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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

  Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

Te koop:

graszoden
inclusief levering aan huis

Tel. 06-52697390

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

www.teunissenletselschade.nl

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Froukje Ris en gezin: 
Al meer dan 35 jaar kom ik, inmiddels
met man en kinderen, vanuit binnen- 
en buitenland terug naar tandarts-
praktijk Spauwen voor controle en 
behandelingen. 
“Vriendelijk, vertrouwd, vakkundig en 
vernieuwend”, zo ervaren wij iedereen 
met wie we hier in de loop van de 
jaren te maken hebben gehad.’ 

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)

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen 

zelfs aan het 

kleinste  detail .’

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 ".

Uitroeping
Dit jaar zal zowel de jeugdprins 
als de grote prins op zondagmid-
dag 25 november 2012 worden 
uitgeroepen.
De uitroeping zal plaats vinden in 
de Pinnenhof in Nederweert. 

De middag begint om 14.11 uur 
en zit boordevol muziek, show en 
amusement.

Jeugdprinsenpaar
Net als in voorgaande jaren zal 
ook in 2013 de jeugd van Neder-
weert weer nauw betrokken wor-
den bij de vastelaovundjviering.
Het jeugdprinsepaar zal door de 
leden van de juniorenafdeling op 
een schitterende wijze worden 
gepresenteerd.

Veel muziek
De middag zal een 
muzikale hap-
pening zijn met 
optredens van 
o.a. winnaar van 
het schlagerfes-
tival 2012, KBP, 
Jarra en Niels,  

De Brelsterte, Niels en Iris, de 
dansmarietjes, hofkepel Klein 
mer Neugter en nog veel meer.

Kartoesj
Tussen de prinsuitroepingen door 
zal de groep Kartoesj, Ni-jwieërt in 
de juiste stemming brengen.
Kartoesj, is niet meer weg te 
denken uit de Limburgse vastel-
aovundj.
Zij zijn o.a. Bekend van het liedje 
“Vae hebbe de prins in de straot” 
maar braken echt door toen zij het 
LVK wonnen met het nummer ”Det 
zitj beej os in de femilie”. 
Onlangs stonden zij nog samen 
met Beppie Kraft in Ahoy.

Ed en Frans
Verder zal het bekende duo Ed en 
Frans optreden, zij staan garant 
voor een geweldig feest.

Groeëte Prîns 
Aansluitend zal de groeëte prîns
van Nederweert worden gepresen-
teerd.

11 kandidaten
De Pinmaekers hebben er ook 
dit jaar weer voor gezorgd dat 
heel Nederweert bij de uitroeping 
betrokken is door maar liefst 11 
kandidaten te presenteren. Voor 
de prinsenkandidaten kijk elders in 
dit blad.

Uitroeping
De uitroeping van de prinsen is 
een aaneenschakeling van optre-
dens en presentaties welke elkaar 
in hoog tempo opvolgen.
De presentatie is in handen van 
het duo Rudi Veltrop en Stan 
Ockers.

Prins raden
De Nederweertenaren kunnen via 
een deelnameformulier en een 
bijdrage van 1 euro raden wie de 
werkelijke prins 2013 is.
Tevens kan men meedingen naar 
een prijs van € 111,00.
Uit de goede inzendingen wordt 
tijdens het prinsenmatinee een in-
zending getrokken en die persoon 
krijgt, mits aanwezig, de prijs. 
Hierdoor zijn er vanaf 15 novem-
ber al 11 kandidaat- prinsen actief 
die allen voor zichzelf reclame 
maken. (zie ook www.pinmaekers.
nl) De formulieren dienen uiterlijk 
23 november ingeleverd worden 
bij Residentie café Matchpoint en 
Bruna Gommans. 

Met optredens van Kartoesj en Ed en Frans

Pinmaekers Nederweert presenteren 
nieuwe prinsen 2013

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

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Te huur
mooi appartement
Lambertushof Nederweert

Tel. 0495-633474
of 06-83776745

St

udi
o Petra

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

Studio Petra
Tichelveld 38

Tel: 06-52436244



Weekblad voor Nederweert   DERDAG 21 FEBRUARI 2008

Van Heugten-Slaats v.o.f.
ongediertebestrijding

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

Voor het bestrijden van 
zwarte  ratten, bruine ratten, 

muizen en insekten

(zoals kakkerlakken, ovenvisjes, 
honden- en kattenvlooien)

SVO-ongediertebestrijder.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

ST.NICOLAAS KOMT 
NAAR OSPEL !

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

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.

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

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

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

te koop
voerwortelen

tel 0654290030 

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ 

Groot assortiment 
vaste planten, heesters, enz.

Open: zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur 

of op afspraak.
tel. 0495-633643  

mob. 06-40408939

M. Peeters 
Bloemerstraat 9 Nederweert 

Zie ook op marktplaats

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

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 web-
site www.coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Neder weert; 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!

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 
veranderen of misschien totaal opnieuw be-
ginnen. 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!

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!

In memoriam Hub Verdonschot
Met verbijstering en ongeloof hebben De Krottepoffers de berich-
ten gevolgd over de gezondheidstoestand van Hub. Die berichten 
werden steeds somberder. En ondanks dat hij omringd was door de 
beste medische zorg, bleek er voor Hub  geen redding meer mogelijk 
te zijn. Abrupt kwam alles tot stilstand.

Hub was  sinds 1973, een jaar na de oprichting van toneelvereniging “De Krottepoffers” 
lid. Hij heeft zich op velerlei wijzen voor de vereniging ingezet. Hij hielp mee met het 
decor en voerde in de beginjaren ook de regie. Het was allemaal wat behelpen want 
middelen om toneel te spelen waren beperkt. Schotten van zwarte landbouwplastic en 
vier spotjes voor de verlichting. Maar na een aantal toneelstukken voor de jeugd werd 
er in 1978 een  toneelstuk voor volwassen op de planken gebracht: ‘t Wonger van Cae-
len. Hierin speelde Hub de heilige Antonius. De zaal werd plat gespeeld en dit was het 
begin van de successen die de Krottepoffers zouden mogen ervaren. Daarbij had Hub 
een grote inbreng. Hij zette zijn rollen met grote overtuiging neer en hij ontwikkelde zijn 
toneeltalent steeds meer. Als hij meedeed was hij een van de dragers van het stuk. En 
ten tijde van De Verstooteling was zijn spel als kwade genius zo overtuigend dat een 
toeschouwer zich liet ontvallen: As ich dae Roeëje van Verdonschot met det hundje 
oppe straot tege kom, stamp ich ‘m van de fiets aaf. Maar Hub had vooral een talent 
voor het komische toneelspel. Zijn vertolking van Bullepees de hond was magistraal. 
Hub speelde elke rol met verve en het maakte hem niet uit of de rol groot of klein was Of 
het voor volwassenen of voor de jeugd was. Of straattheater of op de Bonte Avond. Hub 
stond er altijd. Maar hij betekende meer voor de club.

Van 1981 tot 2001 was hij voorzitter en een van de drijvende krachten die een bijdrage 
hebben geleverd aan de kwalitatieve ontwikkeling van toneelvereniging De Krottepof-
fers. Daardoor heeft deze vereniging veel publiek getrokken en een belangrijke betekenis 
gekregen in het culturele leven van Nederweert.

Ook heeft hij zich van 1976 tot en met 1999 ingezet voor activiteiten van Pinmaekers  
door te schrijven, spelen en regisseren van sketches op de Bonte Avonden. 
En herschreef hij samen met Jan het toneelstuk ‘n Ongerstong vol touvering.

De laatste jaren verluchtte hij, als archivaris van de club, op geheel eigen wijze de 
nieuwsbrieven voor de leden met historische verhalen en dat altijd met een kwinkslag. 

Onder zijn bestuurlijke leiding werd de megaproductie De Verstooteling een groot succes.

Maar bovenal was Hub een gezelligheidsmens, die in de kleedruimte altijd voor een 
goede sfeer zorgde. Een praatje hier, een anekdote daar. Hub was altijd goedgemutst. 
De impressies van achter de schermen legde hij vast. En de foto’s, voorzien van een 
komische noot, stuurde hij  dan rond.

Dit alles zullen we moeten missen. De Krottepoffers zullen nooit meer zijn als voorheen.                                                                                                                   
Zijn geest zat nog boordevol plannen, maar het lichaam deed niet mee.                   
Wij wensen Marleen, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het dragen 
van dit onmetelijk verlies.

De Krottepoffers

Kindercentrum IK OOK geopend

Op 26 oktober werd het integraal kindercentrum IK OOK geopend! Samen met OBS de 
Klimop was er een feestelijke opening met ballonnen, een goochelaar en een gezellig 
samenzijn in de nieuwe hal van de school. Het nieuwe logo werd onthuld door wethouder 
Mackus. Sinds augustus is er kinderopvang gevestigd in de school en kunnen we heel 
veel bieden aan onze kinderen. We zijn al druk bezig met allerlei activiteiten en thema’s. 
Ook onze nieuwe keuken is geweldig en volop in gebruik, waardoor we al ervaren bak-
kers zijn! Maar het daarna opeten daar zijn we eigenlijk het beste in! Al met al vinden we 
het hier kei tof! 

Groetjes Kinderopvang en Bso IK OOK!       www.ik-ook.nu

* Bomen, heesters, etc.
* Haagplanten 
 o.a. taxus, beuken, etc.
* Fruitbomen
 ook oude soorten
* Tuindecoraties
 o.a. beelden, vogelhuisjes, etc.

Openingstijden:  

za  

Feestelijke opening Foto Expositie 
Nederweerter Fotoclub in 

Theehuis De Turfstaeker Ospel

      Foto: Lodewijk Coenen

Met trots en onder grote belangstelling is op 4 november 2012 de eerste Foto-expositie 
van de Nederweerter FotoClub (NFC) van start gegaan in Theehuis “De Turfstaeker” in 
Ospel.

Na het welkomstwoord van voorzitter Henk van Tongerlo werd de expositie geopend 
door burgemeester Henk Evers. Met de hulp van eigenaren Math en Maddy van De 
Turfstaeker werd de formele openingshandeling verricht. In plaats van het traditionele 
lint werd gebruik gemaakt van het “ouderwetse” filmrolletje. 

Positieve reacties van zowel de burgemeester als bezoekers over de locatie van de ex-
positie, de voorbereidingen en de presentatie van de foto’s. Dit alles was niet mogelijk 
geweest zonder de inzet van de leden en steun van de sponsoren. De presentatieborden 
zijn namelijk door de leden zelf gemaakt met materiële en financiële steun van sponsoren 
uit Nederweert en omgeving. Een woord van dank aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd. Vooral waren er complimenten voor de mooie foto’s en de originaliteit en crea-
tiviteit binnen het thema “Nederweert in beweging”.

Na de opening is er gedurende de gehele dag aanloop geweest. Bij binnenkomst werden 
de bezoekers opgevangen door een van de leden van de fotoclub en werd een korte 
toelichting gegeven op de mogelijkheid om de foto’s te beoordelen. Veel bezoekers heb-
ben mee gedaan aan het beoordelen van de foto’s. Aan het einde van de dag was de 
brievenbus aardig gevuld met beoordelingsformulieren. Onder de bezoekers die een 
beoordeling hebben gegeven zal een wijnpakket worden verloot. De uitslag zal in een 
persbericht bekend worden gemaakt en door middel van een publicatie in het Weekblad 
voor Nederweert.

De expositie is nog te bezichtigen t/m zondag 18 november 2012. 
Openingstijden:
Maandag t/m woensdag: gesloten
Donderdag en vrijdag: van 12.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag: van 11.00 uur tot 18.00 uur

Info over de Nederweerter Fotoclub:
De Nederweerter Fotoclub is een vereniging opgericht in 2011 voor en door fotoliefheb-
bers. Elke 1e woensdag van de maand komen de leden bij elkaar in Wups Pub te Ne-
derweert, waarbij kennis en de laatste nieuwe Foto tips aan elkaar worden uitgewisseld. 
Voor meer informatie: www.nederweerter fotoclub.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

DE WONINGVERENIGING NEDERWEERT
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Laurierstraat 45, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1984, opp. perceel ca. 200 m2 inhoud woning 320 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (6 groepen/ 2 
aardlekschakelaars/ automaten) en toiletruimte met wandcloset 
en fontein; doorzonwoonkamer met tegelvloer en trapkast; dichte 
keuken met verzorgde keukenopstand voorzien van afzuigkap; 
vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
douche, wastafel en toilet.
2e Verdieping: voorzolder met opstelplaats AWB HR-combi 
cv-ketel (2003) en bergzolder met dakraampje en verwarming 
bereikbaar via vaste trap.
Algemeen: aanpandige garage met kantelpoort voorzien van 
loopdeur; volledig geïsoleerd; kunststof kozijnen en isolerende 
beglazing (2010); voortuin met oprit en achtertuin voorzien van 
twee terrassen en erfafscheiding (hout/ groen).

Vraagprijs € 155.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 24 november 2012.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken 
of starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Aardappelen
Diverse groenten

Rode kool (gesneden)

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

Zwijnen het haasje
Alert optreden van landbouwers en jagers heeft geresulteerd in het afschot van 2 
wilde zwijnen  zaterdag 3 november aan de Broenenhoup in Ospel.

Tijdens oogstwerkzaamheden werden 2 zwijnen waargenomen in een maisperceel vlak-
bij de Groote Peel . Zoals bekend geldt in heel Limburg – uitgezonderd het Meinweg-
gebied – de zogenaamde nul-optie voor wilde zwijnen. Uit oogpunt van diergezondheid 
in de varkenshouderij (o.a. varkenspest), landbouwschade (vernieling weilanden, aard-
appel- en maispercelen) en verkeersveiligheid dient voorkomen te worden dat  zwijnen-
populaties zich vestigen in nul-optiegebieden. Zo ook rond de Peel. De schade in de 
mais wordt vaak pas vastgesteld tijdens de oogst. Dan wordt pas duidelijk dat zwijnen 
middenin een perceel hebben huisgehouden. Een vervelende schadepost voor de be-
treffende  landbouwer. Er wordt dus door de samenwerkende jagersverenigingen uit 
Ospel en Budschop alles aan gedaan om te voorkomen dat de zwijnen vaste voet aan 
grond krijgen in de gemeente Nederweert.  Verenigd in Wildbeheereenheid De Groote 
Peel wordt het hele jaar getracht de zwijnen op te sporen en de stand zo klein mogelijk 
te houden. Elke waarneming kan daarbij van pas komen. Waarnemingen van zwijnen 
kunnen doorgegeven worden aan Erik Frenken 06-48962069.
Wildbeheereenheid De Groote Peel

foto: Gertie Oosterkamp

Uw bouwproject, mijn zorg!
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Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

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

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

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

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

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

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

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

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week 12 t/m 19 November

ABRIKOZEN VLAAI
Halve Abrikozenvlaai € 3,50

ABRIKOOS SPECIAAL
Volgende week 19 t/m 25 November

KERSEN VLAAI

€ 6,95

€11,95

€ 6,95

Laat op woensdag 21 november gratis uw bloedsuiker testen

Diabetesmaand in
Kring-apotheek Nederweert

De maand november staat bij apotheken in het teken van diabetes. Iedereen met een 
verhoogd risico op diabetes kan daarom op 21 november van 9 uur tot 17 uur bij Kring-
apotheek Nederweert, Kerkstraat 42, de bloedsuikerwaarde laten testen. Doe vooraf de 
risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ om te zien of u een verhoogd risico heeft.  

Op dit moment zijn er 250.000 mensen in Nederland die diabetes hebben, maar het nog niet 
weten. Om deze mensen op te sporen en om diabetes onder de aandacht te brengen, or-
ganiseert meer dan de helft van de Nederlandse apotheken in november de bloedsuikertest. 

De bloedsuikertest is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2. 
Daarom wordt de risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ voorafgaand aan de bloedsuikertest uit-
gevoerd. Dit kan in de apotheek of op www.kijkopdiabetes.nl. Heeft u een verhoogd risico, 
dan kunt u door middel van een klein vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten testen. U 
hoeft geen afspraak te maken voor het testen van uw bloedsuikerwaarde. Het is ook niet 
noodzakelijk dat u nuchter bent voor de test.  

