

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 45:  10 – 11  november  2012.

Zaterdag 10 november 2012.
Uitwedstrijden:
Deurne – U12-2 13.30 uur.
Deurne – U16-1 13.30 uur.
Deurne – U18-2 15.15 uur.
BBC – MU16 16.45 uur.

Thuiswedstrijden.
U12-1 – Aeternitas 15.45 uur.
U14-1 – BSW 15.45 uur.
U18-1 – Aeternitas 17.30 uur.
U22 – Jumpers 17.45 uur.

Zondag 11 november 2012.
Uitwedstrijden:
BSW – U16-2 14.00 uur.

Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden. 

Herfstactiviteit groot succes
Op woensdag 31 oktober heeft Reddingsbrigade Nederweert een 
circuit voor de jeugdleden uitgezet. Het bad was overdwars d.m.v. 
lijnen in 5 vakken verdeeld.

Op het programma stonden de volgende onderdelen 

Vak 1
Oefenen van zoekpatronen
Onder water werden pionnen geplaatst waar de leden in een ( afgesproken) patroon 
omheen moesten zwemmen.  In de volgende ronde werd het patroon ‘moeilijker’ gemaakt 
door bijv. hoepels toe te voegen.

Vak 2
Oefenen gooi-techniek
Iedereen gooide tennisbalen onderhands in de emmer die op wisselende afstand van de 
badrand drieef. In de volgende rondes oefenden de leden achtereenvolgens met touw,  het 
werpzakje  en tenslotte de werpklos.

Vak 3
Oefenen duiken
Iedereen begon met het opduiken van een 
( afgesproken ) aantal duikbordjes. Daarna 
volgde het opduiken van een pop en tenslotte 
het uit de auto halen van een bordje of pop.
Om de veiligheid te waarborgen was er in deze 
baan steeds een duiker onder water aanwezig.

Vak 4
Oefenen sleeptechniek en gebruik rescuecan 
en rescuetube 

Vak 5
In dit vak oefende de wed-strijdploeg

Ben jij en/of je ouders na het lezen van het bericht hierboven benieuwd wat we bij de 
reddingsbrigade allemaal doen?
Kom dan gerust eens kijken of zelfs meedoen!
Bel van tevoren even naar Gerard Hoeben 0495-663280. Hij maakt een afspraak zodat er 
een instructeur beschikbaar is om alles goed uit te uitleggen en vragen te beantwoorden.

RKSVO NIEUWS

Donderdag 8 november:
KNVB DM014 - RKSVO D1   19.00 

Zaterdag 10 november:
RKSVO A1 - vrij
RKSVO B1 - Horn B1   15.00
SV Budel B3 - RKSVO B2   15.00
RKSVO B3 - SV Laar B5   15.00
Swalmen C1 - RKSVO C1   13.30
RKVB C1 - RKSVO C2   13.00
RKSVO C3 - Roggel C3   14.00  
RKSVO D1 - Panningen D1   12.00
Roggel D2 - RKSVO D2   12.15
RKSVO D3 - Linne D2   12.30
Maasgouw E2 - RKSVO E1   10.15
Cranendonck E1 - RKSVO E2   09.30
SV Budel E7 - RKSVO E3   10.00
RKSVO E4 - Brevendia E3   10.00
RKSVO F1 - Eindse Boys F1  10.00
RKSVO F2 - SV Budel F4   11.00
Egchel F1 - RKSVO F3   10.30
RKSVO F4 - Roggel F3   11.00
Eindse Boys F4  - RKSVO F5   10.30  

Zondag 11 november:
RKSVO 1 - Mifano 1   14.30

Spelertje van de week: Justin Vaes 
RKSVO F4

Sponsor wedstrijdbal: Slagerij Koos en 
Rob Vaes
Someren 5 - RKSVO 2   12.00
RKSVO 3 - Merefeldia 5   13.00
HEBES 3 - RKSVO 4   11.00
RKSVO 5 - vrij
RKSVO 6 - FC Oda 4   10.00
HEBES 4 - RKSVO 7   09.30
RKSVO da.1 - vrij

Zie voor het laatste nieuws onze nieuwe 
site gemaakt door Koos Schreurs www.
RKSVO.nl

