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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Geboortekaartjes?

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

‘Mijn vrouw was 

bijzonder  levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

de polisvoorwaarden. U bent 
dus vrij om ons als uitvaart-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Joey van Nieuwenhoven:

“in deze praktijk zijn goede regelingen, 
geen lange wachttijden en er is goed 
contact met de tandarts en met de 
assistenten”.

Bonte aovundje Bonte aovundje 
V.V. De VlikkestaekersV.V. De Vlikkestaekers

vrî-jdig 7, zaoterdig 8 vrî-jdig 7, zaoterdig 8 
en zôndig 9 dezember   en zôndig 9 dezember   

Veurverkoup van de kaartjes: Veurverkoup van de kaartjes: €€ 8,- in: 8,- in:
“het Peeljuweel” “het Peeljuweel” 

zôndig 25 november en zôndig 2 dezember zôndig 25 november en zôndig 2 dezember 
van 11.00 oor tot 12.30 oor.van 11.00 oor tot 12.30 oor.

Op zôndig de wichter bonte middig Op zôndig de wichter bonte middig 
vanaaf 13.00 oorvanaaf 13.00 oor

o.l.v. Jong Nederland o.l.v. Jong Nederland 
en V.V. De Vlikkestaekers.en V.V. De Vlikkestaekers.

ALAAF

Sinds 1 november hebben 
3 Topfysiotherapie praktijken 
in Weert en Nederweert hun 
krachten gebundeld; Topfysio-
therapie van der Zanden, Top-
fysiotherapie & Haptotherapie 
De Basis en Topfysiotherapie 
Knapen. Op deze wijze kunnen 
zij alle specialisaties binnen de 
fysiotherapie aanbieden op elke 
praktijklocatie.

Een Topfysiotherapiepraktijk is 
onderscheidend door de mensen 
die er werken. Een continu proces 
van scholing, kwaliteitsverbetering, 
innoverend denken en werken, het
garant staan voor hoogwaardige 
zorg voor de cliënten.
Het gaat bij deze samenwer-
king tussen drie gecertificeerde 
praktijken om één heel belangrijk 
gegeven: de mens staat centraal.

Het idee is ontstaan om de beste 
zorg voor de cliënt eenvoudig te 
organiseren. Daarvoor staat Topfy-

Unieke samenwerking drie 
Topfysiotherapiepraktijken

siotherapie in voor ‘state of the art’ 
behandeling en begeleiding.
Cliënten zoeken naar snelle oplos-
singen die hun klachten laten afne-
men met de beste therapie die er 
is. Bij een Topfysiotherapiepraktijk 
bent u in vertrouwde handen.

Door de bundeling van de ken-
nis kunnen de Topfysiotherapie-
praktijken hun expertise gerichter 
inzetten.

De samenwerking dekt de hele 
lading van erkende specialisaties 
binnen de fysiotherapie op elke 
locatie.

Een voorbeeld ter illustratie:
Een jonge sportieve vrouw meldt 
zich, na haar soepel verlopen 
zwangerschap, aan met lage 
rugklachten bij de manueelthera-
peut. Haar doel: het terugkrijgen 
van stabiliteit in haar rug en herstel 
van pijnklachten. Na overleg met 
haar manueeltherapeut wordt ze 
doorverwezen naar de bekkenfy-
siotherapeut. Deze geeft haar aan-
vullende adviezen die het herstel 
bevorderen van de restklachten na 
de zwangerschap. Bijvoorbeeld: 
tips voor oefeningen die het lichte 
urineverlies door training onder 
controle brengen. Ook wil deze 
mevrouw weer op hoog niveau 
gaan sporten. Ze wordt daarom 
verder begeleid door de sportfy-
siotherapeut. In het voorbeeld zijn 
alle genoemde specialisaties op 
dezelfde praktijklocatie inzetbaar.

Op 1 november is er een officiële 
start gemaakt met een sympo-
sium ‘Samen kun je meer!’. Alle 
fysiotherapeuten hebben daar hun 
specialisatie gepresenteerd binnen 
de nieuwe samenwerking. Op deze 
dag kwam de doelstelling van de 
samenwerking helder en duidelijk 
in beeld:

Gezamenlijk voor de individuele 
cliënt de meest doeltreffende zorg 
realiseren. Binnen deze Topfysio-
therapiepraktijken zijn de volgende 
disciplines aanwezig: manuele 
therapie, bekkenfysiotherapie, kin-
derbekkenfysiotherapie, sportfy-
siotherapie, oedeemfysiotherapie, 
psychosomatische fysiotherapie, 
geriatriefysiotherapie en oncologie 
fysiotherapie.

Daarnaast hebben de praktij-
ken ook expertise op het gebied 
van: haptotherapie, echografie, 
mindfulness, medical taping, dry 
needling, Performance Matrix, 
seksuele hulpverlening, Mulligan 
en klinische Psycho-Neuro- Immu-
nologie (kPNI).

Op de websites van de praktijken 
vindt u verdere informatie:
www.topfysiotherapie.nl/weert
Tel: 0495-532328
www.topfysiotherapie.nl/debasis-
weert
Tel: 0495-532334
www.topfysiotherapie.nl/neder-
weert
Tel: 0495-519115

TE HUUR
Garagebox in Nederweert 

TE KOOP
WEERT: 
Bedrijfsloods ca 150 m2 voor aantrekkelijke prijs 

WEERT: 
Monumentale boerderij geschikt voor dubbele bewoning 
met paardenstallen, buitenmanege, verwarmd buitenzwem-
bad, 4 garages etc. 

NEDERWEERT: 
Penthouse in centrum met prive lift, 3 balcons, yacuzzi, 
sauna, 3 parkeerplaatsen in garage etc. In prijs verlaagd.

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

Biedt per 1 december 
ook op onderstaand adres

haar diensten aan.

ToopfysiotherTT apie® Knapen Nederw reert
St. Willibrordusstraat 12 • 6031 CZ Nederweert

Telefoon  0495-519115TT

FFysiotherapie - Haptotherapie - Bekkenfysiother eapie
Zwanggerschapsbegeleiding - Fysiotherapie bij psy matiekchosom
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Uitvaartverzorging
VAN GANSEWINKEL V.O.F.

Patersveld 19  6001 SN  WEERT            Tel. 0495-543815

NEDERWEERTS
VERLEDEN

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

Aflevering 59

Stichting en vereniging
Nederweert kent van oudsher een grote gemeenschapszin. In 2012 zijn er in de gemeen-
te (volgens gegevens van de Kamer van Koophandel) maar liefst 168 stichtingen en 101 
verenigingen. Voorbeelden van zeer oude organisaties zijn schutterijen als St. Lucie en 
St. Barbara (en hun voorgangers) wier oorsprong  in de late middeleeuwen ligt. Ook som-
mige andere organisaties kunnen bogen op een eeuwenlange geschiedenis.

De oudste nog bestaande stichting in Ne-
derweert is de “Beurzenstichting Reijnier 
Stappers”.  Deze, onder beheer en toezicht 
van het kerkbestuur van de St. Lambertus-
parochie staande stichting, werd opgericht 
door Reijnier Stappers. Hij was geboren in 
Nederweert en maakte in 1570 als pastoor 
van Bunde zijn testament. Hij vermaakte aan 
de kerk van Nederweert een perceel grond 
aan de Bredeweg, genaamd “den Overwijck”. 
Met de pachtinkomsten daarvan, aangevuld 
met rente-inkomsten van het vermogen van 
Stappers, konden jongemannen (géén vrou-
wen) een “grammatica studie” volgen (te-
genwoordig zouden we het voortgezet on-
derwijs noemen). Een tweede beurs, groot 
42 gulden en een mud rogge jaarlijks, was 
bedoeld voor jongemannen die een univer-
sitaire studie in bijvoorbeeld Leuven, Keulen 
of Parijs wilden volgen. De beurzen waren 
uitdrukkelijk voorbehouden aan familieleden 
van de stichter en hun afstammelingen. In de 
loop van de eeuwen ontstond zo een grote 
schare aan achterneven en aangetrouwde 
families, waarvan velen tot in de huidige tijd 
aanspraak hebben gemaakt op de beurs. 
Dat leidde niet zelden tot conflicten. 
De kerkmeesters vormden het bestuur. In 
1981 verkocht het kerkbestuur het onder-
pand van de stichting voor 170.000 gulden 
ten behoeve van het uitbreidingsplan Bre-
deweg. Het gemeentebestuur drong aan 
op het opheffen van de stichting omdat de 
opbrengsten niet meer marktconform waren. 
Het kerkbestuur wenste echter de eeuwen-
oude traditie te handhaven en schoeide de 
statuten van de stichting in 2000 op moder-
nere leest. Met de (bescheiden) rente-inkom-
sten van de verkoop van de grond aan de 
Bredeweg worden heden ten dage priester-
studenten en studenten kerkgeschiedenis 
gesubsidieerd, dit geldt ook voor meisjes. De 
stichting is inmiddels 442 jaar oud.

Een andere organisatie spant qua ouderdom 
echter de kroon. Dat is de in 1404 opgerichte 
vereniging van de “Broederschap en zuster-
schap van Onze Lieve Vrouw”. De vereniging 
bestreek zowel Weert als Nederweert, ge-
meenten die toen nog niet volledig gesepa-
reerd waren. Uit het oprichtingsjaar 1404 is 
een ledenlijst bewaard gebleven met namen 
als ‘Ghijel van Rosvelt’, ‘Elisabet van Krijel’ en 
‘Katrijn vander Lijnden van Nederweert’. De le-
den verzorgden de diensten tijdens de kerke-
lijke feestdagen van Onze Lieve Vrouwe. Uit-
vaarten van broederschapsleden werden door 
de vereniging met veel ceremonieel omgeven. 
In de zestiende eeuw werd de Nederweerter 
tak van de organisatie verzelfstandigd. Het 
Weerter deel van de vereniging werd in 1996 
nieuwe leven ingeblazen. In het bestuur zijn 
ook enkele Nederweertenaren vertegenwoor-
digd. In de zomer van 2012 luisterde de broe-
derschap de onthulling van het nieuwe kruis 
aan de Burg. Vullersstraat op. Afgezien van 
enkele onderbrekingen heeft deze vereniging 
een leeftijd van meer dan zeshonderd jaar.

Alfons Bruekers

Tegenover het wegkruis aan de Bredeweg lag het 
land van de beurzenstichting Reijnier Stappers. 
De straatnaam “Beurseland” herinnert daar nog 
aan. Foto Jos. Kirkels, archief SGN.

Gezond Verstand 
OP 27 NOVEMBER OM 20.00 UUR LEZING OVER ZIEKTE VAN LYME

Lezing door Frits van der Blom. 

  € 

Proeverij in de kerststal op dinsdag 11 december van 19.00-22.00 uur
de aanmeldingen druppelen al binnen….geef je op want vol is vol….
Kom letterlijk en figuurlijk proeven aan alles wat wij te bieden hebben:

kinderbiodanza en kinderfeestjes met een knipoog naar ge-
zondheid 

 Workshop Beter leren zien zonder bril… 

Gratis pakketje om thuis uit te proberen, te proeven, en te lezen…   
voor iedereen…

€  “UT KAKELSPEKTAKEL”, 
KV DE PIEPKUKES, D’IND-J

Kefee/Zaal Bi-j Le-nie,

20.44 oor 

Erwin
Anita Haex
De Prullejoekels
Willy
Beer en Sjoes
Elles en Sabine
Fransisca en Mariëlle
Loes en Linda
Kleintje en Piepke
Tiny

“Vastelaovund-j 
Kwintet”

- De Spoëekejagerskapel oeet Swart-
brook

- Blaoskracht 11 oeet D’Ind-j

1,11 
maeter beer 

ARTROSE IN HEUP OF KNIE, 
BEN IK AAN EEN 
PROTHESE TOE?

Op woensdag 12 december a.s. orga-
niseert de poli Orthopedie van SJG 
Weert een informatiebijeenkomst over 
artrose van de knie of heup en ge-
wrichtsvervangende protheses. 

OPEN EETTAFEL
BUDSCHOP

www.budschopactueel.nl

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten.
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AVEVE Nederweert
Voorheen SAWIN - Boerenbond
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 745031 

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

Vuurwerk voor oudjaar: BESTEL TIJDIG!
*op identieke verpakkingen. Zolang de voorraad strekt.

AVEVE 
SCHAPENKORREL
nr 130 - 25 kg

2 HALEN,
1 BETALEN

Weerter Mannenkoor zingt H. Mis 
met Slavische-Byzantijnse gezangen 

te Leveroy
In de parochiekerk St. Barbara van LEVEROY  is er zondag 25 november 2012 om 
09.30 uur een speciale eucharistieviering die wordt opgeluisterd met uitsluitend 
Slavische – Byzantijnse gezangen. Deze H. Mis zal staan in het teken van St. Cae-
cilia de patroonheilige van de muziek, waarbij het Weerter Mannenkoor de laatste 
jaren deze mis zingt in de randgemeentes van Weert dit om zijn bekendheid en 
het aantrekken van nieuwe leden. Dit koor met grote reputatie in de verre om-
trek zingt onder leiding van de jonge dirigent Tim Schulteis. De byzantijnse kerk-
muziek geniet op het ogenblik grote belangstelling. De vierstemmigheid van het 
Weerter Mannenkoor heeft een bepaalde klankkleur die deze gezangen op een 
juiste wijze vertolkt en het hart beroert. De H. Mis is te volgen via een program-
maboekje, dat voor de dienst wordt uitgedeeld.

Kaas koop je bij de kaasshop,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351



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.
Antwoordbreêfkes 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-aafdaeling, 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 23 nevember 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

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

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week 19 t/m 26 November

KERSEN VLAAI
Halve Kersen vlaai € 3,50

SINTERKLAASVLAAI luxe
Volgende week 26 Nov. t/m 2 Dec.

10 WORSTENBROOD

€ 6,95

€11,95

€ 9,95

Uit de Raadsvergadering

HET HONDENBELEID IN 
NEDERWEERT 

Op 13 november jl. is tijdens de raads-
vergadering het nieuwe hondenbeleid 
aan de orde gekomen. Als CDA waren we 
verheugd om te zien dat het college naar 
aanleiding van de in de raadsvergadering 
van mei aangeboden petitie, het bespro-
kene en de motie van PvdA, VVD en CDA 
uit de vergadering van juni 2012 het hon-
denbeleid nog eens tegen het licht heeft 
gehouden. 
Na de verdubbeling van de hondenbe-
lasting eerder dit jaar hebben wij als CDA 
verschillende malen gevraagd en her-
haald dat de verhoging wel verantwoord 
moet worden en ingezet voor zaken waar 
de hondenbezitters wat aan hebben. 

Hondenpoepafvalbakken en honden-
speelveldjes
De gemeente gaat nu herkenbare afval-
bakken voor hondenpoep plaatsen, zo-
dat hondenbezitters zien waar ze terecht 
kunnen. Deze speciale afvalbakken zijn 
zo ontworpen, dat ze makkelijk en hygie-
nisch te legen zijn, hetgeen zal gebeuren 
door medewerkers van De Risse. De uit-
laatplekken worden opgeheven en er wor-
den speelveldjes voor honden aangelegd.