Bent u op woensdag 21 november verhinderd, of wilt u op een ander tijdstip uw bloedsui-
ker laten testen? Neem dan contact op met Kring-apotheek Nederweert, wij maken graag 
een afspraak met u! Tel. (0495) 632696.

Voor antwoord op vragen over medicijnen, medicijngebruik of bijwerkingen, kunt u altijd 
terecht bij de apotheker. Meer weten over diabetes? Kijk op www.apotheek.nl of loop eens 
binnen bij Kring-apotheek Nederweert. 

Namens team Kring-apotheek Nederweert, 

Drs. JM Naus, Drs. JJF Naus, apothekers.

Sttt …. 
slapende dieren in de Peel!

Wakkere gezinstocht over winterslaap vanaf het Buitencentrum

Op je tenen lopen hoeft niet en doodstil zijn evenmin. Als je wil ontdekken welke 
dieren in de winter slapen kan je gewoon meedoen met de Peel Ontdektocht Win-
terslaap op zondag 18 november in De Groote Peel. Er zijn twee tochten, om 11.00 
en om 13.00 uur, die starten bij de balie van het Buitencentrum de Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- voor volwassenen en € 2,50 per kind. 
Na afloop kan je gratis pinda’s rijgen. Opgave vooraf is noodzakelijk op nummer: 
0495 – 641 497. 

In de winter lijkt het een dooie boel in 
de natuur. Maar niets is minder waar! 
Want ook  in de winter is er veel te zien 
en ontdekken buiten. Misschien is het 
even wennen na al die mooie kleuren 
van de herfst, maar ook een kale boom 
heeft zo zijn charme. Bovendien is het 
heerlijk om na een stevige, frisse win-
terwandeling weer lekker warm binnen 
te komen. De winter is gewoon gezellig!

Voor de dieren in de natuur is de win-
ter niet altijd zo’n feest. Ze moeten in 
dit koude kikkerland dit seizoen van 
sneeuw en ijs elk jaar weer goed door 
zien te komen en dat is nog niet altijd zo gemakkelijk? Voedsel is soms schaars en als 
het hard vriest kan het ook voor dieren te koud zijn om goed te functioneren. Veel vo-
gels trekken daarom naar het warme Zuiden. Andere dieren leggen een wintervoorraad 
aan of gaan in winter-slaap. Maar welke dieren zijn dat en wat doen dieren die wakker 
blijven? Tijdens de Peel Ontdektocht op zondag 18 november ga je op zoek naar een 
antwoord op die vragen en ontdek je wat er gebeurt in de natuur in de winter. Na afloop 
kun je pinda’s rijgen en zo de vogeltjes in de tuin helpen. En dan maar met je neus tegen 
het raam kijken hoe heerlijk ze smullen. 

De wandeling is ongeveer tweeënhalve kilometer lang en duurt anderhalf tot twee uur. Zorg 
voor warme kleding (die vies mag worden) en schoenen die tegen een stootje kunnen. 

Buitencentrum De Pelen 
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot het 
Nationaal Park  De Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is in de 
winter op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, 
een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.staatsbosbeheer.nl of 
www.np-degrootepeel.nl 

NAJAARSCOLLECTIE 
VAZEN EN

WOONDECORATIE 
IS BINNEN 

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

LEZING SCHRIJFSTER 
HELEEN VAN BINSBERGEN TE 

LEVEROY
Woensdag 21 november a.s. zal de Vene-
zuelawerkgroep i.s.m. ZijActief Leveroy 
een themabijeenkomst verzorgen. Hier-
voor hebben we schrijfster Heleen van 
Binsbergen uitgenodigd. 
Heleen is de mede-auteur van het boek: 
VROUWENOOGST. Het boek is een por-
tret van 11 krachtige vrouwen van boven 
de 50 en 60 jaar. Het vertelt over hun le-
vens en de prijs die ze betaalden om hun 
horizon te verleggen. Een boek vol herken-
ningspunten. Heleen maakt deze intieme 
en persoonlijke onderwerpen, waarover 
vaak niet gepraat wordt, bespreekbaar. 
Na haar inleiding wil Heleen  graag met 
ons een discussie op gang brengen. Ook 
haar boek is op de bijeenkomst te koop.

Voor iedereen die geïnteresseerd is:
Datum woensdag 21 november.
Gemeenschapshuis Paterskoel Leveroy
aanvang 20.00uur. 
Entree € 3.00  dit is inclusief koffie en cake.

Toos Verkooijen
Tel 0495-641170 

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

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!

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Oet de 11 prînskandidate zal de nôwwe Prîns vanne 
Pinmaekers nao veure koôme. 
Eederein kan oet de 11 prînsekandidate de gooje raoje 
en daomeî-j € 111,00 winne.

As dej-je de gooje Prîns wetj te raoje en ut antwoordbreêfke saame met 
1 euro inlevertj dan maakdje kâns op € 111,00. Ônger de gooj inzendinge 
weurtj ein breefke getrokke en de inzender ontvingtj, asse zelluf dao es, 
de priês.

Inleveradresse: Reêsidensie Kefee Matchpoint en Bruna Ni-jwieërt.
Eêderein moog zoeë dek meî-j doon asse zelluf wiltj. Antwoordbreefkes 
zeen ouch bî-j de inleveradresse te kriêge.

Meî-jwerkers op deeze middig zeen o.a.: de Jeugdraod van Elf, de 
Dans marietjes, Hofkepèl Klein mèr Neugter, Vorst Jack en de Raod 
van Elf, Junioôre-afdaeling, Rudi en Stan, Kartoesj, Ed en Frans, 
winnaar NVS de joeksige vrölliej, Duo Dik-Vör-Mekaar, KBP, Jarra en 

Niels, De Brelsterte, Niels en Iris.

Prînsoetroôping 
zondig 25 nevember 2012 
14.11 oor inne Pinnenhof. 

Weem waertj de nôwwe 
Prîns van Ni-jwieërt 2013?

Antwoordbreêfke
De nôwwe Prîns van de Pinmaekers ès: 

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

Miene naam ès:

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

Ich woeën: 

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

Ich heb eine Euro beejgeslote (hopelik krieg ich um weer trök).
Inlevere oeterlik 19 november beej: Reêsidensie Kefee Matchpoint en Bruna 
Ni-jwieërt.

Vorst en veurzitter zeen oetgeslote van deîlname.

Bas
Donkers

Hans
Reijnders

Hay
Lempens

John
Stultiens

Johan 
Raemaekers

Rudi
Veltrop

Nick 
Steuten

Jos
Willekens

Rob
Gijsen

Henk 
de Wit

Stefan 
Mertens

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Oetroôping
jeugdprînsepaar 2013
e n  p r i s s e n t a â s i e  J e u g d r a o d  v a n  E l f
d o o r  d e  J u n i o ô r e - a f d a e l i n g

Met optraejes 
van:

Ed en Frans
Kartoesj
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St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

Sinterklaas AKTIE
Bij een besteding van 

€ 60,- of meer
mooie baddoek kado!

18 november 
koopzondag

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Pepernotenbavaroise .............................€ 10,75
Landbrood....................................................   € 1,95
Tompouce ........................................ 2 voor € 2,40
Gesorteerde harde broodjes 
 4 halen - 3 betalen

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

“Ook het buitengebied rond 
Nederweert aan de glasvezel!”

Najaar 2012 is bij bewoners van De Riet een Initiatiefgroep ontstaan die zich gaat be-
ijveren voor kostenloze aansluiting op het glasvezelnet van alle woningen en bedrijven in 
het buitengebied rond Nederweert. De initiatiefgroep heeft een petitie gehouden onder 
inwoners van de Riet, Niesakkerweg, Hoevenzijweg, Hoeven, Baldessenweg* , Braak-
peel, Kruiszijweg, Gebleektendijk en de Kruisstraat* (* de woningen gelegen buiten de 
bebouwde kom).

Maar liefst 90% van de bezochte inwoners heeft de petitie ondertekend en zich direct 
schriftelijk via de initiatiefgroep aangemeld voor kostenloze aansluiting op het glasvezel-
net van Nederweert. 

Al deze bewoners zijn van mening, dat glasvezel, de opvolger van de telefoon, geen luxe 
is maar noodzaak. Glasvezel garandeert mede de instandhouding van de leefbaarheid 
en groei van het platteland.

-
ven communiceren en grote databestanden snel via internet uitwisselen met leveran-

huisarts, thuiszorg en apotheek enorm kostenbesparend werkt. 

dag en nacht mogelijk en gratis!

De initiatiefgroep heeft op 8 november een informatief en constructief gesprek gehad 
over de aansluitmogelijkheden van het buitengebied op het glasvezelnet met Neder-
weerts Wethouder Hubert Mackus, die het belang van de digitale snelweg in ieders da-
gelijks leven onderschrijft. Mackus is van mening, dat “heel Nederweert op termijn 
aan de glasvezel moet, ook het buitengebied”. De initiatiefgroep is blij met de visie 
en uitspraak van de wethouder. De wethouder steunt ons in onze overtuiging, dat nie-
mand mag worden uitgesloten van deze nieuwe nutsvoorziening. De marktpartijen die 
de aansluiting van de buitengebieden moeten realiseren zijn met lokale, provinciale en 
landelijke overheden in overleg. Er zijn twee proefprojecten op stapel gezet voor aanleg 
via het rioleringsnet. Daarmee zouden de kosten van aanleg aanzienlijk omlaag gebracht 
kunnen worden. Deze innovatieve ontwikkelingen en de visie van wethouder Mackus 
stemmen ons hoopvol!

Het is volgens een zegsman van de Firma Reggefiber in de Brugstraat te Nederweert 
helaas pas vanaf 1 december 2012 zinvol, individueel via hun website www.reggefiber.
nl of op het kantoor aan de Brugstraat (vragen naar Robin, de projectleider die vanaf 
die datum op dit adres werkzaam is) een aanmelding te doen via uw privé mailadres. 
Dus bewoners van het buitengebied: ook u kunt op termijn aanspraak maken op een 
aansluiting.

De initiatiefgroep kan uw vragen beantwoorden en voor wie wil, helpen met uw digitale 
aanmeldingen.

Voor de tekst van de petitie, informatie en hulp bij uw aanmelding:
Initiatiefgroep “Glasvezel in het Buitengebied”: 
p/a De Riet 5, 6034 RM Nederweert Eind: tel. 06-10430095
 De Riet 7a, 6034 RM Nederweert Eind: tel. 06-29417263

Jeugdfanfare Forever Young, 
Kelpen-Oler & Leveroy

en Fanfare Concordia Leveroy(De Notenkrakers) samengegaan in Jeugdfanfare” Forever
Young”. Het van jeugdige energie bruisende muziekgezelschap draagt een uniform hel-
derblauw t-shirt met logo dat ontworpen is door Linda Corsten. De muzikale leiding is in 
handen van Ester Alofs.

staan ze met hun begeleiders. Een groot compliment voor deze begeleiders is op zijn 
plaats. Aan het concert namen ook de Jeugdfanfares uit Hunsel en Kinrooi deel. 

muziek en enthousiast publiek.

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

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

Vuurwerk voor oudjaar: BESTEL TIJDIG!IG!

AANMAAKHOUT
in netje

3+1 GRATIS
4,50 €

Nu is de tijd om uw lichaam 
‘winterklaar’ te maken. 

Kou, regen en wind staan immers voor de deur. Bescherm en koester uw lichaam. Een 
goede massage is ontspannend, rustgevend en activeert en stimuleert een goede ge-
zondheid.  

Mensen hebben behoefte aan ontspanning. De dagelijkse drukte en een maatschappij 
die steeds meer van ons eist dragen daaraan bij. We lopen op onze tenen en vergeten te 
ontspannen. Vermoeidheid, depressies, rugpijn, spierpijn, schouderklachten en hoofd-
pijn zijn daarvan het gevolg. 

op weg. Een duwtje in de rug, letterlijk en figuurlijk, is het begin. Een ontspannen lichaam 
zorgt voor: levenskwaliteit, gezondheid, plezier en betere prestaties.

In mijn praktijk worden de volgende massages gegeven:

Investeer in je lichaam!  Laat je verwarmen.

Zelfs voor kinderen!

Het doel van massage: 

Tip voor de feestdagen!
Verwen iemand met een cadeaubon, leuk om te geven, fijn om te ontvangen.
Bel gerust voor advies of een afspraak. 

In de maanden november, december en januari, 10% korting op een massage naar 
keuze.

Tot ziens bij Massagepraktijk Moyo!

Lieve groeten, Maureen 

Massagepraktijk Moyo, pure ontspanning

Digitaal bevolkingsonderzoek 
borstkanker in Nederweert

Op 5 december 2012 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonder-
zoek borstkanker in Nederweert. Tot nu toe kan gesproken worden van een suc-
cesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Nederweert. De opkomst bedroeg tijdens 
de vorige ronde 88,8%. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld. 
Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans 
op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment 
van ontdekking. De grote verdienste van het bevolkingsonderzoek is dat borstkanker in 
zo’n vroeg stadium kan worden ontdekt dat een knobbeltje vaak nog niet voelbaar is. Dit 
verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het digitale borstonderzoek

moderne apparatuur wordt gewerkt, is de stralingsbelasting minimaal. Binnen 2 weken 
ontvangt de vrouw een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het bevolkingsonderzoek 
borstkanker wordt digitaal uitgevoerd. Het belangrijkste voordeel van het digitale onder-
zoek is dat de radiologen die de foto’s beoordelen meer technische mogelijkheden heb-
ben bij het bekijken en beoordelen van de borstfoto’s. Ze kunnen bijvoorbeeld sterker 
inzoomen op verdachte plekken op de foto. 
Het onderzoek is gratis en wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, vrouwe-
lijke radiodiagnostisch laboranten. 

Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de vrouwen uitgenodigd voor het onderzoek als ze tussen 
de 50 en 75 jaar oud zijn. Vrouwen uit Nederweert met de postcodes 6031, 6034, 6035, 
6091 en 6092 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Resultaten vorige ronde
Tijdens de vorige ronde was de opkomst in de gemeente Nederweert 88,8 %. Dit be-
tekent dat 2431 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
Hiervan zijn 62 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.

Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats in een vernieuwd verplaatsbaar digitaal onderzoeks-
centrum. Het onderzoekscentrum staat tot begin februari 2013 op de parkeerplaats van 
het Rochusplein in Nederweert.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten van de af-
spraak, bel het informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker. Het informatiepunt is op 
werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 00 01 388. 
Voor meer informatie kijk op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Bekendmaking Boôre-
broêds-paar Nederweert 2013

Traditioneel wordt op de zaterdag voor de vastelaovundj in Nederweert de Boôrebroê-
left gehouden. Ieder jaar levert een andere vereniging het Boôrepaar en de familie.
Zondag 11 november werd tijdens de opening van het seizoen het boôrebroêdspaar 
bekend gemaakt.

De ongertrouw werd verzorgd door Giel Bruijnaers en Hans Caris.

De bruid voor 2013 is Anke Mertens en de bruidegom is Maikel Vaes.
De ouders van de bruid worden gevormd door Jolanda Pellemans en 
Arjan van Leeuwen. 
De ouders van de bruidegom zijn Tahné Koppen en Mark Thijssen.

De gehele familie kunt u terug vinden op de website www.pinmaekers.nl

DAP Lintjeshof:
preventie vuurwerkangst, 

begin op tijd!
Heel wat honden en katten zijn bang voor vuurwerk. De jaarwisseling is voor hen dan 
ook niet altijd even makkelijk. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Het 
belangrijkste is om er op tijd mee te beginnen!
U kunt uw dier een voedingssupplement geven: Telizen. 
Het bevat een werkzame stof  die  van nature voorkomt  in groene thee en via een drietal 
wegen het signaal ‘ontspanning’ afgeeft op hersenniveau. Het wordt aanbevolen om 
minimaal 2 maanden voor de jaarwisseling met Telizen te starten voor het beste effect. 