Bekendmaking boorebroeedspaar 

Pinmaekers openen 
Vastelaovundj seizoen 2013

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

Optochtgroep VV de Prulle Joekels leveren Boorebroedspaar 2013
Ook is dit jaar de bekendmaking van het Boorebroeedspaar 2013 tijdens de opening 
van het seizoen.
Ieder jaar wordt een week voor de Vastelaovundj de traditionele Boorebroeleft gehou-
den, komend jaar voor de 35e maal.
Dit jaar heeft optochtgroep VV de Prulle-Joekels de eer het boorepaar en de femilie te 
mogen leveren.
Het boorepaar en de femilie zal vanaf 12.00 uur in residentie Matchpoint bekend ge-
maakt worden. 

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

Open Water dag bij
Duikteam Nederweert!!

Het was zaterdag avond weer een drukte van jewelste in het zwembad. 
Deze avond stond in het teken van skills oefenen die je hebt geleerd bij het behalen van je 
eerste duikbrevet (Open Water Diver) Het is namelijk belangrijk om alle duikvaardigheden 
regelmatig te oefenen. Er waren in het zwembad 5 stations gemaakt die allen bezet 
werden door een Divemaster of Instructeur. Deze voerde eerst de oefening uit waarna  
de gebrevetteerde duikers deze oefening mochten herhalen. Het waren verschillende 
oefeningen zoals: een geen luchtsituatie, Pivotteren (goed inregelen van je drijfvermogen) 
een 5 puntsopstijging en afdaling, ademautomaat terugvinden, bril af zetten en nog vele 
andere oefeningen. Iedereen vond het weer geweldig om al deze oefeningen nog eens  te 
herhalen.

Wil jij ook een duikbrevet gaan halen of je duikvaardigheden op peil houden, kom dan een 
keer naar zwembad “De Laco “in Nederweert. Wij trainen iedere zaterdag van 16.30 tot 
20.30 uur.Voor verdere info, kijk op www.duikteamnederweert.nl of stuur een mail naar 
info@duikteamnederweert.nl 

SPORTNIEuWS HBS WILHELMINA
Programma
8 nov. 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel 
9 nov. 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel 
10 nov. 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel 
11 nov. 5e en 6e Indoor Organisatie 
Vriendschap en Strijd Hunsel
18 nov. Diplomaschieten 1 pijl bij 
Wilhelmina. Aanvang 10.00 uur

18 nov. Diplomaschieten 3 pijlen bij 
Wilhelmina

20 nov. Knockout wedstrijd. Aanvang 
20.15 uur

22-25 nov. 3e Bondswedstrijd  Org. De 
Lauwerkrans Ell
25 nov. 2e Ronde NHB beker bij HBS 
Wilhelmina. Aanvang 10.30 uur

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

PAARDENSPORTVERENIGING 
NEDERWEERT 

Nederweert 28 oktober, springwed-
strijd pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs 
in de klasse C-L; Joyce van de Kruijs met 
Tellie, 5e prijs in de klasse DE-L

Nederweert 10 – 11 november, dres-
suurwedstrijd pony’s
In het weekend van 10 – 11 november 
organiseert PSV Nederweert een dres-
suurwedstrijd voor pony’s (klassen B 
t/m M2). De wedstrijd wordt gehouden 
in Manege De Kraal in Nederweert. De 
toegang is gratis. 

Wedstrijdschema H.V. Merefeldia

Programma Zaterdag 10 Nov. 2012 
Nederweert, de Bengele
DC1 Meref. C1 – Eksplosion`71 C1 12.00u
DB2  Meref. B2 – Eksplosion `71 B2 13.30u
DS1 Merefeldia 1 – Leudal 2 20.00u
HS1 Meref. 1 – Eksplosion `71 1 20.00u

Programma Zondag 11 Nov. 2012
Reuver, de Schans
DA1 Hercules`81 A1 – Meref. A1 11.35u

De wedstrijdbal wordt deze week ge-
schonken door Eetcafé de Kleine Winst
www.hvmerefeldia.nl

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BuDSCHOP

Agenda:
8-9-10-11 November 5e + 6e 
indoorwedstrijd 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 Buurt-
vereniging St. Rochus

Wilt u eens kennis maken met de 
handboogsport 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.
En laat eens weten wat u er van vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten
Kennis maken met de Handboogsport op 
….
Woensdag avond
Jeugd 19.15 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 19.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen Van 10.00 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

SINT MAARTEN!! 