Met het aangenomen voorstel over het 
hondenbeleid kan de hondenbezitter de 
poep van zijn viervoeter tijdens het uitla-
ten op een verantwoorde manier kwijt en 
kunnen de honden naar hartenlust spelen 
bij de speelveldjes. 

Namens de CDA fractie
Renate van Lierop-Kupers
Kijk ook eens op  www.cda-nederweert.nl

DAG VAN DE MANTELZORG 2012, 
EEN TERUGBLIK.

Zaterdag 10 november zijn vele mantelzor-
gers in Nederweert verrast met een doosje 
pindarotsjes, omdat zij voor zo veel zorg-
vragers een ‘rots’ in de branding zijn.
Men kon mantelzorgers opgeven door te 
bellen naar het secretariaat van het steun-
punt mantelzorg of via onze website. Dit 
is dan ook veelvuldig gedaan. Waarvoor 
onze dank! We kregen erg leuke reacties 
en mensen waren erg blij met dit kleine 
gebaar van waardering. 

Registreren als mantelzorger
Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald, 
langdurig en intensief voor een zieke, 
hulpbehoevende of gehandicapte naaste 
zorgen. Herkent u zich in dit beeld? Bent 
u mantelzorger? Woont u in de gemeente 
Nederweert? 
Meld u zich dan bij, Arlette Reijnen, man-
telzorgconsulent van het steunpunt man-
telzorg Nederweert, (T. 06 44 34 94 96 of 
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl)  dan 
houden wij u op de hoogte van de laatste 
activiteiten in uw gemeente!

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Trouwkaarten?? 

Vlees koop je bij de keurslager,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351
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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

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Winterappelbavaroise ............................€ 10,75
Multigranen .................................................   € 1,95
Taai-taai ....................................... per pakje € 2,00
Amandelstaaf ...............................................  € 2,45

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

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!

Longen
Veel mensen en kinderen hebben problemen met het ademha-
lingsstelsel. 10 tot 15% van de kinderen lijden onder astmati-
sche problemen.  Vaak is dit geen echt astma maar kortademig-
heid, hoesten, pijn op de borst, (klachten bij in en uitademen 
t.g.v. )een probleem met de bronchiën. Een verkoudheid hoort 
erbij, het is immers een reactie van het immuunsysteem, dat 
d.m.v. een verhoogde slijmproductie in de neus, bijholtes en bo-
venste luchtwegen de virussen en bacteriën uit het lichaam wil 
verwijderen.

De Osteopaat gaat op zoek naar de oorzaak van deze klacht. 
Vaak is er een beweeglijkheidprobleem van de ophanging van 
de longen, de dikke darm, de hoge nek en de schedelbotten. 
Het osteopatische onderzoek en behandeling richt zich op de 
vorm van ademhalen, op de spanning in de nek en schouder-
regio, maar ook op de beweeglijkheid van het middenrif. Ook de 
wervelkolom en de ribben zijn heel belangrijk. Als er een adem-
halingsprobleem is, dan is hier vaak een bewegingsbeperking. 
Je hebt het gevoel niet goed door te kunnen ademen. 
De longen, de huid en de darmen beïnvloeden elkaar. Bij kleine 
kinderen wisselen long-, en huidproblemen zich vaak af. Als het één beter wordt, komt 
het andere kwaaltje weer naar boven. De Osteopaat behandelt daarom ook de darm-
pjes! Door met zachte handgrepen die delen van het lichaam beweeglijker te maken, 
krijgen de longen letterlijk meer ruimte en dus ook meer lucht. Osteopathie van Eldijk is 
naast de volwassenenbehandeling ook gespecialiseerd in kinderen.
Voor osteopathie is geen verwijzing van een huisarts nodig. Een groot gedeelte van de 
behandelingskosten wordt door de zorgverzekeraar vergoed. 

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes op onze website: www.vaneldijk.com
Voor verder informatie mag u telefonisch contact opnemen met
Osteopathie van Eldijk, Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert.
TeTT l: 0495-634376

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

Vorkmeer 
Nederweert 

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

MAATJESPROJECT: Spontane vrijwilligster gezocht! 
Voor een meid van 26 jaar zijn wij op zoek naar een maatje die samen met haar leuke 
activiteiten wil ondernemen, zoals sporten, winkelen, wandelen, koken en creatief bezig 
zijn. Zelf contacten leggen gaat niet altijd even gemakkelijk en daarom zoeken we een 
gezellige en spontane vrijwilligster die één keer in de week ’s middags of ’s avonds be-
schikbaar is. Verder gaat de voorkeur uit naar een vrijwilligster van ongeveer dezelfde 
leeftijd, mag gerust wat jonger of ouder zijn. Spreekt deze oproep u aan? Neem dan 
contact met ons op! Neem ook gerust contact op voor meer informatie. 

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. 

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwilligers voor spellenmiddag
Land van Horne is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het organiseren van de 
spellenmiddag in zorgcentrum De Wei-jer. Van een vrijwilliger wordt o.a. het volgende 
verwacht: ondersteunen bij de uitvoering van het spel, contacten leggen met de ouderen 
en zorgen voor koffie/thee. De organisatie zoekt enthousiaste, behulpzame, zelfstandige 
vrijwilligers die om kunnen gaan met ouderen met een beperking. Meer informatie over 
deze en andere vacatures vindt u op onze website! Interesse in deze vacature? 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! 

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.  

Een boswachterschoen 
is snel gevuld

Sinterklaasactie bij Buitencentrum De Pelen

Hoor wie klopt daar …? Hé, dat  is de boswachter die zijn schoen komt zetten bij 
BuitenCentrum De Pelen. Hij heeft namelijk gehoord dat een boswachterschoen 
daar goed gevuld wordt. Maar de boswachter heeft pech, want deze Sinterklaas-
actie  is alleen voor kinderen. Staatsbosbeheer heeft een leuke bouwplaat waar-
mee een boswachterschoen geknutseld kan worden. Daarna kan het schoentje 
gezet worden in het BuitenCentrum. Dus, ben je nog geen boswachter maar wel 
dol op knutselen, kom dan op 24 of 25 november naar het BuitenCentrum en ga 
aan de slag. Wacht niet te lang, want op = op! 

Het wordt weer een span-
nende tijd. Sinterklaas en 
zijn Pieten zijn in het land 
en ieder kind kijkt verlan-
gend uit naar 5 december. 
Maar eerst moet de Goed-
heiligman nog flink aan 
het werk om al die kinder-
schoenen te vullen. Grote 
schoenen, kleine schoe-
nen, schoenen van stof en 
schoenen van leer en ook 
… schoenen die je zelf ge-
knutseld hebt. De Sint is 
dol op knutselwerkjes en 
daarom heeft Staatsbos-
beheer een bouwplaat ge-
maakt van een stoere bos-
wachterknutselschoen. 
Op zaterdag 24 en zondag 
25 november kan je zo’n 
bouwplaat ophalen bij Bui-
tenCentrum De Pelen. Je 
mag hem mee naar huis 
nemen, thuis kleuren, in el-
kaar knutselen en uiterlijk 

1 december inleveren, maar je kan er ook meteen mee aan de slag. In de activiteiten-
ruimte van het BuitenCentrum staan kleurtjes, scharen en plaksel klaar. Tussen 2 en 16 
december kan je de gevulde schoen weer ophalen. Tenminste, als je zoet bent geweest. 
Want je weet: wie zoet is krijgt lekkers …

Trouwens, als je toch in het BuitenCentrum bent en je weet niet wat je op je verlanglijstje 
moet zetten, loop dan eens door de winkel. Grote kans dat je daar inspiratie opdoet. 
Staatsbosbeheer verkoopt supermooie natuurboeken, handige natuurontdekspullen, 
prachtige edelstenen, grappige beeldjes van dieren, superzachte knuffels en heel veel 
andere leuke spulletjes voor op je kamer. Er zit vast iets moois voor je bij. 

En na al dat geknutsel en winkelspeurwerk is het natuurlijk heerlijk om nog een lekker 
lange wandeling te maken in De Groote Peel. Veel plezier!

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 t/m 
februari 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 

Zondag 25 november a.s.

“Koopjes strooi”zondag bij
Meeuwis in Meijel!

Sint is vorige week aangekomen in Roermond,
En blij, hij staat weer op de vaste grond.
De pieten en Sint weten de weg naar Meeuwis makkelijk te vinden,
Te paard, te voet of met skates onder te binden.
Naar leuke cadeautjes hoeven ze niet meer te zoeken,
Bij Meeuwis vinden ze die in alle hoeken.
Een paar sloffen voor opa. Dan worden zijn voeten warmer,
En van de prijs wordt sint niet veel armer.
Een paar laarzen voor Sofie,
Een leuke blouse voor Marie.
Een winterjas met korting tot 50%,
Daarmee verliest Sint bijna geen cent.
Schoenen en laarzen voor dames en heren,
Met minimaal 10% korting hierop is rond komen nu gemakkelijk om te leren.
De Sint heeft geen last van recessie,
Koopt bij Meeuwis gewoonweg nog een leuk vessie.
Ook voor te sporten kunnen Sint en Piet hier hun slag wel slaan,
Sporttas, trainingspak en de rest, helemaal klaar om ervoor te gaan.
Vele artikelen met korting kunnen Sint en Piet kopen,
Voor hun budget meer dan ze konden hopen.
Vele maken ze nu blij, 
Met cadeautjes op een rij.
O kom maar eens kijken:
Wat je allemaal bij Meeuwis vindt.
Veel om je te verblijden net als bij de Sint.
Meeuwis schoenen-mode-sport in Meijel
Zondag 25 november geopend van 11.00u tot 17.00u 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Niet viezer 
maar schoner

Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert wil strengere stankregels voor in-
tensieve veehouderijen.

De Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert roept de gemeenteraad op  de 
stankregels voor de vele intensieve veehouderijen in de gemeente aan te scher-
pen. Dit moet gebeuren bij de definitieve vaststelling van de geurverordening. In 
het hele buitengebied moet de toegestane geur per direct worden teruggebracht 
van 14 odeur naar 10 odeur. Op de langere termijn moet worden toegewerkt naar 
het door de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) aanbevolen niveau 
van 6 odeur. Dit met het oog op relatie tussen geur en gezondheid en de omvang-
rijke woonfunctie van het buitengebied van Nederweert. 

De Stichting heeft in een zienswijze uitvoerig beargumenteerd, dat er nauwelijks 
verantwoording is afgelegd tegenover de burgers over de norm van 14 odeur voor 
grote delen van het buitengebied. De norm is niet deugdelijk gemotiveerd. De poli-
tiek erkent zelfs dat de gevolgen van de normstelling niet bekend zijn. Dit kan niet 
worden geaccepteerd. Het directe leefklimaat en de gezondheid, het welbevinden 
van de 3000 bewoners in het buitengebied is in het geding. Een inbreuk hierop is 
uitsluitend aanvaardbaar bij een excellente motivering van nut, noodzaak en ef-
fecten voor eenieder. 

Wij roepen de politieke partijen op om naar aanleiding van de ingebrachte ziens-
wijzen de geurnorm per direct omlaag te brengen van 14 naar 10 odeur te zetten.

Niet viezer maar schoner.
De geurnorm moet naar beneden. Het is namelijk gebleken dat bij de huidige norm van 
14 die geldt vanaf 2007, de stank tot nu toe is toegenomen.  Handhaving van de norm op 
14 betekent  een verdere toename van de stank in Nederweert. Om dit te voorkomen is 
een lagere norm nodig. De kans op meer stank is bovendien groter dan voorheen omdat 
de rijksoverheid van plan is de dierrechten af te schaffen. Dan kan het aantal beesten  in 
de gemeente plotsklaps nog veel sterker gaan groeien dan voorheen.

Het buitengebied is van ons
Het buitengebied is het woongebied en de directe leefomgeving van 3000 Nederweer-
ternaren en dat is 20 procent van alle inwoners van de gemeente. Daarnaast is het uit-
loop- en recreatiegebied van alle inwoners uit de kernen. Ja er zijn in het buitengebied 
ook zo’n 95 varkens- en kippenondernemingen gevestigd (overigens op meer locaties). 
Het buitengebied is echter niet primair stallengebied. De enorme aantallen beesten die 
nu in het buitengebied gehouden worden horen  van oorsprong niet thuis in het buiten-
gebied. Ze zijn er sinds de jaren 1970 naar binnen gehaald. 

De gigantische aantallen dieren horen niet thuis in het buitengebied. De keuze van de 
gemeentepolitiek om op voorhand voorrang te geven aan de uitbreidingsmogelijkheden 
van de intensieve veehouderijen ten koste van het welbevinden van de bewoners en de 
uitloopmogelijkheden van de bewoners van de kernen is misplaatst. Het buitengebied is 
van ons, van alle inwoners van Nederweert.

Met een kluitje in het riet......
Velen melden zich met een zienswijze of anderszins bij de gemeente over stankoverlast 
en over doorgaande uitbreidingen van intensieve veehouderijen .De bezwaren worden 
aangehoord, in het gunstige geval door een afvaardiging van het college van B en W, 
maar de mensen worden vervolgens door de gemeente met een kluitje in het riet ge-
stuurd. “De gemeente kan niet anders” is een veelgehoord excuus. Soms wordt ook de 
suggestie gehoord dat burgers eigenlijk niet in het buitengebied thuishoren en dus de 
belastingen van de intensieve veehouderijen gelaten moeten ondergaan. 

De geurverordening stelt de gemeente echter zelf vast. Helaas zien we ook hier ter 
verdediging van een hoge geurnorm en dito stankbelasting alleen algemeenheden, uit-
vluchten, en halve en hele onwaarheden. De stelling dat een hoge geurnorm in het be-
lang van de burgers in het buitengebied zou zijn, de suggestie dat een lagere geurnorm 
niet zou bijdragen aan beperking van de stankbelasting, de suggestie dat toepassing 
van technieken automatisch zou leiden tot minder stank, het “geloof” dat innovatie van-
zelf de oplossing zal brengen enzovoorts……is inwoners bewust op het verkeerde been 
zetten oftewel een “zoethoudertje”. De gemeente heeft zich op geen enkele wijze op de 
hoogte gesteld van de feitelijke stankhinder in de gemeente en de locale situatie. Daar-
entegen is selectief gewinkeld in landelijke aanbevelingen en classificaties. De meest 
soepele zijn gekozen en een door de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) 
aanbevolen norm van 6 odeur wordt niet eens genoemd. 

Het gaat zo niet langer. 
De frustratie van burgers in het buitengebied is groeiende. De betekenis van het bui-
tengebied als woongebied is aanzienlijk en groeiende. Het is daarom uitgesloten dat 
handhaving van de hoge stankbelasting kan worden volgehouden. En het is uitgesloten 
dat de nu mogelijk gemaakte groei van de stankbelasting nog lang maatschappelijk zal 
worden geaccepteerd. Op termijn zal moeten worden toegewerkt naar bijvoorbeeld de 
norm van de GGD: 6 odeur. En de gemeente zal nu al een eerste stap moeten zetten door 
als tussenwaarde te kiezen voor een norm van 10 odeur in het hele buitengebied. Dit is 
ook in het belang van de sector die het bestaansrecht op langere termijn ontleent aan de 
verdraagzaamheid met de omgeving.