De laatste nieuwe ontwikkeling op het gebied van stress bij huisdieren is het Thunder-
shirt.  Dit is een soort jasje dat strak rond de romp van het dier zit, zodat het dier zich 
gerust voelt. Vergelijk het met het inbakeren van baby’s. Thundershirt is ontwikkeld om 
het heel gemakkelijk om te doen. Het heeft een geweldig kalmerend effect. Uit ervaring 
weten we dat Thundershirt werkt!

U kunt een Adaptil- of een Feliway verdamper aanschaffen of een Adaptil - halsband 
(alleen voor de hond). Deze verspreiden een chemische stof (feromoon) die mensen niet 
kunnen ruiken. De hond en kat ruiken dit wel en worden er door gekalmeerd. 
U kunt uw dier aanleren dat harde knallen of lawaaierige mensen niet per se angstaan-
jagend hoeven te zijn. Daarvoor heeft u een speciale cd en veel geduld nodig. Het grote 
voordeel hiervan is dat uw dier de rest van zijn leven van zijn angst verlost is.

zitten bestanddelen in die uw dier helpen omgaan met stressvolle periodes. U start met 
het speciale dieet minimaal 14 dagen voor oudjaar.

Hebt u een angstige hond of een panische kat, loop dan even bij ons binnen voor meer 
informatie. Deze maand zijn er speciale acties op deze producten.

Team Lintjeshof

Halloween op de BSO van Alles Kids
Dit jaar hadden we een 
andere soort avond dan 
vorig jaar, geen slaap-
feest dus. Er waren een 
aantal kinderen die dit 
erg jammer vonden 
maar uiteindelijk was het 
toch een reuze gezellige 
avond. Voor de jongste 
kinderen hadden we een 
toneelstuk/poppenkast 
voorbereid. De kinderen 
gingen helemaal op in het 
verhaal!! Daarna mochten 
ze knutselen of deelnemen aan een Halloweenspel. De oudere kinderen hadden een 
moordspel… Ze waren aan het wachten tot er iemand hun liet schrikken, maar dat ge-
beurde dit jaar niet. Ze vonden het allemaal super om helemaal op te gaan in het verhaal 
en met de aanwijzingen die ze kregen er achter te komen wie de moordenaar was. Al met 
al dus een zeer geslaagde avond!! 
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Alles weten over deze woningen, welke bedoeld zijn voor starters op de woningmarkt? 
Neem dan contact op met nieuwbouwmakelaar Marja Daems van ons kantoor (t 0475-493636)

Buitenkans!
nieuwe starterswoningen in Heythuysen en Nederweert-Eind 

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

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

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

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

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

info@smivers.nl   www.smivers.nl

starterslening tot 
max. € 30.000,- 

mogelijk

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

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07  i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

18 NOVEMBER van 13.00-17.00

Bij iedere aankoop ontvangt u een aktieformulier waarmee  
u vele prijzen kunt winnen: o.a. sieraden en horloges.

FEESTDAGEN PRIJZENFESTIJN!

SPECIALE AKTIE: 25% KORTING!
Op alle lederwaren, tassen en portemonnees van Supertrash,  

Esprit en TOV. Ook geldt de actie op alle sieraden van TOV.

BOUWINGS

OPRUIM

7

moet wegt weg

BRUGSTRAAT 21, NEDERWEERT, WWW.PLEUNISMODE.NL

TIJDENS DE KOOPZONDAG 18 NOVEMBER
10% EXTRA KASSAKORTING OP REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Warrm winter feelings... Kerstshow 2012

Bloemstyling ‘t Roosje

A.s. zondag 18 november

KOOPZONDAG NEDERWEERT
Winkels open van 13.00 tot 17.00 uur

• Zwarte Pieten lopen rond 
• Sinterklaas krasactie

Koopzondag Nederweert op 18 november

Centrum Nederweert verwelkomt de Sint
Zondag 18 november wordt Sinterklaas door honderden kinderen hartelijk ontvangen in Neder-
weert. Ook de winkeliers van Nederweert heten de Sint van harte welkom. Zij hebben deze zondag 
hun deuren dan ook extra geopend van 13.00 tot 17.00 uur.  
Zoals we inmiddels gewend zijn, zullen de straten van Nederweert gevuld zijn met Zwarte Pieten. 
Zij delen snoepgoed uit aan alle brave kinderen. Voor de ouders is er ook voldoende vertier. De 
winkeliers zorgen voor leuke aanbiedingen en creatieve geschenkideeën. Zo verzorgt Bloemsty-
ling ’t Roosje bijvoorbeeld een mooie kerstshow en organiseert Pleunis Mode een verbouwings-
opruiming. En er is nog veel meer te beleven!

Sint Krasactie
Bovendien loopt de Sint Krasactie nog steeds. Bij elke € 10,00 die u besteedt ontvangt u een 
gratis kraslot. Er zijn prijzen te winnen van € 5,00 en € 10,00. Maar u maakt ook kans op één van 
de hoofdprijzen ter waarde van € 100,00! Deze prijzen kunt u direct weer besteden bij een van de 
deelnemende winkeliers. Deze actie loopt nog tot en met 5 december. 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

1600
HZ

SMART

TV
A

ENERGIE-
KLASSE

3D

+

A
ENERGIE-
KLASSE

++ 

KORTING

GRATIS 
STOFZUIGER 
S2111 
T.W.V. 159.-

SUPER
DUN

1099.- 

999.-

1799.- 

1498.-

WASMACHINE
W3371.

toeren

119 CM LED-TV 

10% korting op uw 
2e aankoop naar keuze!*

Nederweert
Sint Lambertusstraat 10, (0495) 625714 



Rescue dag bij Duikteam 
Nederweert!!

Het was zaterdag avond weer een drukte van jewelste in het zwem-
bad. Deze avond stond in het teken van het oefenen van de vaar-

digheden die je nodig hebt bij duikongevallen. Er waren verschillende stations gemaakt 
waar overal een ander duikongeval werd gesimuleerd. Zo moest men onder andere re-
animeren, werken met een AED en zuurstofkoffer. Ook werd er een longoverdrukver-
wonding  nagedaan. Met een kauwtablet leek het alsof er echt bloed uit de mond kwam 
van het slachtoffer. Daarnaast werd er geoefend hoe je een bewusteloze duiker aan de 
wateroppervlakte moest krijgen, hoe een slagaderlijke bloeding te stoppen en nog veel 
meer. Later konden alle deelnemers weer terug kijken op een geslaagde en leerzame 
avond. 

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 

SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert

NATUURWERKDAG SARSVEN 
3-11-2012

Met 4 man aan de gang,
Voor een beetje regen niet bang.

Met schop en zeis in de hand,
Ploeterend langs de waterkant.

Waar zijn nu die natuurvrienden uit Dintj,
Of zijn ze soms een beetje verwintj.

Niemand te zien van het wandelcomité,
Ondanks de aanwezigheid van WTV.

Ze hebben het te druk met uitvlooien,
Hoe ze “het ven” te grabbel kunnen gooien.

Wandelroutes moeten er komen,
Langs water, struiken en bomen.

Wanneer zegeviert het verstand,
En wordt men zuinig op dit mooiste stukje 
Nederland.

Kom de volgende keer samenwerken,
Dit zal de onderlinge band versterken.

Samenwerken aan de kwaliteit van de na-
tuur,
Genieten van dit landschap o zo puur.  

LR

Handbalclub Ospel op kamp

Het eerste weekend van september zijn wij met alle jeugd van HCO op kamp geweest 
in Someren. Bij aankomst stond er een barbecue klaar, geheel verzorgd door Peter Pan 
Catering. ‘s avonds deden we levend party en Co, welke werd gesponsort door Albanera 
events (nieuw in Ospel). Zaterdags werd er door de jeugd een high tea gemaakt, waarbij 
jampotjes gesponsort werden door theetuin ‘de Turfstaeker’ Het was weer een geslaagd 
kamp! We willen de sponsors Peter Pan, Albanera events en theetuin ‘de Turfstaeker’ 
dan ook hartelijk bedanken voor hun sponsoring.

VIP-Spirit

Team Erik Eisma en de drie vrouwen- en meidenteams van Merefeldia dragen de door 
oud-Olympisch bokser Arnold Vanderlyde, op de onlangs gehouden sponsoravond, ge-
introduceerde VIP-spirit uit: Vertrouwen, Integriteit en Passie!!
Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar: sponsorzaken@merefeldia.nl

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Programma
18-nov 2012 Diplomaschieten 1 pijl bij 
Wilhelmina. Aanvang 10.00 uur
18-nov 2012 Diplomaschieten 3 pijlen bij 
Wilhelmina
20-nov Knock-out wedstrijd. Aanvang 
20.15 uur
22-25 nov. 3e Bondswedstrijd  Org. De 
Lauwerkrans Ell
25 nov. 2e Ronde NHB beker bij HBS Wil-
helmina. Aanvang 10.30 uur

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

PAARDENSPORTVERENIGING 
NEDERWEERT 

Helden 2 – 4 november, springwed-
strijd pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs in 
de klasse C-L klassiek
Lisan van de Kruijs met Breezer, 2e prijs in 
de klasse C-L progressief

Weert 3 – 4 november, dressuurwed-
strijd paarden
Kimberly Roost met Bolanda, 3e  prijs in 
de klasse M2
Adrienne Dings met Chapeau D, 4e prijs 
in de klasse M1

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede mo-
gelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wage-

mans

HANDBOOGVERENIGING
“ WILLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Agenda:
22-23-24-25 November 3e Bondswed-
strijd georganiseerd door de Lauwerkrans 
Ell
2 December St Nicolaas feest Buurtver-
eniging St. Rochus
7-8-9 December 7e en 8e indoor Wilhel-
mina Ospel
11-13-14-15-16 December 4e Bonds-
wedstrijd St. Hubertus Stramproy

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

Kennis maken met de Handboogsport 
op ….
Woensdag avond
Jeugd 19.15 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 19.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur
INFO.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
Internet: www.willemtellnederweert.nl

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 pas-
tor Emile Gerards ook dit jaar als voor-
ganger. Deze dienst wordt opgeluisterd 
door onze jeugdharmonie onder leiding 
van Jos Zegers. Daarna drinken we kof-
fie en aansluitend maken we een muzikale 
rondwandeling door het centrum. De tus-
senstop is bij Café Matchpoint. Bij terug-
komst in De Pinnenhof zal de traditionele 
erwtensoep en brood met zult voor ons 
klaar staan. Daarna is het tijd voor de be-
ruchte kroegentocht.
Het avondfeest vieren we dit jaar in Zaal 
Centraal. Het feest begint om 20.30 uur 
en staat in het thema Friesland met als 
motto: “Met Gea en Henk terug naar 
Wommels!”. DJ Frenkie zorgt voor de 
muziek en de beelden. 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 zo-
ver! Sinterklaas zet voet aan wal in Neder-
weert.
Hij arriveert per boot om 14.00 uur aan de 
kade van Steer vergezeld van boten van 
Waterscouting Mark Twain. Burgemeester 
Evers zal de Sint en zijn Zwarte Pieten ver-
volgens welkom heten in Nederweert. Wij 
zullen De Sint traditiegetrouw met muziek 
verwelkomen. We vertrekken om 13.45 
uur vanaf Pleunis Mode. We dragen het 
uniform met de stropdas voor de heren en 
de strik voor de dames én de witte das.

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

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

Met muzikale groeten Het bestuur

PROGRAMMA 
ZAALCOMPETITIE 2012-2013

ZATERDAG 17 NOVEMBER
Sporthal Egerbos, Blerick
B1 Blerick 2 – Ospel 1       11.40u.
Sporthal de Heuf, Panningen
C1 Eurotech/Bevo HC 3 – Ospel 1 14.30u.

ZONDAG 18 NOVEMBER
Sporthal  Merode, Stein
DS1 ESC’90 2 – Ospel 1              17.25u.
Sporthal Egerbos
A1 Blerick 1 – Ospel 1               12.00u.

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

Zie ook www.handbalclubospel.nl

Programma Za. 17 nov. Junioren
Eindse Boys A1 - HORN a1 15.00 uur
Brevendia B2 - Eindse Boys B1 14.00 uur
Eindse Boys C1 - SV Budel C2 13.30 uur
Eindse Boys D1 - Merefeldia D2 12.00 uur
RKESV D2G - Eindse Boys D2G 12.15 uur
Linne D2G - Eindse Boys D3G 10.00 uur
RKSVO E1 - Eindse Boys E1G 10.00 uur
Helden E4 - Eindse Boys E2 09,00 uur
Eindse Boys E3 - Vv GKC E2G 09.15 uur
Eindse Boys F1 - Laar F2 10.30 uur
FC Oda F3 - Eindse Boys F2G 11.30 uur
Eindse Boys F3M - SV Budel F6 10.30 uur
SV Budel F7 - Eindse Boys F4 09.00 uur

Programma Za. 17 nov. Senioren 
Eindse Boys 1 - SNA 1 20.00 uur

Programma Zo. 18 Nov. Senioren
SV Budel 4 - Eindse Boys 2 10.00 uur 
FC Oda 4 - Eindse Boys 3 11.00 uur 
DESM 6 - Eindse Boys 4 09.30 uur

Programma Zo. 18 nov. Dames 
Eindse Boys VR1 - DESM VR1 12.00 uur 
Eindse Boys VR2 - HEBES VR1 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstigers Eindse Boys 1 – 
SNA:
Kuster Tuin- en Parkmachines
Spelertje van de week:Gijs Mackus
Let op: de wedstrijd Eindse Boys 1 – SNA 
is op zaterdag avond 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 15 nov. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

LIMBURGS KAMPIOEN
Enkele weken geleden wist het majorette 
trio van St. Lucie zich te plaatsen voor de 
Limburgse kampioenschappen. Op zon-
dag 4 november j.l. was het zover.
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen 
organiseerde in sporthal “de Körref in Me-
ijel” in samenwerking met de plaatselijke 
majorettevereniging de Kampioenschap-
pen voor de leden van de Provinciale ma-
joretteverenigingen.

Voor de deelneemsters vormt deze dag 
het hoogtepunt van een lange tijd van 
voorbereiding, oefenen en concoursdeel-
name. Majorette is een prachtige sport 
die in allerlei disciplines uitgevoerd kan 
worden. Zowel solo, duo, trio, kwartet als 
in teamverband. 
Beheersing van de baton in combinatie 
met dans maakt het tot een bijzonder ge-
heel.
Nieuw is het onderdeel Sterparade, voor 
de jeugdige majorettes. 
Loïs Beerens heeft aan dit onderdeel 
deelgenomen. Vol trots mocht zij een 
diploma in ontvangst nemen voor haar 
mooie presentatie.

Na afloop van de sterparade kregen de 
juryleden een zware klus te klaren in de 
diverse disciplines. De toeschouwers 
konden genieten van diverse kunstige 
creaties op hoog niveau. Het trio van St. 
Lucie, bestaande uit Bianca, Mariska en 
Sharon leefden zich weer helemaal in, in 
hun optreden. Vol spanning werd gewacht 
op de uitslag. Eindelijk…… daar kwam 
een zeer positieve uitslag LIMBURGS 
KAMPIOEN en ticket voor de Nederland-
se Kampioenschappen!! Er werd een klein 
feestje gebouwd met hun instructrice. De 
Nederlandse kampioenschappen worden 
op 15 december georganiseerd in Oss. In-
structrice, Bianca, Mariska en Sharon wij 
zijn trots op jullie.!! Van harte gefeliciteerd 
en alvast heel veel succes met de voorbe-
reiding naar het N.K.