Zondag 11 november a.s. is het weer zo 
ver. Dan mag jij met je lampionnetje langs 
de deuren gaan. Samen met al je vriendjes 
en vriendinnetjes. Sint Maarten wordt 
dit jaar verzorgd door Jong Nederland 
Budschop. Natuurlijk ben jij van harte 
welkom.

We verzamelen op het terrein van Jong 
Nederland Buschop. (Ospelseweg 15a) 
om 18:15. Daar beginnen we met het Sint 
Maarten verhaal, waarna we om 18:30 met 
Sint Maarten te paard voorop, in een grote 
stoet vertrekken naar de Sint Maartenhoop 
gelegen aan de Schansstraat.

De route loop als volgt: Stukje Ospelseweg, 
Bernhardstraat, Wilhelminastraat, Willem 
1 Straat, Nassaustraat, Bernhardstraat, 
Budschop, Schans. Oversteken bij het 
kruispunt en rechtdoor lopen.

Bij de Sint Maartenhoop wordt gezorgd 
voor een bekertje warme chocomelk en 
een heerlijke wafel.

Jong Nederland Budschop 

Alle leden die willen helpen met oliebollen 
en wafels bakken op 10 en 11 november 
kunnen zich melden bij Sonja. 
Op 10 en 11 november zal onze jaarlijkse 
wafel- en oliebollenactie plaatsvinden. Op 
zaterdag 10 november zullen we warme 
oliebollen en verse wafels verkopen van 
8:30 uur tot 17:00 bij de Coöp in Ospel en 
van 10:00 uur tot 20:00 uur bij Odiliahome 
te Ospeldijk. Op 11 november kunnen 
er van 13:00 uur tot 20:00 uur ook nog 
oliebollen en/of wafels afgehaald worden 
bij ons clublokaal aan de 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: 
9 nov.: Handboogschieten bij Ons Genoegen 
10 nov.: Wafel- en oliebollenactie 
11 nov.: Wafel- en oliebollenactie
17 nov.: Damesdag 

Kennismakingstraining
IenieMINI handbal een succes

Woensdag 24 oktober vond de eerste 
kennismakingstraining plaats voor kinderen 
van 4, 5 en 6 jaar.

Om 17.15u stonden 14 enthousiaste jongens 
en meisjes en trainers Marcel en Lotte klaar om 
te beginnen. Voor sommige kinderen was het 
wel een beetje spannend. De kinderen werden 
aangemoedigd door hun ouders en broertjes 
en zusjes. 

Na een kennismakingsrondje werd begonnen 
met de “warming up”: een tikspelletje waarbij 
de katten de staarten van de muizen af moesten 
pakken. Daarna werd de balvaardigheid van 
de kinderen getest. Gooien, vangen, stuiten, 
rollen met de bal. Dat ging iedereen al goed af. 
Na een estafette en gooien op het doel zat de 
eerste training er al weer op.
We kunnen spreken van een erg leuke en 
gevarieerde training, waarbij iedereen goed 
mee deed.

Van 31 oktober t/m 28 november  staan nog 
vijf trainingen op de planning. Opgeven voor de 
trainingen kan nog steeds via tel. 0495 519085 
of ienieminihandbal@upcmail.nl. Kijk op onze 

website voor meer informatie: www.hvmerefeldia.nl. De foto’s van de eerste training zijn 
te vinden in de fotogallerij.

	 ■	 Belettering
	 ■	 Kleurprints
	 ■	 Glasdecoratie
	 ■	 Spiegeldecoratie

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

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

meeuws
decoraties



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

GRATISGRATIS
Mix voor speculaas
bij aankoop van speculaasplank 

naar keuze

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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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!

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

DE MANNEN VAN WIJEN GAAN MET 
DEZE TEMPERATUREN NAAR BINNEN!

NU IN ONZE SHOWROOM: 

NIEUWE HOUTEN VLOEREN 

IN WARME KLEUREN!