Door op een hoge norm te blijven zal de gemeente achterop raken. Nu al heeft de ge-
meente Boekel gekozen voor een norm van 10 terwijl wij inschatten dat daar de woon-
functie van het buitengebied  minder omvangrijk is dan in Nederweert. 

De werkelijkheid moet onder ogen worden gezien. “Intensieve veeteelt is een vorm van 
geïndustrialiseerde productie en moet ook zo behandeld gaan worden”. Aldus CDA co-
ryfee Cees Veerman. De dwangmatige schaalvergroting in de bedrijfstak is bij lange na 
nog niet uitgewerkt. Dat betekent dat de woonfunctie moet worden beschermd tegen de 
krachtige  expansiedrang. Alleen ondernemingen die kunnen voldoen aan de strengste 
duurzaamheideisen zouden nog uitbreidingmogelijkheden mogen krijgen in de dichtst 
bewoonde buitengebieden van Nederweert.

Bestuurders van de stichting LEEFBAAR BUITENGEBIED NEDERWEERT willen graag 
met de fracties van de politieke partijen in overleg treden.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Instapklaar

Te koop           Bredeweg 15 Nederweert

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

- halfvrijstaand woonhuis met oprit en garage
- geheel kunststof kozijnen en strak afgewerkt
- 3 slaapkamers, ruime en complete badkamer
- mooi gelegen en diepe achtertuin met privacy
-  renovatie ‘99, perceel 423 m2, inhoud 475 m3

Nieuwe scherpe vraagprijs
€ 219.000,00 k.k.
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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 22 nov. tot en met 1 dec. 2012 

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 Mariakapel.
19.00 uur H. Mis  

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 – (lector mevr. L. 
Roost) - jaardienst Sjang en Marie 
Bruekers-Gerards, jaardienst familie 
Rutjens-Wiermans, Cor Emans (vanwege 
verjaardag), echtgenoten Bruijnaers-Gielen 
(vanwege verjaardag), Wim Bongers en 
overleden familie Bongers-Rijnders.

ZONDAG 25 NOVEMBER
Hoogfeest van Christus, Koning van het 
heelal 
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. L. 
Caris) – Bert Camp (vanwege verjaardag), 
Wim Mulders.

MAANDAG 26 NOVEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - tot 
bijzondere intentie.

DINSDAG 27 NOVEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 28 NOVEMBER
Gedachtenis van Zalige Maria Helena 
Stollenwerk, maagd
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 29 NOVEMBER 
18.00 uur Geen uitstelling, rozenkrans en 
H. Mis. 

VRIJDAG 30 NOVEMBER
Feest van H.-Andreas, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 1 DECEMBER  
Vooravond van de eerste zondag van de 
Advent
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – Pierre van Gemert 
(vanwege verjaardag), Piet Scheijven 
(vanwege verjaardag); Mia Haenen-
Teeuwen, voor de bewoners (voormalige 
en huidige) van appartementencomplex 
de Smeet en al hun familieleden, St.-
Elooy (H.-Egilius) patroon van de smeden, 
beschermheilige en vanwege 10-jarig 
jubileum van het complex.

Misdienaars
Zaterdag 24 november 18.00 uur: Britt 
Stienen.

Deurcollecte voor   
Missie Comité
Komend weekeinde is na de H.H. 
Missen de jaarlijkse deurcollecte van het 
Dekenaal Missie Comité. De opbrengst 
is voor projecten die missionarissen uit 
het dekenaat aandragen. Missionarissen 
die op verlof komen, krijgen een beetje 
zakgeld.

Ziekencommunie
Zieken die thuis moeten blijven 
of thuiszittenden kunnen thuis de 
Heilige Communie ontvangen. Zij of 
familieleden kunnen zich bij de pastoor 
op de pastorie of tijdens de spreekuren 
in het Parochiecentrum op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen opgeven.

Nieuwe catechisten
Vorige week zondag heeft bisschop 
Frans Wiertz van Roermond tijdens een 
speciale vesperviering de kerkelijke 
zending verleend aan drie catechisten. 
Het zijn Carla Windau uit Molenhoek, Ben 
Scholte uit Sittard en Mathieu Rutten uit 
Roermond. Zij hebben dit jaar hun missio 
canonica ontvangen, volgden hiertoe 
de afgelopen jaren de bisdommelijke 
catechistenopleiding Kairos. Zij krijgen een 
benoeming in verschillende parochies in 
Limburg.

KERKBIJDRAGE
Nu het jaar 2012 weer bijna ten einde 
loopt willen wij U even herinneren aan de 
kerkbijdrage voor het jaar 2012.
Van velen mochten wij de bijdrage al 
ontvangen waarvoor onze dank. Een 
aantal parochianen is echter gewend de 
kerkbijdrage te betalen in de laatste maand 
van het jaar.  Wij vinden het vervelend om 
trouwe betalers een herinnering te sturen 
en daarom nu een verzoek aan hen om 
de kerkbijdrage de komende weken over 
te maken om zodoende een onnodige 
herinnering te voorkomen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrekening 1355.07.227 ten name 
van de St.Lambertusparochie onder 
vermelding van “kerkbijdrage 2012”.
Voor degene die voorheen nog geen 
kerkbijdrage betaalde doen wij hierbij 
een beroep om ook een steentje bij 
te dragen voor het onderhoud van de 
mooie St.Lambertuskerk, “het monument 
van Nederweert”. Bij een betaling van 
minimaal € 70,00 per jaar zijn rouw- en 
trouwdiensten gratis en wordt ook een 
reductie verleend op de grafrechten bij 

begraving op het parochiekerkhof. 
Heeft u nog vragen of wenst u verdere 
informatie over de kerkbijdrage dan kunt 
u contact opnemen met M.Tinnemans, 
telefoon 0495-633421.        
Het kerkbestuur van de St. Lambertus-
parochie.

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

nr.1355.09.246 
en ING-bank gironr. 2943427

Zondag 25 november 
10.00 uur H. Mis –

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Vrijdag 23 november 18.30 uur.
Muziek: Dameskoor Cantantes

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  
135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 25 november 2012  H. Mis om 
11.00 uur.
FEESTMIS met jeugdkoor DE KWIK-
KWEKKERTJES, wegens 25 jarig 
bestaan.
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor mevrouw Gertruda 
Janssen – De Win

Lector: kinderen
Misdienaar: Thum Vossen/ Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

Donderdag 29 november 2012
19.00 uur plechtige Vormselmis waarbij de 
kinderen van groep 7 en 8 van basisschool 
Budschop gevormd worden door Vicaris 
Maessen.

Jeugdkoor “De Kwikkwekkertjes” viert 
25-jarig bestaan.
Tijdens de gezinsmis op zondag 25 
november om 11.00 uur viert het jeugdkoor
“De Kwikkwekkertjes” haar 25-jarig 
bestaan. Pastoor Zeegers vroeg 25 jaar 
geleden aan Mien Beelen om met een 
kinderkoor te starten en zo ontstond het 
kinderkoor o.l.v. Germa Camp-Franssen. 
Een jaar later werd begonnen met de 
gezinsmissen.
Germa Camp-Franssen is dan 25 jaar 
dirigent van het koor. Het jeugdkoor is 
gestart als kinderkoor en verzorgt de 
gezinsmissen in de St. Rochusparochie. 
Zondag  25 november zingt het jeugdkoor 
de feestmis. Iedereen is van harte welkom 
ook ouders met kinderen.
Het is de bedoeling dat ook zoveel mogelijk 
oud-leden deze feestmis zullen bijwonen.
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!!

Caeciliafeest kerk Budschop
Zaterdag 24 november a.s. is er voor de 
vrijwilligers van de kerk een Caeciliafeest 
georganiseerd.
Tijdens de avond wordt gezorgd voor een 
drankje en een hapje.
Het kerkbestuur wenst allen een fijne en 
gezellige avond..

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

24 nov. t/m 1 dec. 2012

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

MAANDAG 26 november: 19.30 uur 
Woorddienst t.g.v. de viering van St. 
Catharina van vereniging Zij-Actief.

ZATERDAG 1 december: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 24 november Jolanda 
Wijen., zaterdag 1 december Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 24 november 
Esther Boonen en Luc Weekers, zaterdag 
1 december Jarno Bongers en Valerie 
Beerens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. 
zaterdag 24 november  kinderwoorddienst 
om 19.15 uur in de sacristie. Hartelijk 
welkom.

”We kunnen alleen maar doen waar we 
klaar voor zijn, tot onze benen sterker zijn.”

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 23 nov. - 1 dec. 

Vrijdag 23 november, 18.30 St. 
Caeciliaviering voor Kerkelijk zangkoor en 
parochiemedewerkers.
Zaterdag 24 november, vooravond 
Hoogfeest van Christus, Koning van 
het Heelal, 19.00 (Kerkelijk Zangkoor 
Gregoriaans) Frans en Leen Laenen-
Sieben, Andrea van den Boom-Meevis, 
Jacobus Meevis, Maria Jonkers en 
overleden familie, 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 
(verjaardag) en schoonzoon Albert, ghm 
Jac Jacobs, ghm ouders Moonen-Nijs en 
zoon Mies, ghm Andries Veugen en Drika 
Veugen-Wijen. 
Zondag 25 november, Hoogfeest van 
Christus, Koning van het Heelal, 10.00 
(Harmonie Melodie der Peel) Harrie 
Geurtjens en Door Jetten, ghm ouders 
Hein Kusters en Johanna Janssen, zwd 
Lenie Heldens-Geerlings.
Dinsdag 27 november, 18.40 bidden van 
het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolgde 
christenen. 
Donderdag 29 november, 19.00 voor de 
zieken. 
Zaterdag 1 december, 19.00 (Samenzang) 
Theu Stockmans (verjaardag), ouders 
Velter-Steijvers, zoon Jo en kleinkimd Huib, 
ghm Franciscus Smeets en Maria Gertruda 
Smeets-Brentjens (verjaardag), ghm Tjeu 
Hermans en Miena Hermans-Jonkers, ghm 
Frens Wijen, ghm Jos Vaes en Petronella 
Verlinden. 
ACOLIETEN: za. 24 nov. 19.00: Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 25 nov. 
10.00: Joost van Lierop, Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 
DOOPSEL: Door het Sacrament van 
het H. Doopsel is Roos van Heugten, 
Montgommerystraat 24, in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopeling en ouders van harte 
geluk en een goede toekomst. 
OVERLEDEN: Op 6 november jl. overleed 
Drika Hermans-Jonkers, 91 jaar, Past. 
Vullersstraat 59. Op 12 november jl. 
overleed Tina Verhijden-Creemers, 84 jaar, 
Meester Schakenhof 33. Mogen zij rusten 
in vrede.
CAECILIAFEEST PAROCHIE: Vrijdag-
avond vieren de parochie medewerkenden 
hun St. Caeciliafeest als dank en 
waardering voor weer een jaar vrijwillige 
inzet. Naar christelijk gebruik begint de 
avond met een eucharistieviering. 
Als er iets te vieren valt is in onze kerken 
door de eeuwen heen gezongen en muziek 
gemaakt. Door zang komt de mens los van 
zichzelf. Mensen spelen of zingen als zij blij 
zijn, maar ook als zij bedroefd en wanhopig 
zijn. Muziek maken en zingen doe je als je 
geen woorden meer weet te vinden. Zingen 
hoort bij het leven, dat anders kleurloos 
zou zijn. Zang en muziek binden harten, 
scheppen eenheid en verbondenheid. 
Zij zijn gemeenschapvormend. Muziek is 
een algemene levensbehoefte en zonder 
muziek is geen enkel feest denkbaar. We 
mogen ons gelukkig prijzen met de muziek 
en zanggezelschappen in ons dorp, die 
bovendien veelvuldig de erediensten 
opluisteren. Ik wens al onze muziek- en 
zanggezelschappen fijne St. Caecilia 
vieringen toe.
HOOGFEEST CHRISTUS KONING: A.s. 
weekend vieren we het Hoogfeest van 
Christus Koning. Christus als Koning! Het 
Hallelujah van Händel klinkt onmiddellijk in 
mijn oren: And He shall reign for ever and 
ever, King of Kings and Lord of Lords (Hij 
zal regeren voor altijd, Koning onder de 
koningen en Heer onder de heren). 
In de tijd van Händel waren koningen en 
koninginnen dé regerende staatshoofden 
in de verschillende koninkrijken van 
Europa. Binnen die context klinkt het 
“Koning onder de koningen” heel anders 
dan in onze tijd waarin onze regeringen 
democratisch gekozen worden en de rol 
van het koningshuis verschoven is. Hoe 
kunnen wij Christus als Koning zien? 
Wat vieren we eigenlijk zondag? Kom 
het meevieren en luister naar liturgische 
teksten. Zaterdag zingt het Kerkelijk 
zangkoor en zondag luister de harmonie 
de hoogmis op. 

 Pastoor A. Koumans. 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROY

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

Week van  10 nov. 2012 – 17 nov. 2012
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

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

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 25 nov. 9.30 uur:
Hoogfeest van Christus Koning
De eucharistieviering zal worden opge-
luisterd door het Weerter mannenkoor o.l.v. 
Tim Schulteis.
Wij nodigen u allen van harte uit om deze 
viering bij te wonen.

Als hgm. voor de levende en overleden 
leden en hun partners van het Weerter 
mannenkoor en voor de zieke leden of hun 
partners van het Weerter mannenkoor, 
Als hgm. voor alle levende en overleden 
vrijwilligers die zich inzetten of hebben 
ingezet voor onze parochie en zo 
bijdragen aan de leefbaarheid van de 
parochiegemeenschap, Als jrd. voor Sjra 
Stals, Louis Frenken, Miet Frenken-van 
Eijk en tevens voor Mart Frenken en Thijs 
Broos, Als jrgt. voor Wilhelmina en Helena 
Driesser.

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert.

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.

Trouw-
kaarten???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 Nederweert

kk

KERKDIENSTEN

Ook voor koffietafel
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre

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

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Dit jungske zuut 
de 25e Abraham.

Nico, proficiat!

Uitnodiging gezinsmis advent
met je eigen gemaakte adventkrans

Beste jongens, meisjes en ouders.

Graag willen we je uitnodigen voor de gezinsmis:       
Zaterdag 1 december, om 18.00 uur in de St. Lambertuskerk
In de gezinsmis gaat het over de advent, de voorbereidingstijd voor kerstmis. In de kerk 
hangt dan de adventkrans met 4 kaarsen, waar iedere zondag een nieuwe kaars wordt 
aangestoken totdat ze alle 4 branden.