AGENDA  NOVEMBER/DECEMBER:
18 nov. Marketentstertreffen Heerlerheide
30 nov. St. Nicolaasviering jeugd
06 dec. Bestuursvergadering 20.00 uur 
Clubgebouw
11 dec. Bijeenkomst schuttersfeest com-
missie
15 dec. Kerst-inn Reigershorst

Om alvast te noteren:
02 jan. Nieuwjaarsreceptie voor leden, 
sponsoren, begunstigers en supporters.
14 jan. Kleermaker 19.00 uur –café Bi-j 
Le-nie

Met schuttersgroet Het bestuur

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Zaterdag 17 november
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 2 - WZV’87 1  16:00u
‘t Brökske 3 - ZVV Roerdalen 1  17:00u
‘t Brökske 4 - DESM 1  18:00u
‘t Brökske 6 - WZV’87 3  19:00u
Sporthal Beek
ZVC De Kneeschers 2 - ‘t Brökske 7  19:30u
Sporthal Melick
ZVV Roerdalen 6 - ‘t Brökske 5  20:00u

Maandag 19 november
‘t Brökske 1 - ZVV SGB 1  21:30u

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 46:  17 – 18  november  2012.

Zaterdag 17 november 2012.
Uitwedstrijden:
Aeternitas - HS 17.45 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 18 november 2012.
Uitwedstrijden:
QUO Vadis - U12-2 10.00 uur.
Vido - U22 12.15 uur.
Jumpers – U12-1 13.15 uur.
Vido - U18-2 14.00 uur.
Jumpers – U16-2 15.00 uur.
BSW - U14 16.00 uur.
Geen thuiswedstrijden:

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 17 november
Merefeldia A1 – Panningen A1  15:00
SV Budel A3 – Merefeldia A2  14:00/15:00
Panningen B1 – Merefeldia B1  13:30/15:00
Merefeldia B2 – Swalmen B2  15:00
Bieslo MB1 – Merefeldia MB1 12:30/14:00
Eijsden C1 – Merefeldia C1 12:00/13:30
Merefeldia C2 – VV Kessel C2 13:30
Merefeldia D1 – Eijsden D1 12:15
Eindse Boys D1 – Merefeldia D2 11:00/12:00
Swalmen D2 – Merefeldia D3 11:00/12:00
Merefeldia D4 – Haelen D3 12:15
Merefeldia D5 – SNA D2 12:15
Merefeldia E1 – FC Oda E1 11:00
BEVO E1 – Merefeldia E2  08:30/09:30
Merefeldia E3 – SV Budel E5  11:00
SV Budel E6 – Merefeldia E4  09:00/10:00
Merefeldia E5 – Maarheeze E4  11:00
Merefeldia E6 – Helden E8  10:00
Merefeldia F1 – FC Oda F1  10:00
MMC Weert F2 – Merefeldia F2  07:45/08:30
SV Budel F4 – Merefeldia F3  08:00/09:00
Laar F4 – Merefeldia F4  08:15/09:00
Merefeldia F5 – RKSVN F4  09:00
Bieslo F2 – Merefeldia F6  09:00/10:00
Merefeldia F7 – Laar F7  09:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 18 november
IVO 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30
Venlosche Boys 3 – Merefeldia 2  11:00/12:30
MMC Weert 3 – Merefeldia 3  10:45/12:00
Merefeldia 4 – SV Budel 3  11:00
Merefeldia 5 – Maarheeze 3  10:00
Veritas 6 – Merefeldia 7  08:30/09:30
Merefeldia VR1 – Mifano VR1  12:00

Agenda
Vrijdag 16 november
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20:00 uur

RKSVO NIEUWS
Donderdag 15 november:
KNVB DM015 - selectiewedstrijd 19.00 

Zaterdag 17 november:
RKSVO A1 - Rood/Wit’67 A1 15.00
Swalmen B1 - RKSVO B1 14.00
RKSVO B2 - vrij
SVC’2000 B4 - RKSVO B3 14.30
RKSVO C1 - Schaesberg C1 14.00
RKSVO C2 - Maasbracht C1 13.00
Brevendia C3 - RKSVO C3 11.00 

RKMSV D1 - RKSVO D1 11.00
RKSVO D2 - RKMSV D2 12.30
Maasgouw D3 - RKSVO D3 10.30
RKSVO E1 - Eindse Boys E1 10.00
RKSVO E2 - Rood/Wit’67 E1 10.00
RKSVO E3 - VV Kessel E3 10.00
SV Budel E8 - RKSVO E4 10.00
RKSVO F1 - vrij
RKSVO F2 - Maarheeze F2 11.00
Grashoek F1 - RKSVO F3 09.30
RKSVO F4 - Maarheeze F3 11.00
RKSVO F5 - vrij 

Zondag 18 november:
Cranendonck 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Brevendia 3 11.30
RKMSV 4 - RKSVO 3 13.00
RKSVO 4 - Roggel 5 11.00
RKSVO 5 - vrij
SV Budel 5 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - SSE 6 10.00
Brevendia da.1 - RKSVO da.1 10.00
Huldiging Jubilarissen: Tijdens de jaar-
lijkse
Nieuwjaarsborrel van RKSVO(4 januari) 
worden de jubilarissen gehuldigd. Kent u 
iemand die (mogelijk) jubilaris is, laat dit 
dan zo spoedig mogelijk even weten bij 
Johan de Bruin.
Dit om mogelijke teleurstellingen te ver-
komen.

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Hierbij wensen we de dames van onze 
vereniging heel veel plezier tijdens de 
jaarlijkse damesdag. 

Voor iedereen die het nog niet in zijn 
agenda genoteerd heeft, op 24 november 
zal de eerste ronde plaatsvinden van de 
luchtbukscompetitie en kaartavonden van 
dit seizoen. Al onze leden, jeugdleden en 
vrienden van Odilia zijn van harte welkom. 

Agenda: 
17 november: Damesdag 
24 november: Luchtbukscompetitie & 
kaartavond voor leden en vrienden van 
Odilia

PROGRAMMA SV LEVEROY 
Zaterdag 17 november 
Leveroy C - Walburgia C  13.00 
Laar D3 - RKVB/Leveroy D2  10.30 
Leveroy E1 - Panningen E3  9.00 
Leveroy E2 - RKSVN E4 verzet naar 1 dec. 
Leveroy F1 - RKSVN F2 verzet naar 21 nov. 

Zondag 18 november 
Helenaveen 1 - Leveroy 1  14.30 
Leveroy 2 - RKESV 3  11.00 
Leveroy 3 - HEBES 3  10.00 
Leveroy 4 = vrij 
Leveroy Vr.1 - Vlodrop Vr.1  13.00 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Kom langs in onze salon en ontvang

€ 15,- 
KORTING

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

www.petrashairstyling.nl 
hairstyling.petra@planet.nl

De verbouwing is klaar!!

De verbouwing is klaar!!

De verbouwing is klaar!!

CDA MOTIE SPEELRUIMTE 
GESTEUND

Bij behandeling van de gemeentebe-
groting voor 2013 in de vergadering van 
6 november jongstleden heeft het CDA 
aandacht gevraagd voor de speelruimte 
in Nederweert dorp.
Veel inwoners van Nederweert hebben 
ons de afgelopen maanden benaderd met 
goede ideeën voor verbetering van de 
speelruimte in de kern van Nederweert. 
Dit is aanleiding geweest voor het CDA 
om zich sterk te maken voor een aantal 
concrete verbeteringsmaatregelen.

Aan de slag met groene speelplekken
In een motie heeft het CDA het college op-
geroepen om in overleg te treden met het 
Dorpsoverleg Neewieert over speelruim-
tebeleid. Tevens zou het mogelijk moeten 
zijn ideeën van burgers over verbeteringen 
in de woonomgeving of op speelvoorzien-
ingen eenvoudig te realiseren. Tenslotte is 
gevraagd of het college in kaart kan bren-
gen of nu braakliggende groene ruimte in 
het centrum van Nederweert ingericht kan 
worden als trapveld of speelterrein. Wel is 
het hierbij van belang rekening te houden 
met zaken als verkeersveiligheid.

Het CDA is blij dat een meerderheid van 
de gemeenteraad de motie heeft ge-
steund en het college ermee aan de slag 
wil. Nu staat speelruimte in Nederweert 
op de agenda en wordt naar onze mening 
het meedenken van inwoners serieus ge-
nomen. Op korte termijn zal bekend zijn 
welke zaken in 2013 al verbeterd gaan 
worden. We houden u op de hoogte.

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

Namens de CDA fractie
Josephien Tullemans-Geuns



Zonnebloem afd. Nederweert

De afdeling welfare v/d Zonnebloem heeft op 26-27 okt.haar zelfgemaakte handwerk-
spullen en bloemstukjes kunnen verkopen.

De locatie werd gratis beschikbaar gesteld door supermarkt EMTE, waarvoor onze har-
telijke dank! En alle klanten, fijn dat u ons heeft gesteund!
De opbrengst komt geheel ten goede aan Zonnebloem afd.Nederweert.

Volgend jaar krijgt dit weer ‘n vervolg.

Afd.Zonnebloem 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 15 tot en met 24 november 2012 

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 Cantantes, 
lector mevr. A. Engels) – zeswekendienst 
Sjef Feijen,  jaardienst ouders Vaes-Vos-
sen en kinderen Thom, Jet en Jeanne, 
jaardienst ouders berben-bukkems (te-
vens vanwege verjaardag) en voor zoon 
Wiel, jaardienst Piet en Mia Freij-brue-
kers, Tjeu Stultiens en Leen Stultiens-
Knapen en overleden familieleden, Toos 
gielen-Loijen (vanwege verjaardag), ou-
ders Wijen-bongers; voor leden en over-
leden leden van dameskoor Cantantes.

ZONDAG 18 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar 
09.30 uur (zang herenkoor, lector W. En-
gelen) – maanddienst Thieu Jonckers, 
Wim Mulders.

MAANDAG 19 NOVEMBER 
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 20 NOVEMBER
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 21 NOVEMBER
Gedachtenis aan de opdracht van Maria
geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 22 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Cecilia, maagd en 
martelares
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis 

VRIJDAG 23 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Clemens, paus en 
martelaar
18.30 uur rozenkransgebed in Mariaka-
pel.
19.00 uur H. Mis met de Derde orde. 

ZATERDAG 24 NOVEMBER
Gedachtenis van  HH.-Andreas Dung-
Lac, priester en gezellen, martelaren – 
vooravond van het hoogfeest van Christus 
Koning, Koning van het heelal
18.00 uur H. Mis – jaardienst Sjang en Ma-
rie bruekers-gerards, jaardienst familie 
rutjens-Wiermans, Cor Emans (vanwege 
verjaardag), echtgenoten bruijnaers-giel-
en (vanwege verjaardag), Wim bongers 
en overleden familie bongers-rijnders.

Overleden
Vorige week woensdag was in onze kerk 
de uitvaartmis voor Hub Verdonschot. 
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar en 
woonde in de Hortensiastraat. Hij was 
vanaf de oprichting leraar aan basis-
school De Kerneel en daarvóór jarenlang 
aan de Sint-Jozefschool. Kort geleden 
kon hij vervroegd ophouden met werken, 
maar daar heeft hij niet lang van kunnen 
genieten. Hub Verdonschot was een zeer 
verdienstelijk lid van toneelvereniging De 
Krottepoffers. 
Afgelopen vrijdag was de uitvaartmis voor 
Nel Doensen-Knapen, zij overleed in de 
leeftijd van 69 jaar en woonde in de Ka-
pelaniestraat. 
Wij bidden voor hun zielenrust en voor 
kracht en steun voor de echtgenoten, kin-
deren en kleinkinderen.

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

nr.1355.09.246 
en INg-bank gironr. 2943427

Zondag 18 november 
10.00 uur H. Mis – voor bijzondere inten-
tie.

Dinsdag 20 november
14.30 uur – H. Mis - uit dankbaarheid bij 
gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van 
Piet Verdonschot en Lies van Nieuwen-
hoven.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 16 november 18.30 uur.
Muziek: samenzang

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

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

ZONDAG 18 november 2012
H. Mis om 11.00 uur.
Koor: zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor de ouders Mackus-Knapen

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Hein Nieskens

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

JEUGDKOOR 
“DE KWIKKWEKKERTJES” 
VIERT 25-JARIG BESTAAN.

Tijdens de gezinsmis op zondag 25 no-
vember om 11.00 uur viert het jeugdkoor 
“De Kwikkwekkertjes” haar 25-jarig be-
staan.  
germa Camp-Franssen is dan 25 jaar di-
rigent van het koor. Het jeugdkoor is ge-
start als kinderkoor en verzorgt de gezins-
missen in de St. rochusparochie.
Het is de bedoeling dat ook zoveel mo-
gelijk oud-leden deze feestmis zullen bij-
wonen.
Na de feestelijke mis is er een gezellig 
samenzijn in het zaaltje van de kerk waar 
de oud-leden van het koor en de nieuwe 
leden nog gezellig kunnen napraten over 
vroeger en nu, onder het genot van koffie/
thee/fris en iets lekkers. Iedereen is van 
harte welkom ook de ouders van de leden 
en de oud-leden.  
Zegt het voort, zegt het voort!! Jullie zijn 
welkom.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  3 nov. 2012 – 10 nov. 2012
bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

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

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 18 nov. 9.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opge-
luisterd door onze beide koren b.g.v. de 
Ceciliaviering.

Als hgm. voor de levenden en overleden 
leden van onze beide koren b.g.v. de Ce-
ciliaviering, Als jrd. voor guill Heuts en 
Anna Heuts-Vos, Wiel Heijnen en tevens 
voor Jan Heijnen en voor de overledenen 
van de fam. Heijnen-Koolen, Als jrgt. voor 
Franciscus Vermeulen en Elisabeth Jans-
sen 

Mededelingen:
•	 In	het	begin	van	het	jaar	werd	u	via	een	

schrijven geïnformeerd om deel te ne-
men aan de aktie Kerkbalans. Velen 
hebben hierop gereageerd. Voor de-
genen die dit nog niet hebben gedaan 
willen wij vragen om toch even hierbij 
stil te staan. U kunt uw bijdrage over-
maken op bankreknr.12.84.02.474 
onder vermelding van kerkbijdrage 
2012. bij voorbaat namens het kerk-
bestuur onze hartelijke dank. 

•	 Op	 zondag	 25	 november	 a.s	 zal	 het	
Weerter Mannenkoor de eucharis-
tieviering opluisteren. Aanvang 9.30 
uur. U bent allen van harte welkom.

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 17 - 24 november. 

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. 
Zondag 18 november, 33e zondag door 
het jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
Thomas Hoeben en Toos Konings, Catha-
rina Sophia Schreurs en Henricus Huber-
tus Vaes, Harrie Vossen (verjaardag), ghm 
ouders bertus Vossen en Toke van Deur-
sen, ghm Theu en To Lamerichs-berben en 
schoondochter Henny, zwd Jan Kessels.

Dinsdag 20 november, 19.00 voor de 
zieken. 
Donderdag 22 november, 19.00 voor ei-
gen intenties. 
Vrijdag 23 november, 18.30 St. Caecilia-
viering Kerkelijk zangkoor en parochieme-
dewerkers.
Zaterdag 24 november, vooravond 
Hoogfeest van Christus, Koning van het 
Heelal, 19.00 (Kerkelijk Zangkoor gre-
goriaans) Frans en Leen Laenen-Sieben, 
Andrea van den boom-Meevis, Jacobus 
Meevis, Maria Jonkers en overleden fa-
milie, Mia Frenken-Verheijen, ouders 
reijnders-beelen en overleden familie, 
bèr Zegveld en overleden familie, jrd Tjeu 
en Nel Peeters-Stockmans, ghm Wiek 
Huijerjans, Til Huijerjans-Verheijen (ver-
jaardag) en schoonzoon Albert, ghm Jac 
Jacobs, ghm ouders Moonen-Nijs en 
zoon Mies, ghm Andries Veugen en Drika 
Veugen-Wijen. 

ACOLIETEN: za. 17 nov. 19.00: richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 18 nov. 
10.00: Dennis van rooijen, Victor Köster, 
Sander van Lierop, Cas Schonkeren; za. 
24 nov. 19.00: Harry geerlings, Kathy 
geerlings. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn Yana Knapen, Florastraat 
8, en Eef Meeuws, ribesstraat 36a, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopelingen en ouders van 
harte geluk en een goede toekomst. 