Week van het geld 2012: 12 t/m 16 november

“Als ik later groot ben”
“Als ik later groot ben” is het thema waarop de Week van het Geld 2012 is ge-
baseerd. Kinderen dromen van een mooie toekomst, met een eigen huis en een 
‘vette’ auto. Dat daar geld voor nodig is, weet ieder kind. Maar hoe je je inkomen 
besteedt en wat de rol van de bank is, is voor veel kinderen hocus pocus. Begrij-
pelijk, want zij hebben op hun leeftijd nog slechts de zorg over hun zakcenten. In 
de Week van het Geld worden kinderen en ouders bewust gemaakt van geldzaken. 

Namens de Rabobank Weerterland en Cranendonck geven de budgetcoaches Daniëlle 
Knapen  en Eef van Opdorp van de Stichting Mijn Budgetonderwijs gastlessen aan de groe-
pen 7 en 8 van een aantal basisscholen in de gemeenten Cranendonck, Leudal, Nederweert 
en Weert. Voor de ouders verzorgen zij twee thema-avonden. 

Lessen in de klas
Wat is – later als je groot 
bent – het gemiddelde in-
komen en wat moet daar 
allemaal van betaald wor-
den? De budgetcoaches 
behandelen dit thema met 
opdrachten en spellen. Op 
die manier wordt bespreek-
baar gemaakt dat het geld 
dat je verdient niet alleen 
maar aan kleding, lekker 
eten en uitstapjes uitgege-
ven kan worden, maar dat 
er ook vaste lasten zijn. 

Ook komen sparen, lenen, pin-
nen en rood staan aan bod en 
wordt er gekeken naar het hui-
dige bestedingspatroon. Waar-
aan gaat het zakgeld op en wat 
doe je als je geen geld meer 
hebt?

Door kinderen al jong financi-
eel bewust te maken, wordt de 
basis gelegd voor financiële 
zelfredzaamheid op volwassen 
leeftijd. Immers, jong geleerd is 
oud gedaan. 

Thema-avonden voor ouders
De ouders spelen een belangrijke rol bij de bewustwording van hun kinderen en hun 
bestedingspatroon. Daarover gaan twee thema-avonden voor ouders. Vorig jaar werden 
de thema-avonden druk bezocht. Het thema ‘Mijn kind budgetproef’ sprak velen aan. 
Het thema van dit jaar borduurt daarop voort en behandelt aan de hand van actuele en 
herkenbare praktijkvoorbeelden de valkuilen en successen. Deelname aan de ouder-
avonden staat open voor alle ouders van de deelnemende basisscholen.

De bijeenkomsten zijn op onderstaande data:
Dinsdag 13 november Basisschool De Schrank Siebenstraat 20.00 u.
Donderdag 15 november Basisschool ’t Dal St. Jozefslaan 102 19.30 u.

Aanmelden thema-avonden voor ouders
In verband met eventuele drukte is aanmelden wenselijk. Aanmelden voor de bijeen-
komst van 13 november in Ospel kan via natasjajaspars@hotmail.com. Via j.bukkems@
bs-hetdal.nl kunnen ouders zich aanmelden voor de bijeenkomst van 15 november in 
Weert. 

Meer informatie 
Stichting Mijn Budgetonderwijs, Daniëlle Knapen (info@mijnbudgetonderwijs.nl, 06-
23605424). Bekijk op www.mijnbudgetonderwijs.nl welke basisscholen aan de project-
week deelnemen.

Week van het Geld in de regio
De Week van het Geld is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Het doel 
van deze week is om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. De Rabobank 
is één van de partners in deze door het platform Wijzer in Geldzaken georganiseerde 
projectweek. 

GROENE KRUIS MANTELZORG-
ONDERSTEUNING

Mantelzorgsalon 12 november: Parkinson 
en dementie

Als mantelzorger en partner/kind van ie-
mand met Parkinson of dementie heeft u 
misschien vragen zoals: 
- Hoe ga ik met hem/haar om? 
- Waar kan ik hulp vinden? 
- Wat is de huidige trend op het gebied 

van begeleiding of behandeling? 
- Hoe doen anderen het? 
- En ga zo maar door. 