Je mag zelf ook een adventkrans maken op:
Vrijdagmiddag 30 november van 15.00 uur tot 17.00 uur in het parochiecentrum. 
We brengen de krans  naar de kerk, waar de Pastoor ze zal zegenen tijdens de gezinsmis 
op zaterdag. Na de Heilige Mis mag je de krans mee naar huis nemen.
Wij zorgen voor de krans, kaarsen en het groen, spulletjes van thuis meebrengen kan ook. 
Doe je mee? Wij vragen een eigen bijdrage van € 3,50. Geef je dan op voor zaterdag 24 
november, via het onderstaand strookje. Je mag het ook bij de Pastoor in de bus doen 
Schoolstraat 2, of door even te mailen naar: Roost447@planet.nl

Pastoor Schuffelers
Dames werkgroep

NAAM …………………………………………….............................................…………….......……………  GROEP ..…….........……

ADRES…………………………………………….......................................... TEL……………………………………………......................

Wil graag een adventskrans maken op vrijdagmiddag op 30 november. 

Wandel in winterse stilte door 
De Groote Peel

Peelwandeling vol natuurbeleving vanaf Buitencentrum De Pelen 

Nationaal Park De Groote Peel is een natuurgebied waar het nog écht stil kan 
zijn. Hoe stil, dat kun je ‘horen’ tijdens de Winterse Stiltewandeling op zondag 25 
november. Tijdens deze inspirerende excursie wordt ook nog iets vertelt over het 
gebied, maar natuurbeleving staat voorop. Starten om 11.00 uur bij Buitencen-
trum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. De route is zes kilometer lang, duurt 
2,5 uur en is vooral geschikt voor volwassenen. Deelname kost € 5,- per persoon 
en opgave vooraf gewenst op nummer: 0495 – 641 497.

Tijdens een natuurexcursie wordt er meestal veel verteld. Over het ontstaan, de planten 
en dieren en over de cultuurhistorische waarden van een gebied. Dat is interessant en 
boeiend en verrijkt je kennis. Een excursie krijgt nog iets extra’s als  je niet alleen infor-
matie krijgt, maar als je de sfeer van een gebied ook aan den lijve kunt ervaren en voelen. 

De Winterse Stiltewandeling in De Groote Peel staat onder begeleiding van enthousiaste 
Peelgidsen die veel gevoel hebben voor natuurbeleving. Al wandelend in het uitgestrekte 
Peellandschap worden er op een aantal plekken bijzondere belevingsmomenten inge-
bouwd waarbij de zintuigen worden geprikkeld. De Groote Peel is, vanwege het weidse 
en open karakter een ideaal gebied voor natuurbeleving. Weer en wind hebben vrij spel 
en je kunt er heerlijk uitwaaien. De grillige silhouetten van de kale takken onthullen spe-
ciale doorkijkjes en geven het landschap een transparante en winterse sfeer. Een sfeer-
volle wandeling om lekker bij te komen en te genieten van de natuur. 

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
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 winterperiode op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer 
informatie, een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.staats-
bosbeheer.nl

FEESTAVOND
Beste buurtgenoten,

Na een goede opkomst van vorig 
jaar organiseren we ook dit jaar weer 
een gezellige feestavond met lekkere 
borrelhapjes op zaterdagavond 24 
november a.s. in zaal Briels.
De muziek wordt verzorgd door drive-in 
show The Deejays uit Nederweert met als 
thema “Met de voetjes van de vloer”.
Iedereen vanaf 16 jaar is vanaf 20.00 uur 
van harte welkom. 

Doe de dansschoenen maar aan en 
kom ook, dan maken we er weer een 
spetterende avond van.

Bestuur Buurtvereniging Schoor
buurtverenigingschoor@gmail.com.

LKV AFD. NEDERWEERT

Hallo dames,

Op dinsdag 27 november is het alweer St. 
Nicolaas voor ons.  We beginnen om 20.00 
uur in de grote zaal van de pinnenhof. Tot 
dan
Op woensdag 21 november verzorgd de 
Venezuela werkgroep samen met Zijactief 
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



Weekblad voor Nederweert

CREATIEVE COMMUNICATIE

één gezicht
Creatieve communicatie begint met een goed concept en een heldere visie. Van hieruit 
creëren wij doelgerichte content. Deze vertalen wij naar één gezicht. Online en offl ine. 
Van huisstijl tot advertentietekst. Van website tot twitteraccount. Van facebookpagina tot 
webshop. En we houden het ook nog voor u bij. Door uw markt en klanten te monitoren 
en signalen om te zetten in een slimme mediamix. Zowel technisch, als creatief. Mét 
meetbaar resultaat en maar één aanspreekpunt. Dat is de kracht van Beeldvang.

WWW.BEELDVANG.NL BURO BEELDVANG B.V.     WILHELMINASINGEL 177    6001 GS WEERT  
Fahrenheitstraat 7,  6003 DC Weert  |  t 0495 52 66 86  |  www.hendrix-belettering.nl

Mensen gaan steeds meer op elkaar lijken en voor bedrijven geldt  dat 
niet anders. We hoppen van de ene hype naar de andere en volgen de 

trends trouw op. Dat kuddegedrag geeft velen een veilig gevoel, maar zo 
komen er wel steeds meer grijze muizen bij. Aan de ene kant vormt dit een 
beperking, aan de andere kant biedt dit juist veel kansen voor wie zich wil 
onderscheiden. Hendrix Belettering heeft van “het onderscheiden” zijn vak 
gemaakt. Met meer dan 15 jaar ervaring in de reclame- en sign-industrie 

geven wij onze relaties een herkenbare en onderscheidende identiteit.

Sparkle Tekst & Communicatie bestaat 5 jaar!
En dat vieren we.

Eind 2007 zegde Francis Bruekers haar baan als 
communicatieadviseur en teamcoördinator op en 
startte Sparkle. Een tekst- en communicatiebureau 
voor iedereen die communiceert. In tekst, in persoon 
en digitaal. Planmatig, structureel en ad hoc.

Alles is communicatie, 
zelfs als er geen communicatie is.
Organiseer die communicatie!

Check www.spark-le.nl voor de actie.

info@spark-le.nl | 06-23901812

Organiseert
uw communicatie

T e k s t  &  C o m m u n i c a t i eT e k s t  &  C o m m u n i c a t i eT e k s t  &  C o m m u n i c a t i e

ONTWERP EN DESIGN

WWW.BEELDVANG.NL

Welkom bij Beeldvang

Elke samenwerking begint met een goed concept en een heldere visie. Deze wordt 

vertaald naar doelgerichte content en pakkend vertaald naar de juiste media. En we 

houden deze ook graag voor u bij. Of u nu starter of een gevestigd bedrijf bent, Beeld-

vang helpt u graag met het samenstellen van de ideale mediamix voor uw bedrijf, uw 

doelgroep en uw boodschap. En natuurlijk ook passend bij uw budget.

Website, facebook en twitter in de lucht. En dan?

Want hoe vaak gebeurt het niet: De website is in de lucht, maar wie houdt ‘m bij? 

En wat levert het eigenlijk op? Wie verbetert onze vindbaarheid? Wat zetten we op 

twitter en facebook? Wie beheert ons linkedIn profiel? Wie zorgt voor de juiste plaatjes 

en praatjes? Vragen uit de dagelijkse praktijk, terwijl uw klanten 24/7 online zijn en u 

beoordelen op de kwaliteit, de continuïteit, de vindbaarheid en uw online uitstraling. 

Een slimme mix, één aanspreekpunt

Vandaar dat we voor steeds meer klanten het hele pakket uit handen nemen. 

Door de markt en de klanten te monitoren en signalen om te zetten in een slimme 

mediamix. Passend binnen het concept en gebaseerd op stevige uitgangspunten en 

heldere afspraken. Zowel technisch, als creatief. Mét meetbaar resultaat en maar één 

aanspreekpunt. 

Tot tevredenheid van onze klant

Het Sint Jans Gasthuis, het College, de gemeente Weert, de Hoge Dunk, de DELA, Breda 

Centraal en vele anderen gingen u voor. Een klantenportefeuille om trots op te zijn. 

Meer over de kracht van Beeldvang vindt u op www.beeldvang.nl. Meteen uw kansen 

bespreken? Bel dan met Hans Corstjens. Tel. 0495-544893. 

De klant van vandaag is vooral online te bereiken. Daar wil-

len ze gezien, gehoord, gevolgd en bediend worden. Daar 

willen ze dus ook uw bedrijf, merk, product, aanbieding en 

presentatie aantreffen. Daarom zoekt u een communicatie-

partner die begrijpt waar uw bedrijf naar toe wil. En die dat 

kan vertalen in een krachtig creatief concept en een heldere 

strategie. Online én offline. In vorm én inhoud. Met eenheid, 

effect en overzicht. Zonder dat u er omkijken naar heeft!

Buro Beeldvang B.V.
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Goed bekeken!

Het werk van Meeuws Decoraties wordt dagelijks door duizenden 

mensen gezien. Op bedrijfswagens, winkelpanden, op het voet-

balveld en bij diverse evenementen. Daar waar reclame en visuele 

communicatie nodig is, wordt dat geleverd.

Full-service reclamebedrijf
Het bedrijf in de huidige vorm bestaat sinds 2004.
Door zijn bouwkundige achtergrond en jarenlange ervaring in de constructie- en bouw-
wereld weet Jan Meeuws waaraan reclame- en beletteringproducten moeten voldoen.
Daardoor kan hij de klant gericht adviseren over de te gebruiken materialen, zoals vei-
ligheidsglas en geschikt plaatmateriaal, tot functioneel advies over zonwerende folies.

Belettering
Uw bedrijfswagen is uw visitekaartje. Meeuws Decoraties heeft alles in huis om uw be-
drijf via uw wagenpark in het oog te laten springen. Het bedrijf adviseert de klant ook 
over het meest geschikte materiaal en de juiste technische uitvoering voor bijvoorbeeld 
gevelbelettering.

Meeuws decoraties
Kleurenprints
Full colour op posterpapier, vinyl, 
stickermateriaal, canvas en recla-
medoeken .
Prints op canvas zijn zeer geschikt 
als cadeau of relatiegeschenk. 
De reclamedoeken worden 
geleverd in een buizenframe, 
eventueel voorzien van
verlichting.

Glas- en spiegeldecoraties
Eén van de specialismen van Meeuws Decoraties is het ontwerpen en verzorgen van 
glas- en spiegeldecoraties met folies of door zand- en diepstralen.
Geschikt voor functionele, representatieve of relationele doeleinden. Creëer privacy 
door foliebedrukking, verwerk uw huisstijl en logo op deuren en ramen of geef een 
bijzonder cadeau.

Lichtreclame
Ten slotte ontwerpt, produceert en monteert Meeuws Decoraties de meest uiteenlo-
pende vormen van lichtreclame in kunststof, aluminium of RVS.

Meeuws Decoraties denkt graag met u mee om uw organisatie de juiste visuele 
uitstraling te geven.
Meer informatie vindt u op www.meeuws-decoraties.nl of bel 06-50222522.

Openingstijden Showroom
Do: 17:00 - 21:00 uur
Za: 09:00 - 12:00 uur
Ma t/m Vrij: Volgens afspraak

Vraag een vrijblijvende
afspraak aan via

 verzorgt maatwerk op het gebied van duurzame 
zonne-energie. Door onze deskundigheid en ervaring bent u verzekerd van een 
betrouwbare en optimale oplossing voor duurzame energie bij u thuis.  

Solinq      Schoutlaan 10, 6002 EA Weert      +31 (0495) - 58 50 40       www.solinq.com

Capture the Energy

DAP Lintjeshof: preventie 
vuurwerkangst, begin op tijd !
Heel wat honden en katten zijn bang voor vuurwerk. De jaarwisse-
ling is voor hen dan ook niet altijd even makkelijk. Er zijn verschillen-
de 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 angstaanja-
gend 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.

Ook gemakkelijk  is het om uw dier van voer te laten veranderen naar een calm dieet.
Hier 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

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid en d
Levenswijze

Ziekte van LYME
lezing 27 nov.

20.00 uur
Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk advies / lezingenk

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

PRINSENBAL C.V. DE BENGELS   
Op zaterdag 24 november 2012 word 
in Gemeenschapshuis de Pinnenhof de 
nieuwe heerser van C.V. De Bengels voor 
het nieuwe seizoen 2012/2013 bekend 
gemaakt. Na het aftakelen van Prins 
Rene II en Prinses Truus word om 22.11 
de nieuwe prins op ludieke wijze bekend 
gemaakt. Wie o wie zal de 40ste prins zijn. 
Samen met diversen gastverenigingen, 
kapellen en DJ Lei maken we er een ge-
zellige avond van. U kunt dit zelf beleven 
op zaterdag 24 november 2012. De zaal 
gaat open om 20.41 uur.         

 C.V. De Bengels   (www.cvdebengels.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

MUSICALGROEP TOI TOI TOI
PRESENTEERT:

“PAPP NIEK IN K DE SOEPFABRIEK”
Het verhaal in het kort:
Paniek in de snoepfabriek speelt zich af 
rondom de grootste snoepfabriek van 
het land: Lolly suikerspin bv. De zaken 
gaan goed want er wordt veel snoep ge-
geten. Op het pleintje naast de snoep-
fabriek staat de groentekraam van Peer 
de groenteboer. Peer is boos want zijn 
zaken gaan slecht. Niemand koopt nog 
groente en fruit. Op een dag wordt candy 
de dochter van Lolly Suikerspin ziek van 
de snoepjes die ze dagelijks moet testen 
van haar moeder. Lolly moet naar groen-
teboer Peer om gezond fruit voor Candy 
te halen. Ze is er nog nooit geweest want 
zelf Houdt ze helemaal niet van groente 
en fruit. Maar dan gebeurt er iets vreemds 
als Lolly en Peer elkaar aankijken, slaat er 
een vonk over Wat niemand ooit had kun-
nen vermoeden, gebeurt: Lolly en Peer 
worden verliefd.
Ze besluiten samen groen snoep te gaan 
maken en wil je weten hoie dat afloopt, 
kom dan kijken.

Uitvoeringen:
19 november Haaze-Hoof Ospel 19:00 uur
8 december Pinnenhof 15:00 uur 
entree 2.50 euro

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)

Belettering
Kleurprints

Gl d iGl d iGlasdecoratie
Spiegeldecoratie

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

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

meeuws

Ambachtelijke slagerij

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



Sp   rtnieuwS
Weekblad voor Nederweert 

Turnsters 1e plaats 
op Turnontmoeting in Cuijck

Uitslagen Turnontmoeting Cuijk 10 november 2012 niveau 11
Team Wilskracht Nederweert  1e met 252,60 punten
Team de Meere Boxmeer    2e met 232,00 punten
Team de Meere Boxmeer         3e met 227,60 punten
Team de Molenwiek Asten       4e met 223,00 punten

Uitslag Wilskracht individueel:
1e  Susan Jansen 
2e  Charlotte Hendrikx en Charlotte Schroën
4e  Anna de Wit
5e  Laura Bastian
6e Anouk Beerens
7e  Leontien Helderman
8e  Brecht de Keizer
9e  Michelle Kessels

Een hele knappe prestatie dames en leiding! 