OVERLEDEN: op 1 november jl. overleed 
Tjeu Zegveld, 86 jaar, Agneshof 8a. Moge 
hij rusten in vrede.

GEZINSMIS/KINDERKOOR: De gezins-
mis in november vervalt. De eerstvolgen-
de is nu op Kerstavond. Intussen zoekt het 
Kinderkoor De rikrakkers nieuwe leden 
om de gelederen te versterken. Dus ba-
sisschoolkinderen die graag zingen: meld 
je aan om de gezinsmissen of bij andere 
gelegenheden gezellig mee te komen zin-
gen. ouders : het is belangrijk en gezond 
op mee te zingen in een groep, misschien 
heeft je dochtertje of zoontje wel interesse 
als je haar/hem aanmoedigt? 
Pastoor A. Koumans.

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor r. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

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

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

17 t/m 24 november  2012

ZATERDAG 17 november: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Sleutels, Wereld Missiedag 
viering basisschool, jaardienst Martinus 
en Hubertina Houben-Peters, zesweken-
dienst voor Truus Verdonschot-Coolen, 
voor Pierre Verdonschot voor zijn ver-
jaardag, jaardienst Dré en Edward Stienen 
tevens voor verjaardag van Edward.

ZATERDAG 24 november: 19.15  uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor 
Sjeng en Truus Feijen-opheij, jaardienst 
voor ouders Schroijen-Voorter, voor Thieu 
Vaes voor zijn verjaardag.

LEZERS: zaterdag 17 november Wereld 
Missiedag viering basisschool, zaterdag 
24 november Jolanda Wijen.

MISDIENAARS:  zaterdag 17 november 
Ayla en Lois beerens, zaterdag 24 novem-
ber Esther boonen en Luc Weekers

KINDERWERELDMISSIEDAG
Aanstaande zaterdag 17 november vie-
ren de kinderen van basisschool De 
Tweesprong Wereldmissiedag. De kin-
deren hebben zelf een grote inbreng in 
deze dienst. onder andere met gedich-
tjes, liedjes en versieringen. 
Dit jaar ondersteunen ze de kinderpostze-
gelactie. Met de opbrengsten steunt 
kinderpostzegels wereldwijde projecten 
waarin de veiligheid en ontwikkeling van 
het kind centraal staan. Het thema van 
2012: “ geef kinderen een veilig thuis”. De 
kinderen zullen tijdens de H. Mis hun bij-
drage naar voren brengen.
Alle kerkgangers kunnen hun bijdrage 
doneren in het offerblok achter in de 
kerk

”Als je weer grip wilt krijgen op je eigen 
leven, moet je stoppen met de schuld te 
geven aan anderen.”  

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALgEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WErK
MIDDEN-LIMbUrg

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

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

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

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.
Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.
Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.
Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

LKV AfD. NEDERWEERT
Hallo dames,

op dinsdag 27 november is het alweer St. 
Nicolaas voor ons. U krijgt nog nader be-
richt over de eigen bijdrage.  
op woensdag 21 november verzorgd de 
Venezuela werkgroep samen met Zijac-
tief Leveroy hun jaarlijkse thema-avond. 
Als gast is Heleen van binsbergen mede 
auteur van het boek Vrouwenoogst. De 
avond is in gemeenschapshuis Paterskoel 
in Leveroy, aanvang 20.00 uur. Entree met  
consumptie is € 3,00. U kunt hier op eigen 
gelegenheid heen.

Het bestuur.

KerKdiensten

ST MARTHA OSPEL

beste leden, 

bij deze nodigen we jullie uit voor de 
ToMboLA en wel op donderdag 22 No-
vember om 20.00 uur in de Haaze-hoof.

Voor de avond te laten slagen vragen wij 
jullie bruikbare spullen mee te brengen 
die dan tegen opbod worden verkocht.                                
Ieder mag  3 dingen meebrengen, wel 
goede spullen.
ook kan gebak worden meegebracht, zo-
als zelf gebakte wafels , vlaai of cake.
Wij als bestuur hopen op een grote op-
komst.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief ospel

Dankbetuiging

Uw hartelijke blijken van medeleven en belangstelling ontvangen 
na het overlijden en bij de uitvaart van

Jan Kessels
hebben ons goed gedaan. Het geeft ons troost en steun om dit 
voor ons zo grote verlies te kunnen verwerken. Daarvoor danken 
wij u oprecht. Een bijzonder woord van dank aan het team van 
Kleinschalig Wonen Nederweert, Pastoor A. Koumans en aan het 
Ouderenkoor.

    Leen Kessels - de Wit
    Kinderen en kleinkinderen

Ospel, november 2012

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 18 november  
om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen te Ospel.

 

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw 
medeleven met het overlijden van mijn lieve man en onze 

onvergetelijke pap en opa 

 

Thieu van Nieuwenhoven 

 

Familie van Nieuwenhoven-Bongers 

De zeswekendienst zal worden gehouden op 24-11-2012 om 19.00 uur 
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel 

Uitslag nationale 
Zonnebloemloterij 2012
DATUM TREKKING: 22 OKTOBER 2012

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloem loterij 2012.
De Nationale Zonnebloem loterij 2012 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie 

(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

PRIJSNR  LOTNR  PRIJSBEDRAG PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG

1e prijs  0598307  € 15.000,00  14e prijs  1328168  € 1.000,00  
2e prijs  0095776  € 10.000,00  15e prijs  0351155  € 1.000,00  
3e prijs  0145518  € 10.000,00  16e prijs  0280398  € 450,00  
4e prijs  0850064  € 5.000,00  17e prijs  0023263  € 450,00  
5e prijs  0231438  € 5.000,00  18e prijs  0969466  € 450,00  
6e prijs  0865710  € 5.000,00  19e prijs  0024173  € 450,00  
7e prijs 0942044  € 2.500,00  20e prijs  0079729  € 450,00  
8e prijs  0364053  € 2.500,00  21e prijs  0079105  € 450,00  
ge prijs  0973925  € 2.500,00  22e prijs  1326486  € 450,00  
10e prijs  1301624  € 2.500,00  23e prijs  0347841  € 450,00  
11 e prijs  1198811  € 1.000,00  24e prijs  0771474  € 450,00  
12e prijs  0055251  € 1.000,00  25e prijs  1114243  € 450,00  
13e prijs  0240151  € 1.000,00     

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJfERS* 

26e prijs  80509  € 100,00 
27e prijs  12619  € 100,00 
28e prijs  62271  € 100,00 
29e prijs  7499  € 50,00 
30e prijs  3467  € 50,00 
31e prijs  9620  € 50,00 
32e prijs  931  € 15,00 
33e prijs  665  € 15,00 
34e prijs  558  € 15,00 

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende 
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3,4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 

(onder voorbehoud van typefouten) 

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een 
jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig 
invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279,5004 bg Tilburg 

BOBO KINDERCENTRA 
STEUNT UNICEf MET DE ACTIE 

PRIKKEN VOOR PRIKKEN!

Elke drie minuten sterft een pasgeboren 
baby aan de gevolgen van tetanus. Teta-
nus is jaarlijks verantwoordelijk voor de 
dood van 140.000 pasgeboren baby’s en 
30.000 moeders. En dat terwijl de ziekte 
met een simpele prik te voorkomen is. 
De “Prikken voor Prikken” actie geeft 
kinderen de kans om mee te helpen in 
de strijd tegen tetanus. Voor iedere prik-
pop die de kinderen bobo kindercentra 
inkleuren, uitprikken en sturen naar Pam-
pers wordt 1 vaccin aan UNICEF gedo-
neerd. Daarnaast bestaat de jaarlijks te-
rugkerende campagne “1 pak = 1 vaccin”. 
bij aankoop van 1 pak Pampers – tijdens 
de actieperiode – doneert men een teta-
nusvaccin aan een (toekomstige) moeder 
in een ontwikkelingsland.

Vorig jaar werden er door de kinderen 
van bobo kindercentra maar liefst 1.015 
prikpoppen overhandigd, dat zijn dus ook 
1.015 injecties tegen tetanus voor Unicef! 
Dit aantal willen we dit jaar natuurlijk eve-
naren en liever nog verbeteren.

op dinsdag 27 november eindigt de actie 
en worden de prikpoppen overhandigd 
aan Corine van Duren (Pampers) en Ca-
rine Munting (Unicef). 
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Nederweert heeft er een unieke, trendy 
zaak bij. Circa 150 meter achter de kerk 
ligt het geheel vernieuwde Wellness at 
Home. De opvallende voorgevel springt 
direct in het oog en als je binnenkomt 
word je aangenaam verrast door een 
grote en sfeervol ingerichte winkel-
ruimte van meer dan 500 m². Het be-
drijfspand heeft een grondige verbou-
wing ondergaan en het assortiment is 
uitgebreid met een eigentijdse, stijlvolle 
collectie badkamer- en wellnessdeco-
ratie met bekende merken zoals ZACK 
en Aquanova. 

Wellness at Home is in 1995 op-
gericht door Con en Ria Gielen. 
Ontwerp, verkoop en bouw van 
maatwerk sauna’s en Cleopatra 
stoombaden bleken een schot in de 
roos. Al snel werden zij een van de 
eerste dealers in de Benelux van 
Health Company infraroodcabines.
In 2000 is het assortiment uitgebreid 
met Sundance whirlpools en Starline 
zwembaden. Op 1 januari jl. is het 
bedrijf overgenomen door zoon Joeri 
Gielen en dochter Vivi Salmans. 

‘Inmiddels hebben we al 17 jaar er-
varing met de verkoop, installatie en 
service in de wellnessbranche. Wij 
zijn één van de grootste dealers in 
Zuid-Nederland van infraroodsau-
na’s, stoombaden, whirlpools en 
zwembaden met een klantenkring 
in de gehele Benelux. Waar wij naar 
op zoek waren was een passend 
aanvullend assortiment om daarmee 
een totaalconcept te kunnen bieden’. 
De overname van de zaak bleek hier-
voor een uitstekende gelegenheid. 
De showroom is in het afgelopen jaar 
uitgebreid met maar liefst 200 m² in-

spiratie voor de inrichting van badkamer, 
toilet, wellnessruimte en living. U vindt 
hier de complete collectie van ZACK, 
prachtige RVS accessoires voor bad en 
living. Maar ook een enorme collectie 
Aquanova toilet- en badmatten in allerlei 
kleuren, materialen, stijlen en maten. Net 
als een ruime keuze in wasmanden, op-
bergmandjes, handdoeken, badjassen, 
toiletborstels, zeepdispensers, schalen, 
vazen, kandelaars en nog veel meer.

“Een hele mooie aanvulling op onze ‘gro-
te’ wellnessproducten. Onze bestaande 

klanten kunnen nu ook bij ons terecht 
voor een sfeervolle aankleding van hun 
wellnessruimte. Maar zeker voor de in-
woners van Nederweert en omgeving 
hopen wij een unieke plaats te creëren 
waar ze terecht kunnen voor alles op 
badkamergebied en woondecoratie”. 

Wil je een nieuwe look voor de badka-
mer? Je vindt het bij Wellness at Home. 
Tot in het kleinste detail kun je alles op 
elkaar afstemmen en eenvoudig inha-
ken op de laatste trends. ‘De nieuwe 
collectie ligt net in de winkel. Frisse 
nieuwe kleuren (mandarijn en tabasco) 

en een grote keuze aan hele mooie 
betaalbare plaids. Lekker voor in de 
herfst en winter! Een aantal trendy 
nieuwe badmatten (ook in grotere 
maten), een nieuwe lijn wasmanden 
en heel veel diverse woonaccessoi-
res’.

Tijdens het openingsweekend op 16, 
17 en 18 november laten wij graag 
ons nieuwe gezicht zien. Er zijn heel 
veel interessante acties, je kunt op 
je gemak rondkijken en voor de kin-
deren is er een grote entertainment-
ruimte ingericht. Graag tot dan!

Vrijdag 16 november
10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 17 november
10.00 tot 17.00 uur
Zondag 18 november
13.00 tot 17.00 uur

De gehele RVS collectie van ZACK 
is tevens te zien en te bestellen via 
de webshop www.zack-athome.nl 
Overzichtelijk gerangschikt, grote 
voorraad en gratis verzending bij be-
stelling vanaf € 20,-.

Opening Wellness at Home

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Ambachtelijke slagerij

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

MUZIKALE LEZING TOON 
HERMANS HUIS WEERT 

IN RICK
Op vrijdag 23 november aanstaande or-
ganiseert het Toon Hermans Huis Weert
een themabijeenkomst met als titel:

’ MUZIEK KAN JE RAKEN ’
zingen, een gezond alternatief

Tijdens deze avond, die plaatsvindt in de 
concertzaal van RICK, verzorgt Wilmy van 
der Helm een interactieve lezing.
Wilmy is zangeres, zang- en adempeda-
goge en als vrijwilliger verbonden aan het 
THHW, waar zij zangworkshops geeft. 
Deze  interactieve zang- en muziekavond 
eindigt met een miniconcert van het strij-
kersensemble RICK.

De avond begint om 19.00 uur en wordt 
om 20.45 uur afgesloten waarna er gele-
genheid is om gezellig na te praten onder 
het genot van een kop koffie/thee.
Entree is gratis en iedereen is bijzonder 
welkom, maar wel graag inschrijven via
administratie@toonhermanshuisweert.nl 

De concertzaal van Rick is te bereiken via 
Beekstraat 27, in Weert. 
[ingang muziekschool].

Prijsuitreiking Bollen Modeschoenen
Op vrijdag 2 november jl. heeft de prijsuitreiking van de vijf Braqeez Raceauto’s plaats-
gevonden bij Bollen Modeschoenen.

De prijswinnaars zijn:
Cis Leveau 8 jaar uit Nederweert
Dajo Hermans 7 jaar uit Nederweert-Eind
Lotte Reijnders 7 jaar uit Weert
Senne van Roij 6 jaar uit Heythuysen en
Thijmen Höppner 4 jaar uit Nederweert

Wij wensen de prijswinnaars veel speelplezier met hun stoere Braqeez Raceauto.
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Gemeente contact

TradiTie
Dorpskermissen kennen een lange tradi-
tie. Bezoekers kwamen in het verleden 
niet alleen uit de eigen kern, maar vaak 
van heinde en verre. Deze aantrekkings-
kracht is bij veel kermissen verdwenen.

Het is een maatschappelijke trend waar 
niemand vat op heeft, ook de exploitanten 
niet. Zij zien hun inkomsten alleen maar 
dalen op kleine kermissen. Een groot 
deel van de exploitanten is ook niet meer 
bereid naar kleine kernen af te reizen. 

Kermissen in kleine kernen zijn voor kermisexploitanten nauwelijks ren-
dabel meer. Dat komt vooral doordat het aantal bezoekers terugloopt. 
Het is een landelijke trend waar veel gemeenten mee te maken heb-
ben. Ook in Nederweert-Eind en Leveroy lopen de bezoekersaantallen 
terug. Kermis is een volksfeest. Om ervoor te zorgen dat dit feest blijft 
bestaan, gaan de kernen zelf aan de slag met het opzetten van een ker-
mis nieuwe stijl.

rendabel
De gemeente Nederweert heeft jaren-
lang goede afspraken kunnen maken 
met de kermisexploitanten waardoor 
het nog rendabel was om hun attracties 
op te zetten in Nederweert-Eind en 
Leveroy. Ze geven echter aan dat het 
steeds moeilijker wordt om uit de kosten 
te komen. 

ideeën 
De gemeente Nederweert hecht een 
groot belang aan de mening van inwo-
ners. Zomaar besluiten om met de 

kermissen te stoppen, vindt 
wethouder Wernink geen 
goed idee. Integendeel. Ze 
wil juist weten of inwoners 
zelf alternatieven weten 
voor het wegvallen van de 
kermis. “Je kunt denken aan 
het opstellen van spring-
kussens bij een horecage-
legenheid, het organiseren 
van een beddenrace, een 
sterkste man of -vrouwwed-
strijd of een grote dorps-
kennisquiz. Ideeën zijn er 
genoeg.”