Tijdens deze salonmiddag (13:15 zaal 
open, 13:30 start - 16:00 uur) kunt u met 
al deze vragen bij ons terecht! 
Ergotherapeute Susanne Maas en een 
neuroloog van het SJG ziekenhuis in 
Weert zullen vertellen over Parkinson en 
vragen beantwoorden en een medewerker 
van Hulp bij Dementie zal hetzelfde voor u 
betekenen over het thema dementie. 
De middag is ook een moment om erva-
ringen en tips uit te wisselen met elkaar.
Deze middag is geheel kosteloos! Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. 

Locatie: Groene Kruis gebouw, Kapela-
niestraat 3 Nederweert
Aanmelden is niet verplicht, we zien jullie 
graag op 12 november!

Meer informatie?
Neem contact op met Arlette Reijnen, 
mantelzorgconsulent Steunpunt Mantel-
zorg Nederweert 
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl / 
06 44 34 94 96

Tim Zegveld in de race voor de titel 
‘Reisadviseur van het Jaar 2013’

Na 25 weken zwoegen, zit Tim Zegveld in de race voor de titel ‘Reisadviseur van 
het Jaar 2013’. Tim zit in de top 10 van de provincie Limburg. Hij strijd nu verder 
voor een top 3 positie, met als doel om Reisadviseur van het Jaar te worden. Vorig 
jaar wist hij ook al een plek in de top 3 van Limburg te bemachtigen.

Tim Zegveld is werkzaam als zelfstandig reisadviseur voor Mobiel Reisadvies in Limburg 
(samenwerkingsverband van Kupers Reisinfo en Reisburo Schoenmaeckers). Als mobiel 
reisadviseur kan hij u goede en persoonlijke service verlenen. U krijgt een gratis advies 
op de plaats en de tijd dat het u uitkomt. Uit het assortiment van meer dan 150 binnen- 
en buitenlandse touroperators zoekt hij voor u de beste deal. U betaalt dan ook niet 
meer dan vergelijkbare reizen die u boekt op internet. U hoeft zelf niets te regelen of uit 
te zoeken, maar enkel te genieten van een welverdiende vakantie.
Door de jaren heen heeft Tim veel gereisd voor zijn werk en privé. Hierdoor heeft hij 
veel ervaring opgedaan, die hij graag met u wil delen. Of het nu gaat om een citytrip, 
een zonvakantie of een rondreis, voor elke vakantie bent u bij hem aan het goede adres. 

Tim staat met veel enthousiasme voor u klaar.
Neem geheel vrijblijvend contact op:
Tel. 06 221 221 52 / tim.zegveld@mobielreisadviesinlimburg.nl

KADOBON WINNEN
In de maand november wordt er elke week 

onder de klanten een kadobon verloot.
Lekker thuis heeft heel veel leuke 

cadeau- en woonartikelen.
Koopavond op woensdag 28 nov. 18.00 tot 21.30 uur.

Brugstraat 31 Nederweert        -        www.lekkerthuis.net

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

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

De prissentaâsie is in hang van
Maril Borrenbergs en Zenash Schroijen

www.pinmaekers.nl  

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Verbouwingsopruiming 
bij Pleunis Mode!

Pleunis Mode gaat spectaculair verbouwen! De winkel in de Brugstraat te  Nederweert 
krijgt een totale make-over, helemaal van deze tijd. 
Pleunis Mode wil graag snel starten met de verbouwing en biedt kortingen tot 70%. 
Zoals altijd gaat de leukste kleding het eerste weg, dus wees op tijd.