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV 
Moonen & Wagemans

Glas- en kunststofbakken

Grote bloembakken, glasschalen, la-
mellen en een kunststoftafelblad.
Dit zijn allemaal spullen waar de mi-
lieustraat wat aan had.
Maar ze lagen bij de glas- en kunst-
stofbakken bij supermarkt EmTe.
Je zou denken wie neemt deze spul-
len daar toch mee.
Met de Weerterlandpas bied je deze 
spullen gratis aan.
Alleen moet je dan even naar de mi-
lieustraat gaan.
Maar voor velen is dit een te grote 
moeite en zijn het nu ook kwijt.
Ze denken zoek het maar uit aan de 
rest heb ik sch...t!!

L. v.d. H.

ZAALCOMPETITITE 2012-2013
ZATERDAG 24 NOVEMBER
Sporthal de Berkel, Horst
C1 Wittenhorst 1 – Ospel 1       10.00u.
B1 Wittenhorst 1 – Ospel 1       10.50u.
Sporthal Jo Gerris, Roermond
D1 Swift 2000 1 – Ospel 1            14.25u.

ZONDAG 25 NOVEMBER
Sporthal de Berkel, Horst
DS1 Wittenhorst 1 – Ospel 1 12.20u.

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

Zie ook www.handbalclubospel.nl

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Uitslag 5e en 6e Indoorwedstrijd te 
Hunsel

Compound
Johan de wit               280+284=564
Stephanie van Boxtel   118+140=258
Tim Vaes                    260+241=501

Recurve
Tim v/d Waarenburg    245+249+494 
Anke Vaes                  220+222=442
Rick de Wit                 265
Ronnie Gielen             267+268=535

Programma
Bondswedstrijd bij De Lauwerkrans Ell
Donderd 22-nov 3e Bondswedstrijd
aanv. 19,30 uur 1 Zestal
Vrijdag 23-nov 3e Bondswedstrijd  
aanv. 20,00 uur 2 Zestallen
Zaterdag 24-nov 3e Bondswedstrijd  
aanv. 13,30 uur 4 Asp
Zaterdag 24-nov 3e Bondswedstrijd  
aanv. 16,30 uur 2 1/2 Zestal 
Zaterdag 24-nov  
3e Bondswedstrijd 
aanv. 20,00 uur 1/2 Zestal
Zondag 25-nov  
3e Bondswedstrijd 
aanv. 10,00 uur 1/2 Zestal
Zondag 25 nov.   
2e Ronde NHB beker bij HBS Wilhelmina. 
Aanvang 10.30 uur

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

Meer info: www.fortutas.nl

Wedstrijden:
Woensdag 21 november:
Stramproy
Stravoc 1 – Recr. Hern 1  21.00 uur

Donderdag 22 november:
Roggel
Accretos 2 – Recr. Dames 2 20.00 uur
Nederweert
Recr. Heren 2 - Tivoc 1 20.00 uur
Scheidsrechter Jeroen Vlassak

Zondag 25 november:
Horn
CMV Niv 6 2 – Hornerh.HHC N6  09.30 uur
CMV Niv 6 2 - VC Patrick N6 1 10.00 uur

Agenda:
Vrijdag 23 november: Surpriseavond 
CMV niv. 5/6
Maandag 3 december: Pietentraining 
CMV niv. 1 t/m niv. 4
Donderdag 27 december: 46 e Intern 
Volleybaltoernooi VC Fortutas
Vrijdag 1 maart:  Nederweerter Jeugd 
Volleybal Toernooi`
Zaterdag 16 maart: Potgrondactie VC 
Fortutas
Zondag 5 mei: Opruimen Moulin Blues 
podium
Zondag 2 juni: VC Fortutas Volleybal-
toernooi in Ospel
Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni: volley-
balkamp
Donderdag 20 juni: 47e Intern Volleybal-
toernooi VC Fortutas

VOOR INFORMATIE OVER VC FORTU-
TAS,  KUN JE ONZE WEBSITE RAADPLE-
GEN: www.fortutas.nl 
VOOR AANMELDING EN VERDERE IN-
FORMATIE KUN JE CONTACT OPNEMEN 
MET  NIEK CREEMERS (VOORZITTER), 
TEL. 0495-543017, MAIL: info@fortutas.nl
 

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 47:  24 – 25  november  2012.

Zaterdag 24 november 2012.
Uitwedstrijden:
EBCG – U16-1 14.45 uur.
Aeternitas – U18-1 18.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 25 november 2012.
Uitwedstrijden:
Best -  HS 15.00 uur.
Thuiswedstrijden:
U12-1 – Jumpers 12.30 uur.
U12-2 – Black Shots 12.30 uur.
U16-2 – Bumpers 14.15 uur.
MU18 – Aeternitas 14.15 uur.
U22 – Quo vadis 16.15 uur.
MU16 – Almonte 16.15 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Judoka’s uitgenodigd voor 
unieke stage in Fukuoka, Japan

Essink Sportcentrum (Eindhoven) zal eind december met een zevental 
judoka’s naar Japan afreizen voor een trainingsstage en teamwedstrij-
den in Fukuoka.

Voor Essink Sportcentrum is deelname aan de ‘Sanix Cup’ in Fukuoka niet nieuw. De 
afgelopen jaren zijn al drie teams van Essink afgereisd naar Japan; de bakermat van 
het judo.

Dit jaar is er voor gekozen om met een meisjesteam naar Fukuoka af te reizen. Voor 
het eerst staan bij de “Sanix Cup’ ook teamwedstrijden voor meisjesteams op het pro-
gramma. De ‘Sanix Cup’ wordt al voor de tiende keer georganiseerd.

Naast een vijftiental buitenlandse teams uit o.a. Rusland, China, Korea, Duitsland, Zuid-
Afrika, Brazilië en Amerika komen er ook een zestigtal Japanse teams uit alle windstre-
ken van Japan naar Fukuoka.

Tom Essink: “Normaliter zouden we nooit met zo’n jeugdig team naar Japan gaan. Het 
gaat hierbij om een evenement voor jeugdjudoka’s tot 15 jaar. De opzet voor dit evene-
ment is echter uniek. In Japan wordt het verblijf volledig betaald door de plaatselijke 
organisatie en het gaat niet alleen om de wedstrijden. Er zal ook veel getraind worden 
en er zijn diverse excursies en culturele uitwisselingen door en voor de deelnemers.”

“De judoka’s moeten het vliegticket zelf betalen, maar samen met de ouders worden 
momenteel diverse activiteiten georganiseerd om de kosten voor onze judoka’s zo laag 
mogelijk te houden.”

Tijdens de teamwedstrijden kunnen de judoka’s kennismaken met het Japanse judo. 
Gewichtsklassen kent men niet en dat zal wennen worden. Naast het officiële toernooi, 
dat in een grote Arena wordt georganiseerd, zijn er ook inofficiële wedstrijden waarbij 
de teams elkaar kunnen uitdagen. “Altijd erg leuk en leerzaam” zegt Essink jeugdtrainer 
Mattijs van Dorenmalen die zelf ook al eens in Fukuoka was om een selectie te begelei-
den. “Voor onze judoka’s is het enorm leerzaam!”

Niet alleen de wedstrijden spelen een belangrijke rol, maar ook de trainingsstages. Deze 
staan onder leiding van Yashuhiro Yamashita; Japans en misschien wel ’s werelds beste 
judoka ooit. De meervoudig Wereld en Olympisch kampioen verloor als wedstrijdjudoka 
nooit een wedstrijd. Inmiddels is hij al jaren technisch directeur van de Japanse Judo 
Bond. Yamashita zal niet alleen zelf lessen verzorgen maar heeft in zijn kielzog altijd veel 
Japanse toppers bij zich die samen met hem de lessen verzorgen.

Zo’n tien dagen zijn vele honderden kinderen uit heel de wereld te gast in Fukuoka. Naast 
judo is er ook veel tijd om kennis te maken met elkaars cultuur maar vooral ook met de 
Japanse cultuur. Er staan diverse excursies op het programma.

De selectie bestaat uit:
Ilona Giesbers (Geldrop)
Jamie Roosenbrand (St. Anthonis)
Lois Pagie (Weert)
Maud van der Sommen (Helmond)
Esmee Versantvoort (Weert)
Ilona Lucassen (Geldrop)
Eva van Lieshout (Mierlo)

De judoka’s zullen begeleid worden door Thijs Linsen (Nederweert) en Frank Zegers 
(Weert).

De judoka’s hebben zelf het initiatief genomen om het benodigde sponsorgeld met di-
verse activiteiten bijeen te krijgen. Een vliegticket voor Japan is nog altijd een forse 
investering. Voor de judoka’s zal het echter een enorme ervaring zijn en menig deelne-
mer aan de Olympische Spelen in London stond in zijn jeugd ook al op de judomat  in 
Fukuoka bij de ‘Sanix Cup’.

Inmiddels hebben de judoka’s ook een eigen Facebook pagina en Internetsite gelan-
ceerd waarop iedereen al hun ‘avonturen’ kan volgen.

Kijk maar eens op:
www.wegaannaarjapan.nl
facebook.com/wegaannaarjapan

In November gaat ook een junioren en seniorenteam van Judo Topsport Zuid naar Ja-
pan. Die zullen in diverse universiteiten van Tokyo hard gaan trainen met de Japanse top. 
Voor hen is de trip naar Japan pure topsport met een drietal trainingen per dag. Deze 
groep zal begeleid worden door Mark Earle.

PROGRAMMA SV LEVEROy 
Zaterdag 24 november 
Linne C1 - Leveroy C1  12.00 
RKVB/Leveroy D2 - RKSVO D2  11.30 
Eindse Boys E2 - Leveroy E1  9.15 
RKSVO E4 - Leveroy E2  10.00 
Kessel F2 - Leveroy F1  11.15 

Zondag 25 november 
Leveroy 2 - VV GKC 2  11.00 
Reuver 6 - Leveroy 4  10.00 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

ZWEMMER VAN DE MAAND 
OKTOBER IS RAf HUBER

Raf zwemt bij zwemvaardigheid zwem-
men. Hij is gekozen omdat hij veel plezier 
heeft in het zwemmen en dat hij altijd 
goed zijn best probeert te doen. Dit von-
den de trainers van Raf een goede reden 
om Raf zwemmer van de maand te laten 
zijn bij ZPC Nederweert. 

Een kort interview met Raf

Wat vind je zo leuk aan zwemmen
ja ik vind het leuk om te zwemmen want ik 
vind het fijn om in het water te zijn. 

Welke zwemslag zwem je graag:
Wrikken 

Welke diploma’s heb je al.
ABC en Zwemvaardigheid 1 en ik mag in 
december op voor zwemvaardigheid 2 

Wil je na het behalen van je zwemvaar-
digheidsdiploma’s nog verder gaan 
met zwemmen. Zoja waarin. 
Ja ik wil verder gaan na het behalen van 
de zwemvaardigheid diploma’s. Daarna 
wil ik verder gaan met recreatief zwem-
men. 

Heb je nog meer hobby’s dan zwem-
men
Ja, judo en voetballen

Wat vind je er van dat je zwemmer van 
de maand geworden bent.
Super leuk, ik dacht dat ik niet zo goed 
kon zwemmen. 

Zo zie je dat je niet altijd de beste hoeft te 
zijn om zwemmer van de maand te wor-
den.  Goede inzet en plezier in je hobby 
zijn erg belangrijk. 

Raf Gefeliciteerd

Bestuur en leden 
ZPC Nederweert

Pittige snorkeltraining 
bij Duikteam Nederweert!!

Zaterdagavond was het weer tijd voor een snorkeltraining. Deze werd gegeven door 
Tom. De opkomst was weer fenomenaal. Na eerst wat baantjes in te zwemmen werden 
er verschillende oefeningen gedaan. Een oefening was buddybreathen. Hierbij heb je 
met z’n tweeën  de beschikking over 1 snorkel die je met elkaar deelt vwb adem halen 
tijdens het snorkelen. Je moet dus goed afspreken met je buddy hoeveel ademteugen 
je tot je neemt voor je de snorkel weer afgeeft. Daarna werd er een soort coopertest ge-
daan waarbij de  rust intervallen na telkens een baantje onder water zwemmen steeds 
korter werden. Hier werd ieders conditie flink aangesproken. Zo staat er iedere week 
weer een leuke training op het programma die, en goed is voor je conditie maar ook 
voor je zwem/snorkel/duikvaardigheden.

Tevens zijn er  2 Divemasters van start gegaan met een opleiding tot PADI Assistent 
Instructeur. Dit weekend zaten ze hiervoor  in Zeeland. Heren veel succes met de op-
leiding!!

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 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 17 november
IVO A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
Merefeldia A2 – MMC Weert A2  15:00
Merefeldia B1 – MMC Weert B1  15:00
MMC Weert B3 – Merefeldia B2  14:00/15:00
Merefeldia MB1 is vrij
Merefeldia C1 – Spcl. Jekerdal C1  13:30
RKESV C2 – Merefeldia C2  11:15/12:15
MMC Weert D1 – Merefeldia D1  10:15/11:30
Merefeldia D2 – BEVO D1  12:15
Merefeldia D3 – SV Budel D4 12:15
SV Budel D5 – Merefeldia D4  10:00/11:00
DESM D3 – Merefeldia D5  10:45/11:30
MMC Weert E1 – Merefeldia E1  09:15/10:00
Merefeldia E2 – RKSVO E1  11:00
Haelen E3 – Merefeldia E3  08:00/09:00
Merefeldia E4 – Crescentia E1  11:00
MMC Weert E7 – Merefeldia E5  07:45/08:30
SVC 2000 E5 – Merefeldia E6  09:30/10:30
Panningen F1 – Merefeldia F1 09:30/10:30
Merefeldia F2 – FC Oda F2  10:00
Merefeldia F3 – RKSVO F2  10:00
Merefeldia F4 – RKMSV F4  09:00
MMC Weert F5 – Merefeldia F5  07:45/08:30
Merefeldia F6 – Reuver F4  09:00
Rood Wit’67 F3 – Merefeldia F7  08:30/09:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 25 november
MMC Weert 4 – Merefeldia 4  11:00/12:15
RKSVO 3 – Merefeldia 5  12:00/13:00
Rood Wit’67 4 – Merefeldia 6  08:45/10:00

Activiteiten
Zaterdag 1 december
Sinterklaas F-pupillen
Donderdag 6 december
Kruisjastoernooi (13/12 en 10-17-24/01)
Zaterdag 15 december
Windbuksschieten A- en B-junioren

RKSVO NIEUWS
Donderdag 22 november:
KNVB DM017 - training 19.00

Vrijdag 23 november:
Pokeravond in de kantine 20.00 

Zaterdag 24 november:
Koningslust A1 - RKSVO A1 14.30
RKSVO B1 - Linne B1 15.00
MMC Weert B2 - RKSVO B2 15.00
RKSVO B3 - vrij
Baarlo C1 - RKSVO C1 13.00
Bieslo C1 - RKSVO C2 13.00
RKSVO C3 - Maasgouw C3 14.00
RKSVO D1 - DESM D1 12.00
RKVB/Leveroy D2 - RKSVO D2 11.30
RKSVO D3 - SHH D7 12.30
Merefeldia E2 - RKSVO E1 11.00
RKSVO E2 - vrij
DESM E2 - RKSVO E3 09.30
RKSVO E4 - Leveroy E2 10.00
RKSVO F1 - Brevendia F1 10.00
Merefeldia F3 - RKSVO F2 10.00
RKSVO F3 - Haelen F2 11.00
Cranendonck F2 - RKSVO F4 09.30
SV Laar F7 - RKSVO F5 11.15 
Zondag 25 november:
RKSVO 1 - vrij
Deurne 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - Merefeldia 5 13.00
RKSVO 4 - vrij
VV GKC 3 - RKSVO 5 10.00
RKSVO 6 - vrij
RKSVO 7 - vrij
Sparta’18 da.1 - RKSVO da.1 10.00