JaarliJks volks-
feesT
De wethouder laat het ech-
ter graag aan de inwoners 
zelf over om concrete initi-
atieven aan te dragen. Het 
uiteindelijke doel is om een 
jaarlijks volksfeest in de 
geest van een kermis voor 
de kernen te behouden. 

Ook Parochieel Comité Nederweert-Eind onderzoekt mogelijkheden 

leveroy aan de slag met organisatie 
kermis nieuwe stijl

leveroy
In Leveroy is na een overleg met de 
gemeente een kermiswerkgroep opge-
richt. De werkgroep bestaat uit diverse 
inwoners van Leveroy die ieder een ver-
eniging in deze kern vertegenwoordi-
gen. De wethouder vindt het een prima 
initiatief dat de werkgroep zo breed 
vertegenwoordigd is. Hoe de nieuwe 
Leveroyse kermis eruit komt te zien, is 
nog niet duidelijk. De kermiswerkgroep 
wil er eerst achter komen hoe inwoners 
denken over een nieuwe kermis. 
 
enquêTe 
Om dat te achterhalen, wordt op korte 
termijn een enquête verspreid in het 
dorp. Hierin kunnen inwoners aangeven 
wat ze wel en niet willen. Ook is er 
ruimte voor eigen ideeën en initiatie-
ven. Aan de hand van deze input wordt 
door de werkgroep nagedacht over een 
passend kermisprogramma voor 2013. 
“Eén ding is zeker, het wordt een ker-
mis als nooit te voren", aldus Martijn 
Klauwers van de kermiswerkgroep 
Leveroy. 

overige kernen
In Nederweert-Eind is het Parochieel 
Comité ook bezig plannen uit te werken 
nadat er gesproken is met inwoners, 
horecaondernemers en de gemeente. 

De kermissen in Ospel en de kern van 
Nederweert blijven de komende jaren 
qua opzet hetzelfde, omdat deze vol-
gens de exploitanten voldoende publiek 
trekken. 

informaTie
Wilt u meer weten over de kermissen 
in Leveroy of Nederweert-Eind en de 
initiatieven van de werkgroep en het 
Parochieel Comité? Kijk dan op www.
leveroy.net, www.nederweert-eind.nl, 
of neem contact op met de gemeente 
Nederweert. 

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

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

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

Op donderdag 8 november gaf minister 
Opstelten in Rotterdam de aftrap voor dit 
nieuwe waarschuwingssysteem.

voordelen
Een groot voordeel van NL-Alert is dat 
niet alleen duidelijk wordt dat er iets 
aan de hand is, maar dat met een kort 
tekstbericht ook gemeld wordt wat er 
aan de hand is en wat de ontvanger op 
dat moment het beste kan doen. Het 
daadwerkelijke bereik van NL-Alert zal 
in de praktijk altijd groter zijn dan het 
aantal mensen dat de berichten ontvangt, 
omdat het voor de hand ligt dat zij hun 
omgeving op de hoogte brengen. Met het 
nieuwe systeem kunnen dus meer men-
sen worden bereikt en worden ze beter 
geïnformeerd. 

Waarvoor bedoeld
NL-Alert is bedoeld voor levens- en 
gezondheidsbedreigende situaties, zoals 
een grote brand waarbij giftige rook 
vrijkomt, explosiegevaar of een over-
stroming. Bij een noodsituatie bepaalt 
de meldkamer van de veiligheidsregio 
in welk gebied een NL-Alert uitgestuurd 
wordt. 

Er kunnen ook verschillende alerts 
uitgestuurd worden naar verschillende 
gebieden. Wie zich bijvoorbeeld zeer 
dicht bij een grote brand bevindt, kan 
het advies krijgen om de omgeving te 
verlaten. Burgers die zich op een paar 
kilometer van de brand bevinden, wordt 
dan aangeraden om naar binnen te gaan 
en ramen en deuren te sluiten in verband 
met mogelijk giftige rook. 

voorbeeld
Een NL-Alert is altijd op dezelfde manier 
opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’ 
datum en tijd. Daarna volgt informa-
tie over de locatie, de aard en de ernst 
van de situatie en wat u moet doen. 
Bijvoorbeeld: NL-Alert 10-12-2012 
13.05 u: Grote brand op bedrijventerrein 
Pannenweg. Verlaat bedrijventerrein via 
toegangswegen. Opvang in sportcentrum 
De Bengele.

locaTiegerichT
NL-Alert lijkt op een sms-bericht, maar 
werkt net even anders. De berichten wor-
den vanaf de zendmasten van de mobiele 
aanbieders uitgezonden in een bepaald 
gebied (cell broadcast). De werking is 

vergelijkbaar met een radiosignaal. Alle 
telefoons die zich op dat moment in 
het gebied bevinden en ingesteld zijn, 
ontvangen het bericht. Het voordeel van 
deze techniek is dat je geen last hebt van 
eventuele drukte op het netwerk. 
 
sTabiel en beTrouWbaar
Het alarmmiddel is stabieler en betrouw-
baarder dan sms. Het ontvangen van 
berichten is gratis en anoniem; er zijn 
dus geen namen en telefoonnummers 
voor nodig. 

In het begin kan nog niet iedereen 
NL-Alert ontvangen; op dit moment 
werkt het op meer dan de helft van alle 
mobiele telefoons in Nederland. Het 

aantal mobiele telefoons dat NL-Alert 
kan ontvangen, loopt de komende jaren 
echter snel op. Nu moet het nog hand-
matig ingesteld worden; in de toekomst 
gebeurt dit standaard. 

insTellen
Bijna alle telefoons zonder internet kun-
nen nu NL-Alert ontvangen. Ook een 
deel van de smartphones is geschikt, 
maar nog niet allemaal. Om NL-Alert te 
kunnen ontvangen, moet het ingesteld 
worden op de mobiele telefoon. 

Op www.nl-alert.nl staat een overzicht 
van geschikte telefoons. Ook vindt u er 
de instructies om dit nieuwe waarschu-
wingssysteem in werking te stellen.

Iedereen kent de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te 
horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit een teken om naar 
binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep 
af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Sinds vorige week is 
er als aanvulling op de sirene een nieuw alarmmiddel voor de mobiele 
telefoon: NL-Alert. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Nieuw alarmmiddel voor mobiele telefoon 

nl-alert is van start gegaan. 
meldt u zich ook aan?

De gemeenteraad heeft op dins-
dag 6 november de begroting 
voor 2013 vastgesteld, inclusief 
de meerjarenbegroting 2013-2016. 

De begroting is tot stand gekomen in 
onzekere economische tijden. Toch kent 
de gemeente Nederweert een huishoud-
boekje met een positief resultaat. 

sTuring geven
Met de begroting geeft de gemeenteraad 
sturing aan het uitgeven van de beschik-
bare budgetten. In Nederweert vormt de 
kadernota, die op 27 juni 2012 is vast-
gesteld, voor de raad ook een belangrijk 
instrument om richting te geven aan het 
financiële beleid. 

Programma’s
De totale begroting van de gemeente 
Nederweert bedraagt bijna € 32 miljoen 
en is opgebouwd rond vier programma’s: 
Fysieke leefomgeving, Levensvatbare 
bedrijvigheid, Zorgzame leefbaarheid en 
Bestuur.

belangriJke 
onderWerPen
De raad vroeg aan B&W om het buiten-
gebied, en het grote aantal onderwerpen 
dat daarmee te maken heeft, te verheffen 
tot een majeur project. Het gemeentebe-
stuur was verheugd met de constructieve 
discussie over dit onderwerp. “Ook in 
2013 zal het buitengebied in de volle 
breedte de aandacht krijgen”, aldus bur-
gemeester Evers. 

B&W zegde ook toe volgend jaar het 
speelruimtebeleid tegen het licht te hou-
den en daar waar het kan met input van 
inwoners aan te passen.  

PosiTief saldo
De begroting die door de gemeenteraad 
is vastgesteld, laat een positief saldo 
zien van € 325.000,-. Dit geld reserveert 
de gemeente voor het opvangen van de 
bezuinigingsmaatregelen van het Rijk. 
Tijdens de begrotingsbehandeling ging 
de raad ook akkoord met het beschikbaar 
stellen van een bedrag van € 77.000,- 
voor de uitbreiding van middelen voor 
toezicht en handhaving. 

informaTie
De begroting is te lezen en te downloa-
den op www.nederweert.nl en kan wor-
den ingezien bij de centrale klantenbalie. 
Vanaf donderdag 15 november is de ver-
gadering te beluisteren op onze website. 

Omdat de kermis in kleine kernen nauwelijks meer rendabel is voor de exploitant, wordt hier gezocht naar een 
andere invulling voor dit volksfeest.  (Foto: gemeente Nederweert)

begroTing
vasTgesTeld

Op uw mobiele telefoon kunt u een NL-Alert ontvangen als er zich een noodsituatie voordoet. 
 (Foto: internet)



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

Tijdens de bijeenkomst waren er ver-
schillende toespraken van o.a. het 
Platform Mantelzorg Limburg (PML) 
en wethouder Frenken. Zij gaf aan 
zeer vereerd te zijn dat Nederweert de 
titel van meest mantelzorgvriendelijke 
gemeente van Limburg mag gaan dra-
gen: “Dit geeft ons de erkenning dat wij 
nog steeds vooruitstrevend bezig zijn 
en op de goede weg zitten. In de nabije 
toekomst zal informele zorg bovendien 
nog belangrijker worden, onder meer 
door de dreigende onbetaalbaarheid van 
de zorg.” Er waren ook dankwoorden 

De informatieavond over de 
Randweg N266 Nederweert op 
maandag 5 november is door circa 
170 mensen bezocht.  

De provincie Limburg en de gemeente 
Nederweert trekken samen op om de ver-
binding tussen de A2 en de N275 te ver-
beteren. Een betere verbinding stimuleert 
de economische ontwikkelingen van de 
regio en komt de leefbaarheid in de ker-
nen Nederweert en Budschop ten goede. 

Varianten
De afgelopen maanden is gebruikt om 
een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) op te stellen. Dit is samen met 
belanghebbenden gebeurd, de zoge-
naamde werkgroep Stakeholders. In de 
conceptnotitie, die op 24 oktober door 
Gedeputeerde Saten is vastgesteld, staat 
een aantal varianten opgenomen. De pro-
vincie, de gemeente en de werkgroep van 
stakeholders willen die varianten nader 
laten onderzoeken. 

effecten
Tijdens deze studie wordt bij alle zes op 
dezelfde manier gekeken naar de effecten 
die de weg kan hebben op de omgeving. 
Denk dan aan geluid, luchtkwaliteit, 
veiligheid, landschap, natuur, bodem en 
water. De varianten zijn op te splitsen 

voor het Steunpunt Mantelzorg, de 
Vrijwillige Thuiszorg en het platform.
 
Ondersteuning
Het PML verwoordt het behalen van 
de eretitel ‘Meest mantelzorgvriende-
lijke gemeente’ als volgt: “Als een van 
de kleinere gemeenten van Limburg 
slaagt de gemeente Nederweert erin om 
volwaardig, doelgericht en laagdrem-
pelig mantelzorgbeleid te voeren. De 
gemeente Nederweert heeft aandacht 
voor jonge mantelzorgers, werkende 
mantelzorgers en mantelzorgers van 75 
jaar en ouder. 

mantelzOrgbOOm
De ‘Mantelzorgboom’ is een linde-
boom. Het PML heeft gekozen voor 
een linde, o.a. omdat deze bekend staat 
als een zachte, lieve en moederlijke 
boom. 

Een foto-impressie vindt u op onze 
website.

in drie categorieën: de west-varianten, 
een oost-variant en de varianten via de 
bestaande wegenstructuur. Projectleider 
Gaston Graaf presenteerde de verschil-
lende oplossingen op kaarten. 

Vragen
Vervolgens kreeg het publiek uitgebreid 
de gelegenheid om vragen te stel-
len. Voordat de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau definitief wordt vastgesteld 
en het onderzoek start, kan iedereen zijn 
of haar bedenkingen kenbaar maken. 

zienswijze
Tijdens de avond werd uitgelegd hoe 
een zienswijze kan worden ingediend. 
Het indienen was ook ter plaatse moge-
lijk. De concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau ligt t/m 11 december 2012 
ter inzage. Ook in het gemeentehuis is 
een exemplaar in te zien. Na behande-
ling van de zienswijzen zal de notitie 
uiteindelijk worden vastgesteld en 
starten de benodigde onderzoeken waar-
schijnlijk in. De verwachting is dat dit 
in het eerste kwartaal van volgend jaar 
gaat gebeuren. 

infOrmatie
Voor informatie over het project kunt u 
terecht op de website van de provincie, 
www.limburg.nl, en op www.neder-

mantelzorgboom geplant

zes varianten n266

Onthulling naambord
wiel gubbelsstraat

Het was een mooi en emotioneel eer-
betoon aan de Nederweertenaar die in 
de oorlogsjaren naar Nederlands-Indië 
vertrok, maar nooit is teruggekeerd en 
teruggevonden. 

Plaquette
In 1999 zijn in het toen nieuwe woon-
gebied Strateris een aantal straten ver-
noemd naar in toenmalig Nederlands-
Indië gesneuvelde militairen uit 
Nederweert. Hierbij werd uitgegaan 
van de herdenkingsplaquette zoals die 
in de hal van het gemeentehuis hangt. 
De plaquette bevatte destijds echter niet 
de naam van de heer Wiel Gubbels uit 
Nederweert. 

Vermist
De Nederweerter militair stond niet op 
deze plaquette, die in 1953 aangeboden 
is door de Nederweerter bevolking, 
omdat hij op dat moment nog als ver-

OmgeVing

aanVragen OmgeVings- 
Vergunning (regulier)
n	Burg. Greijmansstraat 5, vervangen prijzen-

bord (OV 20120200) (01-11-2012)
n	Buseweg, oprichten waterbuffer  

(OV 20120199) (02-11-2012)              
n	Mildert 4a, realiseren bed and breakfast 

(OV 20120195) (31-10-2012)
n	Pannenweg/Titaniumstraat, kavel B 20, 

oprichten bedrijfshal (OV 20120134)  
(03-11-2012)

n	Plan Hoebenakker kavel 108,  
oprichten woning (OV 20120198)  
(01-11-2012)

aanVraag bOuwVergunning
n	Klaarstraatzijweg 5, oprichten varkensstal. 

Aanvraag tweede fase (B2 2012004)  
(01-11-2012)

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

OPleggen maatwerk- 
VOOrschrift
n	Staat 42, garagebedrijf, wijzigen maatwerk-

voorschrift voor lozing van afvalwater  
(ME 2012002) (12-11-2012)

Verleende OmgeVings- 
Vergunningen (regulier)
n	Meester Schakenhof 18, uitbreiden woning 

(OV 20120111) (08-11-2012)
n	Montgomerystraat 29, oprichten erfafschei-

ding (OV 20120177) (13-11-2012)
n	Waatskamp 114, gedeeltelijk verbouwen 

schuur voor inwoning in het kader van 
mantelzorg (OV 20120175) (13-11-2012) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haak-
jes), op afspraak bij de centrale klantenbalie. 
Het indienen van bezwaarschriften is tijdens 
de inzageperiode mogelijk voor belangheb-
benden bij burgemeester en wethouders. U 
kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. Dit kan ook digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Raadpleeg deze bekendmaking op onze web-
site voor meer informatie. Bellen mag ook 
met een medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

Verlenging beslistermijn 
OmgeVingsVergunning 
n	Schans 4, oprichten rijhal voor paarden

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

bezwaar en 
berOeP

uit de raads- 
Vergadering

Afgelopen dinsdag, 13 november, vond 
de raadsvergadering plaats. Een verslag 
hiervan is te lezen op www.nederweert.nl. 
Daar kunt u ook terecht voor geluidsopna-
men van de bijeenkomst. Wilt u de infor-
matie nog gemakkelijker ontvangen? Meldt 
u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief 
Uit de raadsvergadering. 