De verbouwing heeft dit jaar iets speciaals.
Micheline Pleunis wil er het volgende over toelichten: “Onze Modezaak heeft alweer 
tien jaar haar huidige verschijningsvorm en uiterlijk. We zien dat onze klantenkring mee 
verandert met deze snelle en drukke tijden. Ondanks het feit dat onze winkel nog keurig 
en netjes is, merken we wel dat hij niet meer aansluit bij de perfecte koopbeleving die wij 
onze klanten willen bieden.
Om de snel veranderende winkelbeleving te onderstrepen geeft Micheline aan dat ook 
deze verbouwing anders dan anders is. Ze vertelde daarover het volgende: “Het basis-
principe en hoofd-idee achter de verbouwing is duidelijk, maar de daadwerkelijke invul-
ling is nog niet definitief. Iedere dag schaven we dit nog een beetje bij, gevoed door 
de beleving in de grote steden, New York, London en Parijs. De ideeën die we krijgen 
worden door onze interieurarchitect samengevoegd en smaakvol gecombineerd, want 
uiteraard is het totaal van de winkelbeleving meer dan een aantal losse onderdelen.
Volg ons op Facebook en zie hoe onze nieuwe winkel stukje voor beetje tot stand komt.

Tot ziens tijdens de verbouwingsuitverkoop! 

organiseren

SHOW
van Australische, Zuidamerikaanse parkieten 

en aanverwante soorten.

In het gemeenschapshuis ”Haaze-Hoof”
Aerthijsplein 3 te Ospel (Gemeente Nederweert).

Openingstijden: 
Zaterdag  10 november 2012 14.00 - 21.00 uur
Zondag  11 november 2012 09.30 - 16.00 uur

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

Onderhoud en reparatie
APK-keuring
Schadeherstel 
Airco service

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL
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Alles voor 

Sint Nicolaas

Deelnemer 

Sint Nicolaas krasactie

HEMAHEMA
Kerkstraat 43 Nederweert

Ook wij 

nemen deel 

aan de 

Sint Nicolaas

krasactie

Brood en Banketbakkerij Tommie

St. Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422

Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344

WIJNKOPERIJ ALEX STORMS

ELKE VRIJDAG 
EN ZATERDAG 

OPEN 
PROEVERIJ 

Jamais Renoncer - 2010AC Côtes de Rousillon - Frankrijk
Nooit opgeven staat hoog in het vaandel geschreven bij Bernard Magrez, eigenaar van Chat. Pape Clément Grand Cru Classé.Een bewijs aan z’n vader waartoe hij in staat is met z’n eigen selectie uit een totaal onbekend gebied.Jeugdherinneringen zijn de oorzaak van deze creatie toen z’n passie voor onbekende wijnen nog tot in de kiem gesmoord werd. Nooit proefde ik in de wijn zoveel passie en complexiteit.Stokken die handmatig geplukt worden van maar liefst 50 jaar.De traditionele vinificatie spreekt voor zich, 60% Syrah en 40% Grenache.

Jamais Renoncer
Frankrijk - 2010
AC Côtes de Rousillon

Per fles € 13,95 
 Nu € 6,95
Doos 6 flessen 

 € 6,20 p/fles

Sinterklaasactie
Prijzen krassen in

Nog even en dan is Sinter
De tijd van geschenken en

Dit heeft de Nederweerter onde
een aantal geschenk

U gaat namelijk p

Zo werk
Bij elke € 10,00 die u besteedt o

Er zijn prijzen te winnen van € 5,0
kans op één van de hoofdprijz

Deze prijzen kunt u direct we
deelnemende

De actie loopt van 10 novemb
Bent u een van de ge

Oakley en Tag Heuer.

n: dinsdag t/ ij

Lindanusstraat 3 - NederweertTel. (0495) 63 13 83

Uw ogen en h fd ij

Zienwat u nietwat u nietvoor mogelijk hield

GRATIS
Maglite Mini AA      bij aankoop van een bril       met Varilux glazen

En maak kans op 
een iPad 3!*

www.varilux.be

oor mogelijk hield!

*vraag ons naar de voorwaarden

Uw ogen en hoofd zijn bij het kijken constant in beweging. Deze bewegingen kunnen wij zéér nauwkeurig registreren
Daarmee wordt uw unieke eyecode uitgelezen.
Varilux brillenglazen met eyecode™ zijn dus preciesafgestemd op uw montuur en uw persoonlijk kijkgedrag.Het resultaat: in een vloeiende beweging scherp en helder

Wij laten u zien wat u niet voor mogelijk hield!

www.varilux.nl
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ie ondernemers
in Nederweert!!

terklaas weer in het land. 
en gedichten breekt aan. 

dernemers geïnspireerd om ook 
enken weg te geven. 

prijzen krassen!! 

erkt het
dt ontvangt u een gratis kraslot. 
5,00 en € 10,00. Maar u maakt ook 
ijzen ter waarde van € 100,00! 
weer besteden bij een van de 
de  winkeliers. 
mber tot en met 5 december. 
gelukkige winnaars? 