Huldiging Jubilarissen: Tijdens de jaar-
lijkse Nieuwjaarsborrel van RKSVO(4 ja-
nuari) worden de jubilarissen gehuldigd. 
Kent u iemand die (mogelijk) jubilaris is, 
laat dit dan zo spoedig mogelijk even  we-
ten bij Johan de Bruin.
Dit om mogelijke teleurstellingen te ver-
komen.
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegel-
centrum Weert

  

PROGRAMMA ‘T BRöKSKE 
Zaterdag 24 november 
Sporthal Nederweert 
‘t Brökske 8 - Reuver 3  16:00u 
‘t Brökske 5 - WZV’87 4  17:00u 
‘t Brökske 4 - Amicitia/BertZeegers 3 18:00u 
‘t Brökske 6 - ‘t Kesjotje 5  19:00u 
Sporthal Vlodrop 
SVH’39 1 - ‘t Brökske 2  17:00u 
Sporthal Heel 
FC De Heiputters 1 - ‘t Brökske 3  18:00u 
FC De Heiputters 4 - ‘t Brökske 7  19:00u 

Maandag 26 november 
Sporthal Venlo 
Inter’80 1 - ‘t Brökske 1  20:30u
 

Programma Za. 24 nov. Junioren
Eindse Boys B1 - RKSVN B1 14.00 uur 
RKSVN C1 - Eindse Boys C1 13.30 uur 
Panningen D2 - Eindse Boys D1 12.00 uur 
Eindse Boys D3G - Maasgouw D3G 11.00 uur 
Eindse Boys E1G - Panningen E2 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - Leveroy  E1 09.15 uur 
RKSVN E4G - Eindse Boys E3 11.00 uur 
Heythuysen F1 - Eindse Boys F1 10.30 uur 
Eindse Boys F2G - Panningen F3 10.30 uur 
RKSVN E4G - Eindse Boys F3M 09.45 uur
Eindse Boys F4 - RKVB F3 10.30 uur

Programma Zo. 25 Nov. Senioren
Eindse Boys 3 - Maarheeze 4 10.00 uur 
Eindse Boys 4 - MMC Weert 8 10.00 uur

Programma Zo. 25 nov. Dames 
Liessel VR1 - Eindse Boys  VR1 10.00 uur 
Eindse Boys VR2 - SNA VR2 12.00 uur

Mededelingen
Let op: de wedstrijd Eindse Boys VR2 – SNA 
VR2 is  van 10.00 uur naar 12.00 uur verzet
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 22 nov. aanvang 
20.00 uur  in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

De eerste kaart- en schietavond van het 
winterseizoen zit er inmiddels weer op 
Marianne Thijs won de inhoud van de 
kaartenpot.
Bij de schutters was het Paul Janssen die 
met de eer ging strijken.
Proficiat voor de winnaars. De volgende 
kaart en schiet avond staat gepland op 19 
januari a.s.
Ook sponsoren begunstigers en suppor-
ters zijn welkom in het clubgebouw aan de 
Houtsweg.
De avond start om 20.00 uur.

Afgelopen week is de Goedheiligman en 
zijn knechten weer gearriveerd in Neder-
land. Wij wensen Sint en zijn Pieten een 
gezellige periode en een prettig verblijf in 
ons land.

Het zijn niet alleen de feestdagen die weer 
voor de deur staan. Op de elfde van de 
elfde  is het carnavalsseizoen weer ge-
opend. Voor de diverse carnavalsvereni-
gingen veel succes met de uitroeping van 
de prinsen, het organiseren van de bonte 
aovendj-en en andere activiteiten.

AGENDA  NOVEMBER/DECEMBER:
30 nov. St. Nicolaasviering jeugd
06 dec. Bestuursvergadering 20.00 uur 

Clubgebouw
11 dec. Bijeenkomst schuttersfeest 

commissie
15 dec. Nederlandse Kampioenschap-

pen majorettes Oss
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

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

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

DANSGROEP
ALTIJD JONG

Hallo Dames en Heren

Wij zijn een spontane “dansgroep altijd 
jong” en we dansen op dinsdag-middag 
in Zaal Smolenaars in Nederweert-Eind 
om 13.30 uur onder leiding van Elly Fren-
ken, met meer dan 28 jaar ervaring. We 
dansen alle wereld-dansen die er zijn en 
ook volksdansen, zoals b.v. uit Grieken-
land, Spanje, Nederland en Roemenië, 
maar ook line-dance voor oudere en dit 
kan al vanaf 55 jaar.
Maar helaas door ouderdom wordt de 
groep erg klein en daarom zoeken wij 
nieuwe leden.
Heb je interesse? Kom dan dinsdag-mid-
dag eens vrij binnenlopen bij zaal Smole-
naars.

P.S. Voor een telefonische inlichtingen bel 
dan tel. 625004

Namens Het bestuur.

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

ST. ODILIA

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: 
24 november: Luchtbukscompetitie & 
kaartavond voor leden en vrienden van 
Odilia
2 december: Sinterklaas afhalen te 
Ospeldijk 
16 december: Winterconcer te Haaze-Hoof
18 december: Sinterkerst viering
23 december: Winterpeelwandeling
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Gemeente contact

Een belangrijk onderwerp dat op maan-
dag 12 november is besproken, was het 
positioneren van de burgerbetrokkenheid 
in de gemeente. Daarnaast kwamen the-
ma’s aan bod zoals de Dialoog Duurzaam 

Buitengebied, ergernissen over honden-
poep, reclameborden die na evenementen 
niet worden opgeruimd en tal van andere 
praktische zaken.

Het is een goed gebruik dat de besturen van de dorpsraden en gemeente 
elkaar jaarlijks informeren over allerlei actuele kwesties en verschillende 
leefbaarheidthema’s. Ditmaal was de bijeenkomst voor het eerst ook 
voor publiek toegankelijk. De dorpsraden hadden verschillende onder-
werpen op de agenda gezet. Ook de gemeente lichtte een aantal zaken 
toe. De gesprekspartners kijken met tevredenheid terug op het overleg. 

BurgerBetrokkenheid
Burgerbetrokkenheid is een cultureel 
aspect dat inherent verbonden is aan het 
werken bij de gemeente. Hierin is voor-
al de grondhouding en de wijze waarop 
medewerk(st)ers van het gemeente-
huis met hun plaatsgenoten omgaan 
van belang. Recente voorbeelden van 
burgerbetrokkenheid zijn de Randweg 
N266 Nederweert, de veiligheidsavon-
den voor de kernen, de dialoog over het 
duurzaam buitengebied en het centrum-
management. 

Hierbij is gevraagd om inspraak van 
betrokkenen, onder meer van burgeror-
ganisaties. Er is geprobeerd om betrok-
kenen van invloed te laten zijn op het 
gemeentelijk beleid. De insteek daarbij 
was tot interactie te komen en betrok-
kenheid te stimuleren.

dialoog duurzaam 
BuitengeBied
De Dialoog Duurzaam Buitengebied 
is een samenwerkingsverband tussen 
de organisaties Limburgse Land- en 
Tuinbouw Bond (LLTB), Stichting 
Leefbaar Buitengebied Nederweert en 
de gemeente Nederweert. Deze samen-
werking richt zich op de vormgeving 
van een duurzaam buitengebied in 
Nederweert. Van belang hierin is wat 
betrokkenen vinden. Een vertegenwoor-
diging van de dorpsraden is daarom 
uitgenodigd om voortaan deel te nemen 
aan de dialoogavonden, zodat zij ook 
invloed kunnen uitoefenen op de vorm-
geving van het buitengebied.

Burgerbetrokkenheid en buitengebied hoog op de agenda 

geslaagde bijeenkomst tussen 
dorpsraden en gemeente

Vrijwilligerswerk
Een probleem dat al vaker is besproken 
met de dorpsraden is het tekort aan 
vrijwilligers. Het wordt steeds moei-
lijker om vrijwilligers en dan vooral 
bestuurders voor het verenigingsleven 
te vinden. Het vrijwilligersbeleid van 
de gemeente wordt momenteel geëvalu-
eerd. Vast staat dat we een andere koers 
gaan varen. Meer verantwoordelijkheid 
bij burgers en verenigingen zelf leggen, 
waarbij wordt ingezet op maximale 
onderlinge samenwerking. Dit past bin-
nen de gedachte van de kanteling van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).

Centrummanagement
Ook centrummanager Gerrit Timmer-
man was aanwezig bij het overleg. Hij 
is van mening dat het centrum niet 
ophoudt bij Brug 15. De inbreng van de 
dorpsraden is daarom belangrijk om met 
succes een goed centrummanagement 
neer te zetten.

waardering!
Het gemeentebestuur waardeert de 
inbreng van de dorpsraden zeer. Het 
geeft de gemeente de kans om zaken 
welvarend op te pakken en op de rails te 
krijgen. In dit opzicht blijven de bijeen-
komsten met de dorpsraden van groot 
belang en hebben ze een absolute meer-
waarde voor het maken van gemeente-
lijk beleid. Het gemeentebestuur hoopt 
dan ook nog lang samen op te mogen 
trekken met de dorpsraden. 

Wilt u meer weten over de dorpsra-
den? Neem dan contact op met dorps-
contactfunctionaris Ralf Bongaerts 
van het team Maatschappelijke 
Ontwikkeling of kijk op onze website.

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.

De reden dat de acht gemeenten twee 
jaar geleden de bestrijding van de zwarte 
rat gezamenlijk oppakten, was het toe-
nemend aantal meldingen over zwarte 
ratten bij burgers en bedrijven. 

nulmeting
Om een goed beeld te krijgen van het 
probleem, is destijds eerst een enquête 
gehouden in het totale gebied. Deze 
nulmeting, die door de provincie werd 
ondersteund, heeft geleid tot een over-
zichtskaart waarop probleemgebieden 
met overlast zich duidelijk aftekenen. 
Parallel aan dat onderzoek is er veel 
gedaan op het gebied van voorlichting 
richting burgers en bedrijven. 

BlokBestrijding
In fase twee van het project is een plan 
van aanpak opgesteld en zijn bedrijven 
bezocht die aangaven last te hebben van 
de zwarte rat. Bij de bestrijding van het 
dier maken de gemeenten gebruik van 
dezelfde methodiek, namelijk blokbe-
strijding. Daardoor wordt niet alleen de 
haard, maar ook de directe omgeving 
onderzocht en aangepakt. Een ander 
voordeel van de samenwerking is dat 
alle gemeenten en ongediertebestrijders 

dezelfde processen hanteren rond meldin-
gen, het bestrijden en het monitoren van 
de overlast. 

samenwerken 
Het helemaal bestrijden van de zwarte 
rat is nagenoeg niet mogelijk. Het diertje 
houdt zich niet aan gemeente- of provin-
ciegrenzen. Door samen te werken, blijft 
het probleem echter wel beheersbaar. De 
acht gemeentebesturen onderkennen dit 
en hebben afgesproken de samenwerking 
voort te zetten. 

Coördinator
Vanwege de specifieke vakkennis die 
nodig is, stellen de gemeenten samen  
€ 26.500,- beschikbaar voor o.a. het aan-
stellen van een intergemeentelijke vakco-
ordinator en voor het geven van cursussen 
over de bestrijding van de zwarte rat aan 
agrariërs en andere belanghebbenden. De 
coördinator is afkomstig uit de groep van 
plaagdierbestrijders die nu al bij het pro-
ject betrokken zijn.

tips
Ook u kunt met enkele eenvoudige maat-
regelen overlast door de zwarte rat voor-
komen. We geven u enkele tips.

n  Houd volières muis- en ratdicht.
n  Ruim voer in kippenhokken en volières 

dat niet meteen opgegeten wordt op.
n  Strooi geen etensresten buiten en 

gooi ze ook niet op een composthoop 
(alleen tuinafval).

n  Voer vogels alleen bij als het vriest. 
n  Ruim afgevallen fruit (van appel- en 

perenbomen) op. Bij vraatsporen fruit 
onmiddellijk weghalen.

n  Wees in het najaar ook alert op vraat-
sporen aan kiwi’s, druiven en passie-
vruchten.

n  Let bij het bewaren van noten op dat 
uw voorraad geen voedselbron wordt.

n  Stapel openhaardhout zodanig dat de 

achterzijde geen nestplaats wordt (bij-
voorbeeld op pallets).

n  Zorg ervoor dat ongedierte niet de 
woning kan binnendringen. De venti-
latieopeningen in spouwmuren afdich-
ten met gaas of ventilatieroosters 
voorkomt dat niet alleen ratten, maar 
ook muizen kunnen binnendringen. 

n  Voorkom begroeiing aan gebouwen.
Ratten en muizen kunnen vrij gemak-
kelijk via klimop omhoog klimmen.

melden
Als u ratten aantreft, geeft u dit a.u.b.  
door aan de gemeente. Samen met u wil-
len we het ongedierte de baas blijven!

Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Roermond, 
Weert en Nederweert zetten de samenwerking voort bij het bestrij-
den van de zwarte rat. Vanaf 2010 pakken de gemeenten samen met 
de LLTB, een groep professionele plaagdierbestrijders en de provincie 
Limburg de bestrijding van het dier integraal aan. Met succes, zo blijkt 
uit een evaluatie. 

Integrale aanpak is succesvol 

acht limburgse gemeenten blijven 
samen zwarte rat bestrijden

Met het boren van de eerste paal 
heeft wethouder Mackus op dins-
dag 13 november het officiële 
startsein gegeven voor de ver-
breding van Brug 15. 

Dat gebeurde in aanwezigheid van René 
van der Zweep, directeur van het bedrijf 
Strukton, de mensen die meegewerkt 
hebben aan de voorbereidingen van 
het project en leden van de Dorpsraad 
Budschop. 

trots
Wethouder Mackus is trots dat hij het 
symbolische startsein mocht geven 
voor de verbreding. “Het verbeteren 
van de verbinding tussen Budschop en 
Nederweert staat al lang op het verlang-
lijstje van inwoners, ondernemers en de 
gemeente. Nu gaat het echt gebeuren.” 

Fase een
Strukton bouwt eerst een nieuwe 
draagconstructie met brugdek naast de 
bestaande brug. Tijdens de winter zal 
het werk worden stilgelegd. Momenteel 
is het werkterrein ingericht, zijn de pij-
lers aangebracht voor de steunpunten 
en zijn er damwanden geslagen. Ook is 
een gedeelte van een rioolpersleiding 
verlegd. 