De gemeente Nederweert is de meest mantelzorgvriendelijke gemeente 
van Limburg in 2012. De eretitel werd op vrijdag 9 november formeel ver-
leend en gemarkeerd met het planten van een Mantelzorgboom door wet-
houder Frenken op het Raadhuisplein. Het Platform Mantelzorg Limburg 
heeft de titel ingesteld in het kader van de Dag van de Mantelzorg.

Zaterdag 10 november werd op de hoek bij de Montgomerystraat het 
straatnaambord van Wiel Gubbels onthuld, ter nagedachtenis aan deze 
in Nederlands-Indië gesneuvelde militair. Dit gebeurde door de zussen 
van de heer Gubbels, mevrouw Briels-Gubbels en mevrouw van de Ven-
Gubbels, en burgemeester Evers.

Op maandag 19 november begint 
de aanleg van de verkeerslichten bij 
Brug 14. U leest er meer over in het 
Gemeente Contact van volgende week. 
Op onze website kunt u nu al terecht 
voor informatie.

Het project Hart voor Nederweert 
redt levens! Op dinsdag 20 novem-
ber is er een informatieavond in 
Sportcentrum De Bengele waar 
vrijwilligers zich kunnen aanmel-
den. 

Dankzij de inzet van vrijwilligers die 
reanimeren en een Automatische Externe 
Defibrillator (AED) bedienen, kunnen in 
onze gemeente steeds meer mensen die 
een hartstilstand hebben worden gered. 

gered
Vorig jaar zijn er elf hulpoproepen voor 
vrijwilligers in onze gemeente gewe-
est, waarbij alle slachtoffers met een 
hartritmestoornis naar het ziekenhuis 
zijn vervoerd. Dit goede resultaat is 
alleen bereikt door de vele inwoners die 
zich hebben aangemeld voor Hart voor 
Nederweert.

infOrmatieaVOnd
De informatiebijeenkomst begint om 
19.30 uur, duurt circa twee uur en is 
gratis toegankelijk. Iedereen is van harte 
welkom. Meldt u zich tijdens deze avond 
aan als deelnemer, dan heeft wel u een 
identiteitsbewijs nodig. 

meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.
nederweert.nl of neem contact op 
met de heer G. Odekerken van het 
team Maatschappelijke Ontwikkeling, 
g.odekerken@nederweert.nl. 

Verkeers- 
lichten brug 14

Op woensdag 21 november vindt om 
20.00 uur in de Dorpsherberg in Ospel 
een bijeenkomst plaats over het wan-
delknooppuntennetwerk. De gemeente, 
de Plattelandscoöperatie Peel & 
Maasregio en inwoners zijn bezig een 
dergelijk netwerk op te zetten. Op de 
agenda staan o.a. de uitwerking van het 
concept-routenetwerk en het bespreken 
van knelpunten. De avond is voor ver-
tegenwoordigers van de werkgroepen 
bedoeld. Wilt u ook nog een bijdrage 
voor deze bijeenkomst leveren? Kijk op 
www.nederweert.nl voor de gegevens 
van de Plattelandscoöperatie Peel & 
Maas regio en de werkgroepleden. 

Oud PaPier

19 november BV De Houtmolen

De commissie voor de behandeling van 
bezwaarschriften vergadert op maandag 
19 november in het gemeentehuis. De 
vergadering begint om 18.00 uur met 
een besloten agendapunt. Op de agenda 
staan vanaf 18.30 uur de volgende 
bezwaren: 

n		18.30 uur: bezwaar tegen de ver-
leende omgevingsvergunning voor 
het aanleggen van een erfverharding 
achter het bouwvlak van een leghen-
nenbedrijf op het adres Kampersweg 
10b in Ospel

n		19.15 uur: bezwaar tegen de ver-
leende omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van de gebruiksfunctie 
bedrijfswoning in burgerwoning op 
het adres Hennesweg 43 in Ospel

mist 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 vernoe-
ming van de straten zijn naam in eerste 
instantie niet opgenomen.
 
straatnaam 
Inmiddels is de naam van de heer 
Gubbels toegevoegd aan de plaquette 
en is in 2000 toegezegd bij gelegen-
heid ook een straat daadwerkelijk naar 
hem te vernoemen. Dat moment is nu 
gekomen, in het nieuwe woongebied 
Hoebenakker. De Wiel Gubbelsstraat is 
een feit! 

Kijk op www.nederweert.nl voor een 
impressie.

infOrmatieaVOnd

wandelnetwerk

Wethouder Frenken (rechts) plant de Mantelzorgboom, samen met leden van het bestuur van 
Platform Mantelzorg Limburg.     (Foto: gemeente Nederweert)

De zussen Luus Briels-Gubbels en Mien van de Ven-Gubbels onthulden samen met burgmeester 
Evers het straatnaambord van hun broer.  (Foto: Bep Caris)



Kom op gaeftj gaas nieuwe 
schlager Nederweert 2013

Zondagmiddag 11 november werd in Nederweert voor de 20e maal 
het Ni-jwieerter Vastelaovundj Schlagerfestival gehouden.
Maar liefst 10 nummers werden ten gehore gebracht. 

Tekst- en muziekschrijvers hadden weer hun uiterste best gedaan en tien fantastische 
nummers gecomponeerd.
De presentatie was dit jaar in handen van Zenash Schroijen en Maril Borrenbergs.
De artiestenjury, publieksjury en de vakjury mochten hun oordeel geven en de jury’s 
hadden het niet gemakkelijk.

De Winnaar 2013
Op de eerste plaats eindigde het nummer Kom op 
gaeftj gaas
Tekst en muziek werden geschreven door Huib van 
Deursen
Het nummer werd uitgevoerd door de Joeksige vröl-
liej (Tahné Koppen en Stephanie van den Einden)

De tweede plaats was voor het nummer Kom over 
di-j brök 
De tekst werd geschreven door Bill Frenken en 
Anita Haex
De muziek werd gecomponeerd door Anita Haex
Het nummer werd uitgevoerd door Anita en Bill

Op een gedeelde derde plaats eindigde het nummer Naeske vör de lôl en Serpetines 
inne sop
De tekst en muziek van het nummer Naeske vör de lôl werd geschreven door Anita 
Haex 
Het nummer Serpetines inne sop werd eveneens geschreven door Anita Haex

De 10 nummers zijn op CD verkrijgbaar bij De toverbal in de kerkstraat in Nederweert
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NAJAARSCOLLECTIE 
VAZEN EN

WOONDECORATIE 
IS BINNEN 

Natuurlijk bij De Verrassing op 
Budschop, tel. 460039

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Heeft u zin in een kleurrijke carnaval?
“Met de juiste producten en technieken kan iedereen iets moois maken! Want 
als u eenmaal de techniek beheerst, tovert u zomaar een dier of een clown uit uw 
penseel” aldus Ben Lutgens van de Schminkspecialist in Weert.

Het nieuwe carnavalsseizoen is afgelopen weekend gestart, en dat is duidelijk te merken 
bij de Schminkspecialist. “Bijna dagelijks vinden er schmink cursussen en workshops 
plaats in onze eigen schminkstudio’s” vult Lutgens aan. “Daarnaast hebben we hebben 
voor de carnavalsvierders een speciale workshop ontwikkeld waarbij onze cursisten in 
één ochtend, middag of avond leren hoe zij snel een leuk en kleurrijk gezicht kunnen 
maken.” Door de eenvoudige opbouw van deze workshop carnaval schminken is er geen 
speciale voorkennis nodig om aan de workshop deel te kunnen nemen. “Iedereen kan 
leren schminken, dus u ook!” 

Tijdens de speciale carnavals workshops is het ook mogelijk om persoonlijk advies te 
krijgen voor een passend gezicht bij uw carnavalsoutfit. Naast de carnavals workshops 
is er ook volledige basiscursus van 3 lessen beschikbaar. Wilt u liever alles is 1 keer 
leren? Dan kunt u de speciale basis dag cursus volgen. Hierin leert u dan alle technieken 
op zaterdag of zondag tussen 10:00 en 16:00 uur! 

Naast de schmink workshops en -cursussen is het sinds kort ook mogelijk om een work-
shop fantasie pruiken volgen. “Wat is er nou unieker dan uw zelfgemaakte pruik? Het 
maken van de pruik is erg leuk om te doen, en u kunt er al uw fantasie en creativiteit in 
kwijt! Daarnaast hoeft u voor deze workshop geen naai ervaring te hebben; iedereen kan 
het, ook bent u niet creatief.” U wordt tijdens deze workshop begeleid in uw creatieve 
proces tot het maken van een prachtige of juist grappige creatie. Voor meer informatie 
of om uzelf aan te melden neemt u een kijkje op www.schminkspecialist.nl. Uiteraard 
kunt u ook altijd even bellen naar 0495 450882. De medewerkers van Schminkspecialist 
staan u graag te woord.

De Schminkspecialist is de afgelopen jaren met haar grote assortiment en goede service 
uitgegroeid tot de nummer 1 webshop in schminkartikelen. Omdat alles uit voorraad 
wordt geleverd hebben onze klanten hun bestelling meestal de volgende dag al in huis. 
Bij bestellingen vanaf € 25,- krijgt u, uw bestelling gratis thuis gezonden. Voor mensen 
uit de regio is het ook mogelijk om de bestellingen af te halen of op afspraak een bezoek 
te brengen aan de schminkstudio. 

Vorkmeer 
Nederweert 

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

VACATURE VAN DE WEEK: Leidster Jong Nederland Budschop
Jong Nederland Budschop is op zoek naar een leidster, om samen met twee ervaren 
leidsters een meidengroep van 18 meiden een leuke dinsdagavond te bezorgen! Taken 
bestaan uit het draaien van de groep van 19.00 tot 20.30 uur en helpen bij het maken 
van het programma. Belangrijk is om affiniteit te hebben met jongeren. We zoeken een 
vrijwilligster die gemotiveerd en creatief is en makkelijk contact maakt. Interesse in dit 
vrijwilligerswerk of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op! 

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

GEZOCHT: Vrijwilliger voor vervoer
Voor een mevrouw van 75 jaar zijn we op zoek naar een vrijwilliger (man of vrouw) die 
elke week voor vervoer kan zorgen op de zaterdagochtend. Mevrouw is afhankelijk van 
anderen om op haar bestemming te komen. Familie en bekenden helpen zoveel als kan, 
maar op de zaterdagochtend heeft mevrouw nog geen vervoer. Het gaat om een rit van 
Nederweert naar Hunsel en weer terug. Wij zoeken een vrijwilliger die beschikt over een 
auto en het niet erg vindt om in Hunsel een uurtje te moeten wachten. De tijden op za-
terdagochtend en de kilometervergoeding worden in overleg afgesproken. Kunt u deze 
mevrouw helpen? Neem dan contact met ons op! 

MAATJESPROJECT: Enthousiaste vrijwilliger gezocht!
Voor een man van 32 jaar die woonachtig is in Nederweert, zoeken we een vrijwilliger die 
het leuk vindt om samen af en toe gezellige activiteiten te ondernemen. Meneer is een 
gezelschapsmens met veel interesses. Hij vindt het leuk om naar de bioscoop te gaan, 
voetbal te kijken en bijvoorbeeld ergens gezellig een kopje koffie drinken. Meneer heeft 
een beperking, maar is heel zelfstandig. We zoeken een sociaal en vriendelijk iemand die 
het leuk vindt om contacten aan te gaan en zich wil inzetten voor een ander. De voorkeur 
gaat uit naar een mannelijke vrijwilliger. Spreek dit vrijwilligerswerk u aan? Neem dan 
contact met ons op! Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

MAATJESPROJECT: Vrijwilligster gezocht voor gezellig contact! 
Voor een vrouw van 49 jaar woonachtig in Nederweert zijn we op zoek naar iemand die 
wat gezelligheid kan bieden. Mevrouw heeft door haar beperking een klein wereldje, 
voor haar zou het heel fijn zijn om samen met iemand af en toe iets leuks te ondernemen. 
Hierbij moet u denken aan samen ergens een kopje koffie drinken en gezellig een praatje 
maken. Verder vindt mevrouw kaarten maken en muziek erg leuk. Ze houdt erg van ge-
zelligheid! We zoeken een vrouwelijke vrijwilligster die iets voor een ander wil betekenen. 
Bent u de vrijwilligster die wat extra gezelligheid kan bieden? Neem dan contact met ons 
op! Neem gerust contact op voor meer informatie. 

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

VOGELTREK IN DE GROOTE 
PEEL

In deze tijd van het jaar worden door Vo-
gelwerkgroep Nederweert en vogelwerk-
groep de Peel uit Asten/Someren bijna 
dagelijks trektellingen gehouden. De tel-
lingen vinden plaats op het vaste telpunt 
“Aan de Berg” in de Groote Peel. Vanaf 
deze hoge plek is bij helder weer een fan-
tastisch uitzicht over de omgeving. 

Vogeltrek is een bijzondere gebeurtenis. 
De zomergasten vertrekken in augustus 
en september naar het verre Zuiden, ter-
wijl in oktober en november vogels vanuit 
Scandinavië, Oost-Europa en Rusland 
naar onze omgeving komen om te over-
winteren. Sommige soorten trekken over-
dag, andere weer ’s nachts. De aantallen 
die overdag worden gezien zijn soms 
fenomenaal en voor mensen die een ‘su-
per-ochtend’ nooit hebben meegemaakt 
bijna niet voor te stellen. Op rustige dagen 
kunnen de vogels individueel goed geteld 
worden maar op topdagen is het vooral 
een kwestie van goed schatten. Jarenlan-
ge ervaring zorgt voor een betrouwbaar 
beeld.
Trektellen is een leuke en soms ook in-
spannende bezigheid. Op goede dagen 
worden 10-duizenden vogels geteld. 
Soorten die in flinke aantallen voorbij trek-
ken zijn Houtduif, Vink, Boerenzwaluw, 
Veldleeuwerik, Spreeuw en enkele lijster-
soorten. Deze vogels trekken vooral in de 
eerste uren van de ochtend. Later op de 
dag komen andere soorten in beeld zoals 
Buizerd en Ooivaar.
Hoe de najaarstrek verloopt is bijna niet te 
voorspellen. Windrichting, periodes met 
veel slecht weer en invallende kou zijn en-
kele factoren die bepalen wat zoal wordt 
gezien. Bij extreme omstandigheden 
blijven de vogels tijdelijk aan de grond of 
zoeken zij een andere route om toch op de 
plaats van bestemming te komen.
Een soort die dit jaar veel op de telpost 
wordt gezien is de Vlaamse Gaai. Gaai-
en zijn slechte vliegers en de stuntelige 
vlucht is op grote afstand te herkennen. 
De soort trekt in sommige jaren massaal 
van Oost- naar West-Europa. We spreken 
dan van een invasiejaar. Bij de roofvogels 
worden dit jaar opmerkelijk veel Buizerds 
geteld. Op mooie dagen maken de vogels 
optimaal gebruik van thermiek en wor-
den soms tientallen exemplaren tegelijk 
gezien; een adembenemend gezicht. 
Topdag  is 19 oktober toen in de Peel 221 
exemplaren werden geteld. Het totale 
aantal ligt inmiddels boven de 1000!!! 
Naast veel algemene soorten worden 
ook zeldzaamheden gespot. Dit gebeurt 
meestal door herkenning van de con-
tactroep. Trekvogels roepen tijdens hun 
vlucht en iedere soort heeft zijn eigen 
geluid. Op deze wijze worden zeldzaam-
heden als Ortolaan en Strandleeuwerik 
herkend en op naam gebracht. 
Wilt u meer weten over de aantallen die op 
de telpost worden gezien, kijk dan eens 
op trektellen.nl en klik op Groote Peel. De 
stand wordt vrijwel dagelijks bijgehouden. 
Wilt u meer weten over onze  activiteiten 
kijk dan eens op Vogelwerkgroepneder-
weert.nl

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

BIJEENKOMST 
LONGPUNT WEERT

THEMA:
GOEDE VOEDING 

WAT IS GEZONDE VOEDING?
Gesprekleider: Anita van Tongeren
Voeding Weert.
Diëtetiek & Gezondheidsmanagment
Locatie Keenterhart op keent
Aanvang 14.00 uur Einde 16.00 uur
Zaal open 13.30 uur
Vrije Toegang
Woensdag 21 November A.s.
Info: www.limburg.astmafonds.nl
Info Tel: 0495-572191
SVP geen gebruik van parfums & After-
shaves

Bijeenkomst Longpunt Weert met het the-
ma: Wat is goede en  gezonde  voeding:
Anita van Tongeren diëtist /gezondheids-
wetenschapper zal de presentatie verzor-
gen van deze middag. De presentatie zal 
gaan over het belang van voeding voor 
een zo goed mogelijke conditie bij aan-
doeningen aan de longen. Voeding is een 
belangrijk thema uw lichaam verbruikt 
extra energie dit wordt veroorzaakt door 
chronische ontstekingen aan de luchtwe-
gen, Ofwel hoe houd ik mijn spiermassa 
en weerstand zo goed mogelijk in balans. 
Dit alles zo praktisch en interactief moge-
lijk. Hierbij komt o.a. aan de orde de opti-
male hoeveelheid eiwit in de voeding,waar 
eiwitten in zitten,de prijs, smakelijkheid en 
bewerkelijkheid,hoe je de behoefte be-
paald, hoe de spiermassa kan worden 
gemeten. Veel copd patiënten hebben 
last van gewichtsverlies, weer andere 
krijgen juist last van overgewicht omdat 
ze minder bewegen vanwege benauwd-
heid. Welke invloed heeft de voeding bij 
een allergie,en welke rol spelen smaak 
en geurstoffen hierin. Voeding speelt 
een belangrijke rol in een revalidatie pro-
gramma en is in combinatie met bewegen 
van levensbelang voor copd cliënten en 
mensen met een longaandoening. Anita 
zal zorgen dat er voorbeelden zijn om te 
proeven en er is ruimschoots gelegenheid 
voor het stellen van vragen. De bijeen-
komst is vrij toegankelijk voor vrienden 
bekenden en lotgenoten. De aanvang is 
om 14.00 uur en het eind is om 16.00 uur. 
De bijeenkomst is in het keenterhart op 
keent de zaal is open om 13.30 uur en de 
koffie en thee staan klaar.