Kerkstraat 18
Kerkstraat 186031 CH  Nederweert

6031 CH  Nederweert
6031 CH  NederweertTel. 0495-631285

 0495-631285

BOUWINGS
OPRUIM

7

et wegt weg

125 JAAR

BRUGSTRAAT 21, NEDERWEERT, WWW.PLEUNISMODE.NL

d

g

like us @
       @ymfekapsalon

Brugstraat 20 Nederweert
T 0495-633378

info@kapsalonymfe.nl
www.kapsalonymfe.nl

HUBO Duijts rkstraa
rw rwww.huboduijts.nl

MOOIMOOI
OP MAATOP MAATOP MAAT

Op maat gemaakteschuifkasten eninloopkasten

rgruimt
x vuitstr g.P

t r



Weekblad voor Nederweert DonDerDag 28 juni 2012

N275

N288

Randweg Zuid

Hoolstraat

Randweg West

Rijksweg Noord

Klaarstraat

Nederweert

Ospel

Nederweert-
Eind

u op de
hoogte.

Wij
houden

De glasvezelkrant Nederweert

Glasvezel in Nederweert.
Het is Nederweert gelukt: ruim 30% van de huishoudens heeft gekozen voor glasvezel. Dat betekent dat 
Reggefi ber alle woningen binnen het aansluitgebied kosteloos gaat voorzien van glasvezel. Op dit moment 
is de voorbereiding in volle gang. Begin januari 2013 is het zover. Dan worden alle huishoudens binnen het 
aansluitgebied van Nederweert aangesloten op het glasvezelnetwerk van Reggefi ber. Benieuwd of uw 
woning ook binnen het aansluitgebied valt? Doe de postcodecheck op www.eindelijkglasvezel.nl. 

HET IS ZOVER.
DE VOORBEREIDING
IS IN VOLLE GANG.

Welkom met uw vragen.
Kom naar de glasvezelwinkel voor:
• Een persoonlijk en onafhankelijk advies.
• Hulp bij het overstappen.
• Vragen over (de aanleg van) glasvezel.

Adres.
Brugstraat 31-33 in Nederweert.

Contact.
nederweert@reggefi ber.nl

Meer informatie en de openingstijden vindt u op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Projectmanager aan het woord.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in
Nederweert wordt vanuit Reggefiber
begeleid door projectmanager Wilco Broeks.
Momenteel is hij druk bezig met alle
voorbereidingen om tot aanleg over te gaan.

‘Nu ruim 30% van de huishoudens heeft
gekozen voor glasvezel, beginnen de
voorbereidingen. Zo moeten er veel zaken
geregeld worden. Er worden afspraken met
de gemeente vastgelegd, de aannemer
wordt geselecteerd, de planning op wijk- en
straatniveau wordt gemaakt en er worden
wijkcentrales besteld. Dankzij deze goede
voorbereiding kan onze aannemer straks in
een zo kort mogelijke periode een kwalitatief
goed glasvezelnetwerk aanleggen. Waarbij wij
de overlast voor de bewoners natuurlijk tot
een minimum proberen te beperken.’

Lees verder op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Kies uw serviceprovider.
Reggefi ber legt het glasvezelnetwerk aan 
en stelt het open voor de serviceproviders. 
Dit betekent vrije concurrentie voor 
serviceproviders en dus scherpe prijzen en 
aantrekkelijke aanbiedingen! In Nederweert 
bieden de serviceproviders Concepts, 
Helden van Nu, KickXL, KPN, Lijbrandt, 
OnsBrabantNet, Solcon, TriNed, Vodafone en 
XS4ALL glasvezeldiensten voor internet, tv 
en telefonie.

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert 
en vergelijk het aanbod van de service-
providers. Dan weet u direct welk 
abonnement het beste bij u past. Of kom 
langs voor een persoonlijk en onafhankelijk 
advies in onze glasvezelwinkel.