Fase twee
Verkeer kan al die tijd gebruik blijven 
maken van de bestaande brug. Na de 
winter, direct na carnaval, start fase 
twee. Het oude brugdeel wordt dan 
geconserveerd en voorzien van een 
nieuw brugdek. Het nieuwe wegdek 
wordt van composiet gemaakt. Dit 
materiaal heeft als voordeel dat het veel 
lichter is. 

primeur
Volgens directeur René van der Zweep 
heeft Nederweert de primeur door de 
eerste gemeente in Zuid-Nederland te 
zijn die een composietbrug krijgt. Op 
een aantal plaatsen in Nederland en 
Europa is het materiaal al met succes 
gebruikt. 

inFormatie
Kijkt u voor meer informatie over het 
project op onze website. U kunt zich 
hier ook aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief.

Vertegenwoordigers van alle dorpsraden waren aanwezig tijdens het jaarlijks overleg met de 
gemeente.  (Foto: gemeente Nederweert)

Burgers en bedrijven kregen de afgelopen twee jaar veel voorlichting over het bestrijden van de 
zwarte rat.  (Foto: internet)

start VerBreding 
Brug 15



besluiten

Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

verwachten we op zeer korte termijn te 
halen. De dorpsraad van Budschop en 
Dörpsoverlek Ni-jwieërt hopen dat veel 
inwoners, verenigingen en bedrijven 
aanwezig zijn op deze avond. 

Waak vOOr inbraak
Het preventieteam staat tijdens de 
avond stil bij het project Waak voor 
Inbraak dat erop gericht is om de kans 
op inbraak te verkleinen. Het beste 
resultaat wordt bereikt als de strijd 
tegen woninginbraken breed wordt aan-
gepakt. Niet alleen door onderzoek en 
opsporing, maar ook door het voorko-
men ervan. Het preventieteam geeft tips 
over hoe inwoners, soms op eenvoudige 
wijze, eigen huis en haard kunnen 
beschermen.

Een veilige leefomgeving, dat is wat ieder-
een wil. De politie kan hier niet alleen 
voor zorgen; ook de gemeente neemt 
haar verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn 
inwoners eveneens onmisbaar. 

samen 
Helaas wordt de gemeente Nederweert 
met haar grote buitengebied ook wel eens 
geconfronteerd met inbraak en vernielin-
gen. Door samen op te letten en snel te rea-
geren bij verdachte situaties, kunnen bur-
gers meehelpen de pakkans van verdachten 
te vergroten. De hedendaagse technieken 
en communicatiemogelijkheden kunnen 
daarbij uitstekend van dienst zijn.

Het bedrijf Reggefiber gaat in 
grote delen van de gemeente 
Nederweert glasvezel aanleggen. 
Momenteel zijn de voorbereidingen 
daarvoor in volle gang. 

Deze bestaan onder andere uit het selec-
teren van een aannemer en het maken 
van planningen op wijk- en straatniveau. 
Op korte termijn wordt alvast een aantal 
wijkdistributiecentrales geplaatst. 

gOede vOOrbereiding
Een goede voorbereiding betekent dat de 
aannemer straks in een zo kort mogelijke 
periode een kwalitatief goed netwerk kan 
aanleggen waarbij de overlast voor de 
inwoners zoveel mogelijk wordt beperkt. 
De aanleg van glasvezel is voor alle 
huishoudens binnen het aansluitgebied 
kosteloos. 

tOestemming
Het enige wat het bedrijf nodig heeft, is 
toestemming om een glasvezelaansluiting 
tot in de woning aan te mogen leggen. 
Het aansluiten gebeurt door middel van 
een tuinboring. De glasvezel wordt dan 
op een diepte van 60 cm onder de grond 
naar uw woning geboord. Als een bewo-
ner een abonnement afsluit voor internet, 
tv en telefonie via glasvezel, geeft hij of 
zij automatisch toestemming voor deze 
werkzaamheden. 

Inwoners die nog geen abonnement heb-
ben afgesloten, ontvangen minimaal vier 
weken voor aanvang van de graafwerk-
zaamheden in de straat een aansluitkaart 
waarmee zij toestemming kunnen geven 
voor de werkzaamheden.

Wijkdistributiecentrales
Om het glasvezelnetwerk mogelijk te 
maken, plaatst Reggefiber op korte 
termijn een aantal wijkdistributiecen-
trales. Dit zijn verdeelpunten waar alle 
glasvezelverbindingen bij elkaar komen. 
Deze zijn nodig om de woningen in de 
omliggende wijk aan te kunnen sluiten. 
Bewoners in de buurt van zo’n distribu-
tiecentrale worden persoonlijk per brief 
geïnformeerd over de plaatsing en bijbe-
horende werkzaamheden.

infOrmatie
Wilt u meer weten over de aanleg van 
het glasvezelnetwerk? Kijk dan op www.
eindelijkglasvezel.nl/nederweert of 
loop binnen bij de glasvezelwinkel van 
Reggefiber aan de Brugstraat 31-33 in 
Nederweert. De winkel is van woensdag 
t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Inwoners kunnen hier terecht voor al 
hun vragen over de aanleg van het glas-
vezelnetwerk en het afsluiten van een 
glasvezelabonnement bij een van de ser-
viceproviders.

Op maandag 19 november is de 
aanleg van de verkeerslichten bij 
Brug 14 begonnen. 

Het project komt voort uit het in mei 
2009 vastgestelde verkeersveiligheids-
plan voor Nederweert. 

verkeersOnveilig
Hieruit bleek de kruising van de 
Peelsteeg en Winnerstraat met de N266 
tot een van de meest verkeersonveilige 

situaties binnen Nederweert te behoren. 
De aanleg van verkeerslichten is hier-
voor de juiste oplossing gebleken. 

n266
Ondanks dat op dit moment intensief 
gezocht wordt naar een oplossing voor 
de huidige problematiek op de N266, 
staat dit los van het huidige project 
waarbij concreet de verkeersonveilig-
heid ter hoogte van Brug 14 wordt 
aangepakt.

uitvOering
Tijdens de uitvoering zal afwisselend 
een aantal wegvakken geheel of gedeel-
telijk worden afgesloten, waarbij we 
streven naar een minimale belemmering 
van het verkeer. 

Voor de Winnerstraat wordt van 19 
november t/m 7 december van 07.30 tot 
17.00 uur eenrichtingsverkeer ingesteld. 
De Peelsteeg is in dezelfde periode en 
op dezelfde tijdstippen afgesloten voor 
verkeer.

Omleiding
Het autoverkeer zal tijdelijk worden 
omgeleid. Een omleiding voor voetgan-
gers en fietsers is, vanwege een te grote 
omrijroute, niet wenselijk. Zij worden 
ter plaatse door verkeersregelaars veilig 
om/door het werk heengeleid.

De planning is om het project medio 
december af te ronden. We houden u 
op de hoogte van de ontwikkelingen.

burgernet
Tijdens de thema-avond worden de 
aanwezigen onder meer geïnfor-
meerd over het project Burgernet. Met 
Burgernet worden mensen door de 
politie(meldkamer) via telefoon, sms 
of e-mail in hun woon- en werkomge-
ving direct betrokken bij opsporing of 
verdachte situaties. Zo kunnen burgers 
direct helpen bij de opsporing van 
daders, een vermist kind of een voertuig. 

In de gemeente Nederweert doen al veel 
burgers mee aan Burgernet. Er is een 
effectieve dekking als minimaal 7,5% 
van de inwoners deelneemt. Dit aantal 

Omgeving

aanvragen Omgevings- 
vergunning (regulier)
n	Meijelsedijk ongenummerd (tussen nummer 

81 en 85), realiseren bedrijfswoning  
(OV 20120201) (05-11-2012)

n	Ommelpad 2, plaatsen tijdelijke kantoor-
accommodatie (OV 20120192) (16-10-2012)

n	Wiel Gubbelsstraat ongenummerd kavel 2 
t/m 5, oprichten vier starterswoningen  
(OV 20120128) (08-11-2012)

rectificatie aanvraag Omge-
vingsvergunning (regulier)
n	Burg. Greijmansstraat 6, vervangen prijzen-

bord (OV 20120200) (01-11-2012). In het 
Gemeente Contact van 15 november 2012 is 
per abuis huisnummer 5 vermeld

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

vOOrgenOmen permanente 
verkeersmaatregel
n	Houtsberg 16 (voorzijde), instellen stop-

verbod voor vrachtverkeer aan de zuid-
westzijde van de Houtsberg, zijnde de 
voorzijde van Houtsberg 16, over een leng-
te van 50 meter. Dit is nodig, omdat in de 
loop der tijd ter hoogte van Fixet een 
onduidelijke verkeerssituatie is ontstaan. 
Vrachtwagens maken gebruik van de brede 
verharde middenberm, gecombineerd met 
een aangrenzend fietspad en brede inritten 
voor het laden en lossen van hun goederen

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, van 23 november 
2012 t/m 3 januari 2013, bij de centrale klan-
tenbalie of op afspraak. Het indienen van 
schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage-
periode mogelijk bij burgemeester en wet-
houders, mondeling kan dat op afspraak bij 
het team Binnendienst via een hoorzitting. 
Raadpleeg de bekendmaking op onze website 
voor meer informatie. Bellen mag ook met de 
heer W. Bijlmakers van bovenstaand team. 

mandaat
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is 
1 juli 2012 van kracht geworden. Schuld-
hulpverlening houdt in de breedste zin in dat er 
activiteiten worden verricht, gericht op het 
voorkomen, stabiliseren en regelen van proble-
matische schulden. De burgemeester en het 
college van burgemeester en wethouders heb-
ben elk als zelfstandig bestuursorgaan in de 
vergadering van 13 november 2012 de nader 
beschreven bevoegdheden gemandateerd aan 
de directeur van PLANgroep. U kunt de stuk-
ken inzien bij de centrale klantenbalie. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij mevrouw  
K. Gerasimova van het team Sociale Zaken.

vOOrgenOmen Omgevings- 
vergunning (uitgebreid)
n	Houtsberg 51, brandveilig gebruiken huis-

vesting seizoensarbeiders (UV 20120171)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, van 23 november 
2012 t/m 3 januari 2013, bij de centrale klan-
tenbalie of op afspraak. Het indienen van 
schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage-
periode mogelijk bij burgemeester en wet-
houders, mondeling kan dat op afspraak bij 
het team Vergunningverlening. Raadpleeg 
deze bekendmaking op onze website voor 
meer informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van bovenstaand team.

verleende Omgevings- 
vergunning (regulier)
n	Montgomerystraat 10, plaatsen reclame-

bord en gebruiken garage voor herstellen 
fietsen (OV 2012082) (20-11-2012)

rectificatie verleende Omge-
vingsvergunning (regulier)
n	Kruisstraat 122, uitbreiden rundveestal 

(OV 20120154) (07-11-2012). In het 
Gemeente Contact van 8 november 2012 is 
per abuis huisnummer 112 vermeld 

         

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haakjes), 
op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het 
indienen van bezwaarschriften is tijdens de 
inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden 
bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijk-
tijdig 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 handte-
kening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking 
op onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

kennisgevingen
n	Hoeven 10, oprichten inrichting (voor opslag 

van propaan) waarop Activiteitenbesluit van 
toepassing is (MM 2012051)

n	Klompenstraat 6, oprichten inrichting (voor 
opslag van propaan) waarop Activiteiten-
besluit van toepassing is (MM 2012049)

n	Nieuwstraat 1, oprichten inrichting (handels-
onderneming in machines voor grond-, weg- 
en waterbouw) waarop Activiteitenbesluit 
van toepassing is (MM 2012027)

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

verkeer

bekendmakingen 
via e-mail

Op vrijdag 30 november vindt om 19.30 uur een thema-avond plaats 
over veiligheid. De bijeenkomst is een initiatief van de Dorpsraad 
Budschop en Dörpsoverlek Ni-jwieërt in samenwerking met de Politie 
Limburg-Noord, het Preventieteam en de gemeente. Iedereen is van 
harte welkom in gemeenschapshuis De Pinnenhof. 

Benieuwd of er in uw wijk bouw-
plannen zijn? Of wilt u op de 
hoogte blijven als een bestem-
mingsplan vastgesteld wordt? 

Meldt u zich dan via onze web-
site aan voor de gratis ‘E-mailservice 
Bekendmakingen’ en ontvang direct 
de meest recente lokale, regionale en 
landelijke bekendmakingen per e-mail. 
Aanmelden voor de e-mailservice is 
eenvoudig. Ga naar www.nederweert.
nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Daar kunt u zich inschrijven met uw 
e-mailadres. U kunt zelf uw interesse-
profiel samenstellen door het instellen 
van een postcodegebied en een interes-
seprofiel. Vervolgens ontvangt u de 
bekendmakingen vanzelf wekelijks via 
e-mail.

Burgernet en Waak voor Inbraak 

thema-avond in nederweert 
over veiligheid

verkeerslichten brug 14

voorbereidingen glasvezel-
netwerk begonnen

Als aanvulling op de sirene is er een 
nieuw alarmmiddel voor de mobiele 
telefoon: NL-Alert. Een groot voordeel 
van dit systeem is dat niet alleen dui-
delijk 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.

U kunt zich hiervoor aanmelden. 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.

Burgers gebruiken steeds vaker 
internet als ze informatie zoeken 
over nieuwe woongebieden en 
beschikbare kavels. Ook in de 
gemeente Nederweert. Om aan 
die wens tegemoet te komen, is 
een nieuwe website ontworpen: 
www.woonwensnederweert.nl. 

De site biedt bezoekers de mogelijkheid 
zich op elk moment op een gemakkelijke 
manier te oriënteren en te informeren 
over het actuele kavelaanbod in onze 
gemeente. Woonwensnederweert.nl is 
helder en overzichtelijk en staat vol 
concrete informatie. Denk daarbij aan de 
kavelgrootte en de prijs per kavel. 

klantgericht Werken
Met de nieuwe website komt de 
gemeente Nederweert tegemoet aan 
het klantgericht werken. De website is 
gebouwd door Henk Baetsen van het 
bedrijf Squad Graphic & Web Design 
uit Nederweert. 

lancering
Op maandag 19 november werd www.
woonwensnederweert.nl symbolisch 
gelanceerd door wethouder Mackus 
en de heer Baetsen. Dat gebeurde bij 
de familie Kirkels, bewoners van het 
nieuwe woongebied Merenveld. Op de 
nieuwe woonsite en op www.neder-
weert.nl kunt u terecht voor meer foto’s 
van de lancering.

Op maandag 26 november verga-
dert het raadspresidium om 19.30 
uur in de fractiekamer van het 
gemeentehuis. 

Drie weken voordat de raadsleden ver-
gaderen, komen de voorzitter van de 
raad, de fractievoorzitters en de griffier 
bij elkaar. Het raadspresidium bereidt 
o.a. de conceptagenda van de raads-
vergadering en de themaraad voor. Ze 
neemt daarvoor de voorstellen door die 
het college heeft ingediend en eventueel 
de door een fractie ingediende voor-
stellen. De fractiekamer is bereikbaar 
via de ingang van de parkeerplaats aan 
de Burgemeester Hobusstraat (bij de 
huisartsenpraktijk). U bent van harte 
welkom. Meer weten? Belt u dan met 
de raadsgriffie of stuur een e-mail naar 
griffier@nederweert.nl.