ZAAL SMOLENAERS 40 JAAR 
LID HORECA NEDERLAND

Afgelopen week werden Ria en Siem 
Smolenaers in hun gelijknamige horeca-
bedrijf in Nederweert-Eind in het zonnetje 
gezet. 

Het bedrijf wat zij 22 jaar geleden van hun 
ouders hebben overgenomen en inmid-
dels meer dan 50 jaar bestaat is 40 jaar 
lid van branche-organisatie Koninklijk 
Horeca Nederland. Een afvaardiging van 
het landelijke bestuur van de vereniging 
reisde af naar Nederweert en overhandig-
den broer en zus ter gelegenheid van dit 
unicum een oorkonde en bloemen. 
Er zijn niet veel bedrijven die al zo lang 
lid zijn en KHN is met recht trots op deze 
horeca-ondernemers.

Gevraagd hulp in 
de huishouding
voor 3 uur per week.

Brieven onder nummer 710

Bekendmaking Boôre-
broêds-paar Nederweert 2013

Traditioneel wordt op de zaterdag voor de vastelaovundj in Nederweert de Boôrebroê-
left gehouden. Ieder jaar levert een andere vereniging het Boôrepaar en de familie.
Zondag 11 november werd tijdens de opening van het seizoen het boôrebroêdspaar 
bekend gemaakt.
Dit jaar heeft Optochtgroep De Prulle-Joekels de eer het boôrepaar te mogen leveren.
De ongertrouw werd verzorgd door Giel Bruijnaers en Hans Caris.

De bruid voor 2013 is Anke Mertens en de bruidegom is Maikel Vaes.
De ouders van de bruid worden gevormd door Jolanda Pellemans en 
Arjan van Leeuwen. 
De ouders van de bruidegom zijn Tahné Koppen en Mark Thijssen.

De gehele familie kunt u terug vinden op de website www.pinmaekers.nl

AKTIE badkamer badmeubel + kraan + sifon/ 
wandklosetcomb kompl./ inloopdouche drain 

luxe hoofddouche + thermostaatkraan,
Vaste glazen wand 8 mm. NU € 1.195,- INCL. BTW

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

glijstangset van € 4.356,-  Nu € 1.250,-
  Aktie wandklosetcomb. compleet NU € 315,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

UITSLAG LOTERIJ 
WINTERMARKT OSPEL 

VENEZUELA WERKGROEP.
Op de eerste plaats onze hartelijke dank 
voor uw steun op onze Jaarlijkse winter-
markt.
Ook dit jaar weer een groot succes.

Uitslag loterij
Levensmiddelenpakket rose  833
Tafel grill blauw  866
Blender blauw 841
Rugzak roze 233
Tafel Poolbijart rose 387
Fietstas  rose 823
Tappas schaal rose  386

Uw prijs mag u afhalen bij
Toos Verkooijen
Schepengraaf 39
6035 PT Ospel
Tel 0495-641170 

‘FF LEKKER AOJHORE MÉT 
S. LIMERICK’

Op zaterdag 10 november jl. vond in Soci-
eteit Amicitia te Weert de feestelijke uitrei-
king plaats van het het 1e exemplaar van 
het boek ‘ff LEKKER AOJHORE MÉT S. 
LIMERICK’. Het is inmiddels het 3e boek 
van de bekende Weertenaar Frans Adri-
aens. De opbrengst van het boek gaat 
in zijn geheel naar het Toon Hermans 
Huis Weert. Al eerder verschenen er van 
de hand van Frans 2 boekjes;  zijn zo-
genaamde ‘Knipuigskes’. De aanleiding 
voor het verschijnen van zijn nieuwe boek 
vormde zijn 1000ste gedicht, zo’n 1,5 jaar 
geleden in ‘Dagblad de Limburger’. Elke 
week verschijnt er zo’n gedichtje, zoveel 
mogelijk in limerickstijl, in de rubriek 
‘Tieske’. Deze gedichtjes gaan over actu-
ele onderwerpen in de Weerter samenle-
ving, humoristisch belicht. Naast de lime-
ricks en een aantal ‘Knipuigskes’ bevat ‘ff 
LEKKER AOJHORE MÉT S. LIMERICK’ 
ook ludieke, ‘kaofechtige’ verhalen afge-
wisseld met tekeningen. Met het oog op 
de komende feestdagen is het dan ook 
een uitermate origineel presentje, maar 
ook voor een jarige of voor iemand die niet 
meer in Weert woont (en op deze wijze 
toch nog een stukje ‘thuis’ beleeft), of ge-
woon om jezelf eens lekker te verwennen 
is het boek van harte aan te bevelen. Kort-
om: met ‘ff LEKKER AOJHORE........... zit 
je bij elke gelegenheid goed!! ‘ff LEKKER 
AOJHORE MÉT S. LIMERICK’ is te koop 
tegen de prijs van  13,95 bij: Boekhan-
del Tindemans, Primera Wouters Moesel, 
Boekhandel Benelux Stramproy, Bruna 
Weert en Bruna Gommans Nederweert. 
Op 17 november signeert Frans van 13.30 
uur tot 15.00 uur bij Boekhandel Tinde-
mans aan de Langstraat 5 te Weert.

te koop
voerwortelen

tel 0654290030 

installatieburo
Stockmans

Uw cv-ketel vervangen?
Het internet afzoeken.....niet nodig!

Wij leveren en installeren uw nieuwe cv-ketel 
en geven meer garantie dan tot aan de deur.

Nu bij aankoop van een nieuwe cv-ketel, thermostaat gratis.
Aktie geldig t/m 21 december 2012.

Aktie aktie aktie

Ik sta op voor 
mijn man Hipke

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie
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Heerlijk eten kan ook zonder vlees

Veel misverstanden over plantaardige vleesvervangers

Genoeg voedingsstoffen
Ruim de helft van de consumenten eet 
al enkele keren per week bewust een 
maaltijd zonder vlees. Bijna de helft 
van de mensen eet elke dag vlees bij 
de warme maaltijd. Veel consumenten 
denken zonder vlees niet voldoende 
voedingsstoffen binnen te krijgen. Die 
gedachte blijkt niet te kloppen. De 
meeste mensen in Nederland krijgen 
zelfs meer eiwitten binnen dan ze 
nodig hebben. 

Plantaardig is milieuvriendelijker
De milieubelasting van vlees is groot. 
Voor de productie van één kilo vlees is 
gemiddeld 5 kilo plantaardig veevoer 
nodig. Daarom vraagt vleesproductie 
veel meer landbouwgrond en energie 
dan de productie van plantaardig 
voedsel. Bovendien laten koeien en 

schapen veel ‘methaan-winden’ bij 
het verteren van hun voer. Methaan 
is een zeer sterk broeikasgas. Zo 
veroorzaakt de productie van een 
lapje rundvlees zestien keer zoveel 
broeikasgassen als een plantaardige 
vleesvervanger.

Lekker eten
Dat vleesloze maaltijden ook lekker 
kunnen zijn bewijst het onderzoek. 
Ruim tachtig procent van de mensen 
die wel eens vleesvervangers 
eten, beoordeelt deze als lekker. 
Overweegt u ook om minder vlees 
te eten en wilt u lekkere en gezonde 
recepten? 

Kijk voor meer informatie en 
recepten op www.milieucentraal.nl/
vlees-en-vleesvervangers

Plantaardige vervangers van vlees zijn een volwaardig alternatief voor vlees. 
Ze bevatten voldoende belangrijke voedingstoffen. Toch denken nog veel 
mensen dat dit niet zo is. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie 
Milieu Centraal, uitgevoerd onder 1000 huishoudens door onderzoeksbureau 
GfK. Consumenten die minder vlees eten, kiezen vooral voor vleesvervangers 
die afkomstig zijn van dieren, zoals vis, eieren en kaas. Plantaardige alterna-
tieven als groenteburger, noten en peulvruchten zijn beter voor het milieu en 
zeker zo gezond.

Gemiddelde uitstoot van broeikasgassen 
in kg CO2 per kg product

Milieuvriendelijk kiezen: 
Vlees en 
vleesvervangers

HOOGMIDDENLAAG

3252

Inspiratie
De belangrijkste redenen om geen of minder vlees te eten zijn voor Neder-
landers: dierenwelzijn, milieu, gezondheid, variatie en lekkere alternatie-
ven. En inderdaad, er is keuze genoeg! Heeft u wel eens gedacht aan:

1) pitabroodje met falafel. Lekker met knoflooksaus en blokjes tomaat en 
komkommer

2) macaroni met champignons, ei en tomaat, eventueel gegratineerd met kaas 
3) Mexicaanse aardappeltortilla met tacosaus en olijven

Alle populaire receptenwebsites hebben lekkere vegetarische maaltijden, kijk 
maar eens op smulweb.nl, receptenweb.nl en kookjij.nl. Of kijk in de magazines 
van grote supermarkten.

Tips voor
milieubewust eten

 Eet gevarieerd en niet te 
veel. Dat voorkomt overge-
wicht én het is beter voor 
het milieu.

 Laat lamsvlees en lapjes 
rundvlees staan, want die 
zorgen voor de hoogste 
milieubelasting. Van alle 
vleessoorten heeft kippen-
vlees de laagste milieu-
belasting. Telt behalve het 
milieu ook dierenwelzijn 
mee als u boodschappen 
doet? Let dan op het dieren-
welzijnskeurmerk ‘Beter 
Leven’. Met biologische 
(EKO)producten zit u altijd 
goed.

 Eet u vis? Kies dan voor 
duurzaam gevangen vis.

 Wilt u milieuvriendelijke 
eiwitrijke voedingsmidde-
len eten, kies dan plant-
aardige producten, zoals 
peulvruchten, noten en 
groenteburgers. 

 Een dagje zonder vlees of 
vleesvervanger kan trou-
wens ook prima. We krijgen 
gemiddeld anderhalf keer 
zoveel eiwit binnen als we 
dagelijks nodig hebben.

 Halveer de hoeveelheid 
vlees in rijst- of pastage-
rechten en voeg er cham-
pignons of extra groenten 
aan toe. Zo eet u eenvoudig 
en bijna ongemerkt minder 
vlees.

 Milieubewust uit eten? Kijk 
dan eens naar het duur-
zaamheidsprofiel op iens.nl. 

“Wij zijn half vegetariërs”

Via de vroegere oppas kwam ze 
erachter dat er veel maaltijden te 
bereiden zijn die minder dierenleed 

en milieubelasting veroorzaken. En zo 
bleek het zelfs in het huishouden met 
de twee opgroeiende zonen niet eens 
moeilijk om duurzame keuzes te maken. 
‘De oppas Nathalie kon heerlijk koken 
en gaf me geweldige recepten, dat 
werkte aanstekelijk. Het leek me best 
lastig om minder vlees te gaan eten 
met twee jongens die vlees erg lekker 
vinden. Toch bereid ik makkelijk twee 
keer per week een vleesloze maaltijd. En 
wanneer ik vegetarisch gehakt in mijn 
pasta’s of ovenschotels gebruik, merken 
ze het niet eens’.
Bang dat haar kids onvoldoende 
eiwitten binnen krijgen is ze niet, omdat 
ze weet dat we daar toch genoeg van 
binnen krijgen. Ook aan variatie geen 

gebrek: ‘Ik probeer graag nieuwe dingen 
uit, zo vind ik leuke seizoensrecepten 
zonder vlees en vis.’ ‘Op dinsdag 
voetballen we en dan eten we altijd 
soep met brood, daar zit ook geen 
vlees bij. Wij zijn dus half vegetariërs’, 
concludeert Wouter vrolijk.

Met welke producten vervang je vlees meestal?
Vlees kun je met verschillende dingen vervangen. Vooral gevarieerd eten is 
belangrijk: groenten, rijst, peulvruchten, tofu, noten en granen.

Welke plantaardige alternatieven gebruik je (het meest) als 
vleesvervanger? 
Ik eet best veel noten, daar zitten wel goeie vetten in. Ik houd erg van groenten, 
in alle vormen en smaken. Vooral bonen vind ik heerlijk. Het gaat er om hoe je ‘t 
klaar maakt. Bij sommige gerechten kun je niet eens proeven dat er geen vlees 
in zit. 

Let je ook op de milieubelasting van voedsel dat je koopt?
Ik probeer daar op te letten, hoewel meer informatie hierover welkom is. Ik 
weet bijvoorbeeld dat de vleesindustrie zeer milieubelastend is en zelfs meer 
CO2 uitstoot dan alle auto’s…

Overtuig je mensen makkelijk om geen of minder vlees te eten?
Zo ja, hoe?
Ten eerste vind ik persoonlijk dat je mensen niet moet pushen. Het is een proces 
dat ieder individu zelf moet doorgaan op zijn eigen tempo. Je moet laten zien 
waar het toe leidt als je vlees eet. Overigens zeg ik “Beter goed vlees dan goed-
kope troep. Het is jouw lichaam, en daar moet je zo goed mogelijk voor zorgen!”

Meer weten?
Deze pagina wordt u 
aangeboden door onafhankelijke 
voorlichtingsorganisatie Milieu 
Centraal.

Meer informatie vindt u op: 
www.milieucentraal.nl/vlees-
en-vleesvervangers

Geen vlees eten = HOT!

De wereldberoemde voetballer Evgeniy 

Levchenko werd ruim 5 jaar geleden vegetariër 

vanwege zijn gezondheid, de milieubelasting 

van vlees en vanwege dierenleed. In 2011 werd 

hij door Wakker Dier verkozen tot meest sexy 

vegetarische man.

‘Welk vlees ik niet lekker vind? Lever, dat lust ik écht niet!’ zegt Sam. Maar 
over het algemeen zijn Wouter (10) en Sam (8) echte vleesliefhebbers. Ham-
burgers en kip zijn het meest populair, en de gehaktballen van mama zijn fa-
voriet. Toch besloot moeder Mirjam van Oort, dat het best wat minder kon. 
‘Minder? Nee, béter’, meent ze.