WOOnWens

nl-alert

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

Kinderdagverblijf ’t Zonnetje en 
KC HummelHoeve geslaagd voor 

VVE opleiding Uk en Puk

Hiep Hiep Hoera! De pedagogisch medewerkers zijn geslaagd voor de VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) opleiding Uk & Puk. 1,5 jaar hebben wij samen de cursus Uk en 
Puk gevolgd. Het was een boeiende, leuke en leerzame tijd! Nu kunnen wij aan de slag 
met Uk en Puk. 

Pedagogisch medewerkers proficiat! 

Kinderdagverblijf ’t Zonnetje en Kindercentrum HummelHoeve. 

Beestenboel in Huis van Nicolaas  
In rap tempo verandert het Jacob van Horne Museum in het Huis van Nicolaas. 
Dit jaar is het thema Beestenboel  en krijgt het Huis een beestachtige uitstraling. 
Overal staan, liggen of hangen dieren en dan vooral dieren uit de jungle. Net als 
vorig jaar verzorgen de kunstenaar en galeriehoudster Liliane Konings en project- 
en productstyliste Jacqueline Starmans de inrichting van het Huis van Nicolaas. 
Naast hun eigen bedrijfjes Kunstproeven en Chop Suey runnen ze samen No-Frillz 
stylingstudio.

Sint Nicolaas houdt van dieren. Toen de stoomboot onderweg naar Nederland afdreef, 
kwamen Sint Nicolaas en Zijn Pieten op een eiland aan. Op dat eiland wonen hele bij-
zondere dieren. Een aantal van deze dieren heeft Sint Nicolaas meegenomen, zodat 
de kinderen in Weert met eigen ogen kunnen zien hoe mooi ze zijn. Heel bijzonder zijn 
de dierenbeelden van de Belgische kunstenaar Chrit Jamin, woonachtig in Maastricht. 
Zoals een giraffe, olifant en ijsbeer. Allemaal indrukwekkend groot en lief alsof ze uit een 
prentenboek zijn gestapt. In het werk van Chrit Jamin staat de eigenzinnige en fantasie-
rijke wereld centraal. De beelden passen dan ook prima in het thema van dit jaar.

Nieuw in het Huis van Nicolaas is de Onderwaterkamer. Een vrolijke krokodil heeft net 
een grote vis aan de haak geslagen. De Waterpiet, gekleed in waterpak en rubber laar-
zen wil ook vissen vangen. Maar of dat gaat lukken?  Verder is de keuken meer een veld-
keuken geworden. In het midden hangt een pan te pruttelen boven wat houtblokken. “In 
de Troonzaal staan dieren voetenbankjes, waar de kinderen op kunnen zitten als ze naar 
Sint Nicolaas luisteren. Deze voetenbankjes zijn ook helemaal in de stijl van het thema 
Beestenboel en hebben ogen, oren en een staart,” vertelt Liliane enthousiast. No-Frillz 
stylingstudio is gespecialiseerd in de aankleding van kleinere events. “Wij vinden het 
leuk om onze creativiteit los te laten op het Huis van Nicolaas. Door met een thema te 
werken, ziet het Huis er iedere keer anders uit en blijft het spannend voor de kinderen,” 
merkt Jacqueline op.  

Het court bevindt zich in een overdekte hal.  Er kan dus altijd droog 
worden gevoetbald. De hal is voorzien van aparte kleedkamers, 
douches en toilet voor dames en heren. De koffi  e/fris bar is te huur 
in combinatie met het court maar ook afzonderlijk te huur voor o.a. 
feestjes en vergaderingen. 

Hulsenweg 1, 6031 SP Nederweert - telefoon 06-15141341
www.indoorsoccer-nederweert.nl

Vriendenclubs, scholen, verenigingen en 

bedrijven kunnen bij Indoor Soccer Nederweert 

een veld huren om lekker een potje te voetballen. 

Uiteraard kunnen voetbalclubs in de wintermaanden 

optimaal profi teren van de indoor trainingsfaciliteiten. 

Indoor Soccer is dynamisch en goed voor je conditie!

Bel voor boekingen, reserveringen en 

informatie over tarieven: 06-15141341

Wij vertellen u graag meer over de 

mogelijkheden.
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waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

Zaterdag 19 januari        Vrijdag 25 januari
€ 49,95 per persoon, All-in.

Inclusief; Alle dranken, Dinerbuffetten, Dessert & Koffiebuffetten,
Live entertainment, Allround muziekrepertoire
(Reserveren kan zowel telefonisch als via onze website)
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Someren-Eind  T (0493) 491381  Zie: www.plattevonder.nl
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ari V
5 per perso

Dinerbuffettff e

f 2 ppersonf 2 perrsososonnf

ninnnnidnidididdodoooodooooormdorooormi
&&&& A& AAA&& AA& A

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

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

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

* Alle kinderschoenen nu 25% korting
* Dames- & herenlaarzen en schoenen minimaal 10% korting!*
* Vele dames- en herenherfsttops tot 50% in prijs verlaagd
* Div. koopjes op alle afdelingen
* m.u.v. berg & wandelschoenen!

Wij strooien met aanbiedingen voor sint

* Alle winterjacks 10-50% korting!

Zondag 25 nov. a.s. koopjesstrooi zondag
bij Meeuwis in Meijel! Geopend van 11.00-17.00 uur

Aanbiedingen v.a. 22 november t/m 28 november

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

www.meeuwis-meijel.nl

Sint aanbieding
10% korting op Van Bommel, Ecco, 
Mephisto en veel andere merken!



Geslaagde Zwemdisco!
Op Woensdagavond 14 november jongstleden heeft  Reddingsbrigade Neder-
weert een zwemdisco georganiseerd voor haar jeugdleden, die ook nog een twee-
tal vriendjes of vriendinnetjes mochten meebrengen (tegen een kleine vergoeding). 
De opkomst was boven verwachting.  Ongeveer 85 enthousiaste kinderen maakten de 
disco tot een succes. 

Bij de start van de disco zat de stemming er al snel goed in. De muziek zorgde daar zeker 
ook voor. Bij enkele hits zongen de kinderen boven de muziekinstallatie uit. In het water 
lag een loopmat. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Ook konden de kinderen spelen 
met de talloze andere materialen in het water. 

De veiligheid werd gewaarborgd door toezicht van instructeurs en hulpinstructeurs op 
de kant en een duiker in het water. Veel te snel klonk om 19.15 uur het eindsignaal van de 
avond. Lekker douchen, aankleden en dan snel naar huis toe. Moe en voldaan.

Ben jij en/of je ouders na het lezen van het bericht hierboven benieuwd wat we bij de 
reddingsbrigade allemaal doen?
Kom dan gerust eens kijken of zelfs meedoen! 
Bel van tevoren even naar Gerard Hoeben 0495-663280. Hij maakt een afspraak zodat er 
een instructeur beschikbaar is om alles goed uit te uitleggen en vragen te beantwoorden.
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Nederweert 
Sint Lambertusstraat 10, (0495) 625714 
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 24 november 2012. 

3X SNELLER 
STRIJKEN

STOOMSTRIJKSYSTEEM  TS22EXTREM. 

100 watt  vermogen

DEMODAG
zaterdag

24 november

TIJD VOOR UZELF
OVERHOUDEN?
EXPERT BEGRIJPT ‘T!
Snel en krachtig strijken dankzij het stoomstrijksysteem 
van Siemens. Een fantastisch resultaat met een minimale 
inspanning. Ervaar het zelf tijdens de demonstratie en 
laat u verrassen door het gebruiksgemak!

235.- 

189.-

Sportkleding koop je bij de sportzaak,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

Wet inrichting landelijk gebied
Inrichtingsproject “Sarsven en de Banen”

Kennisgeving ingevolge artikel 3:42 Awb.

TERINZAGELEGGING Besluit ontheffing ex artikel 35 lid 1/lid2 Wilg

De bestuurscommissie voor het inrichtingsplan Sarsven en de Banen maakt bekend dat 
op 13 november 2012 de volgende ontheffing op grond van artikel 35 lid 1/lid 2 Wilg is 
verleend. Het betreft de uitbreiding van het agrarisch bedrijf en de bouw van agrarische 
bedrijfsgebouwen aan de Leveroysedijk 2a in Nederweert-Eind op de kadastrale percelen: 
Gemeente Nederweert, sectie R, nummers 1318 en 1319.

De verleende ontheffing ligt gedurende zes weken, met ingang van vrijdag 23 november 
2012 tot en met donderdag 3 januari 2013, op werkdagen voor een ieder kosteloos ter 
inzage. De stukken kunnen worden ingezien (mondelinge toelichting is niet mogelijk) in 
het gemeentehuis van de gemeente Nederweert tijdens de gebruikelijke openingstijden:
- op maandag tot en met woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur
- op donderdag tussen 9.00 en 19.00 uur
- op vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur

De ontheffing is ook in te zien op www.sarsvenendebanen.nl.

Binnen 6 weken, derhalve tot en met donderdag 3 januari 2012, kunnen belanghebben-
den schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit tot ontheffing.

Bezwaarschriften moeten worden ingediend bij:
Bestuurscommissie Sarsven en de Banen
p/a DLG
Postbus 1237
6040 KE  Roermond

Roermond, 16 november 2012

Sinterklaas krasactie
Deelnemers
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U kunt krassen bij:
Pleunis mode - Expert Lambers - Lija shop - 

Bakkerij van de Mortel - Kapsalon Ymfe - Alatas - 
G&D menswear - Restaria Le Pommes (Chez Pierre) - 

Kessels mannenmode - Wijnkoperij Storms - 
Leon Wijen wonen en slapen - Opticien Jan Brinkmans - 
Bakker Korsten - Bloemstyling ’t Roosje - Shoeby fashion 
-Meora -  Bakkerij Tommie - De Spijkerbox - Eye Centre - 

Hubo Duijts - Palmen Sport - Hema - Carool -  Matchpoint - 
Guulke Eten en Drinken - Eetcafé De Kleine Winst - 

Ditjes & Datjes -  Jola mode -  Rijwielhandel Jan Driessen - 
Bruna - Tuinwinkel de Verrassing - Jan Truyen beeld en geluid.

Inkomsten voor club of vereniging?
presentatie van mogelijkheden op 26 nov in partycentrum 

De Sluis, Weert. 19.30 uur ontvangst, aanvang 20 uur. 
Meld u aan op aanmeldingflp@live.nl of bel 06 53112191

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

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Gratis Betaalpas

Gratis Internet Bankieren

Gratis Mobiel Bankieren

iDEAL

Open een voordelige 
betaalrekening 

en krijg:

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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Jaarlijkse dodenherdenking op de 
Britse begraafplaats 

Gisteren zaterdag 10 november vond om 15.00 uur weer de herdenking plaats op de Brit-
se begraafplaats in Nederweert waar sinds jaar en dag de 363 Britse soldaten herdacht 
worden die hier hun laatste rustplaats vonden. Het bestuur van de ‘Bond van Wapenbroe-
ders’ afdeling Ospel nodigden iedereen uit om deze herdenking bij te wonen die al sinds 
1982 georganiseerd wordt door de wapenbroeders i.s.m. de gemeente Nederweert. 

De herdenking werd dit jaar voor de laatste keer geleid door Dhr. Jan Cuijpers. De in-
leiding voor de engelstalige gasten werd gedaan door voorzitter Dhr. Arie van der Lee. 
Hij zal in de toekomst de ceremonie gaan leiden. Gelukkig bleef het droog zodat er niet 
uitgeweken hoefde te worden naar het gemeentehuis. Iedereen die dit kenbaar had ge-
maakt was in de gelegenheid om een bloemstuk te leggen tijdens de ceremonie. 
Er waren dit jaar ook speciale gasten aanwezig namelijk leden van de familie Blyth uit 
Engeland die hun familielid kwamen herdenken die destijds omkwam in Susteren. 

Verder waren er voor de inmiddels 30ste keer de vertegenwoordigers uit Rheindahlen aan-
wezig van de Medical Forces die ieder jaar komen om de ceremonie bij te wonen en onder 
begeleiding van doedelzakspeler-Pipe Major Sir William McVean uit Tilburg kransen leggen 
op de graven van korporaal Harden en soldaat Foster die beiden onderdeel uit maakten van 
de Medical Forces tijdens de Tweede Wereloorlog.  Henry Eric Harden is in 1945 postuum 
onderscheiden met het ‘Victoria Cross’, de hoogste Britse Militaire onderscheiding.

Na de ceremonie ging iedereen die geïnteresseerd was mee naar het nieuwe plan Hoe-
benakker waar de Wiel Gubbelsstraat werd onthuld met een kleine ceremonie in het 
bijzijn van zijn familie en wapenbroeders. Hiermee is er een ereschuld ingelost. Wiel 
Gubbels sneuvelde in voormalig Nederlands Oost-Indië. De andere gesneuvelden uit de 
gemeente Nederweert werden al eerder geëerd door een straatnaam. 

Hierna voegde zich het gezelschap bij de anderen gasten die inmiddels al in de raads-
zaal van het gemeentehuis waren gearriveerd. Tot mijn verrassing werd er tijdens deze 
bijeenkomst aan mij de ‘Bondsmedaille’ uitgereikt voor mijn verdiensten voor de wa-
penbroeders en het in stand houden van de herinneringen aan diegene die hun leven 
verloren tijdens onze bevrijding. 

Daar had ik maar een antwoord op ‘’graag gedaan’’! 

Niek Hendrix 
Namens de Wapenbroeders afdeling Ospel

Jubilarissen bij Harmonie 
St. Joseph Nederweert

Tijdens het Caeciliafeest van Harmonie St. Joseph Nederweert werden door voorzitter 
Giel Bruijnaers maar liefst 10 jubilarissen gehuldigd. Samen goed voor maar liefst 260 jaar! 
Naast een toespraak van de voorzitter ontvingen allen een jubileumspeld van de NVM.
10 jaar: Amy Rijkers, Coen van Diepen, Ruud Bergh en Suzanne Smeets
25 jaar: Silvia Bours-Verspagen en Danny Princen
40 jaar: Gerrie Hoeben-Gijsen, Jan Vaas en Jack Verhijden
50 jaar: Henny van Dooren

(Foto: Antoon Feijen)

Bel gerust 
voor een 

vrijblijvende 
offerte, zowel voor 
binnen als buiten.

LEKKER THUIS
De leukste kadowinkel van Nederweert 
geeft in de maand november elke week 
een waardebon weg, deze wordt verloot 
onder de betalende klanten.
Hier kan natuurlijk Sinterklaas met zijn 
pieten ook prima slagen voor 5 december 
en omdat die het natuurlijk heel druk heb-
ben is er een extra koopavond op woens-
dag 28 november van 18.00 uur tot 21.30 
uur.

LEKKER THUIS 
Brugstraat 31 
Nederweert
www.lekkerthuis.net

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

ONTMOETINGSRUIMTE
‘DE COCON’

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

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

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


