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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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan You

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

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid

perfect tot uiting.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Theo Derksen:

“Al meer dan 30 jaar klant, kan niet 
anders dan met grote tevredenheid. 
Dit vanwege de professionaliteit en 
het vakmanschap”

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert
Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• Inpandig laboratorium voor 
snelle service.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Tennissen Winterseizoen 
nog enkele gunstige uren vrij 

van 15 sept. tot 15 april
30 weken € 325

Het is ook mogelijk 1,5 uur een baan te huren.

Tennishal Scheepers
Heibloem, Tel. 0475-495014

Zou het ons weer lukken om op de 
koopzondag van 15 september, beter 
bekend als Neewieërt On Wiels weer 
een top dag te verzorgen. De weer-
goden zijn ons nog altijd erg goed 
gezind geweest. En het lijkt erop dat 
ook deze editie zal stralen!
Natuurlijk hebben we de al beken-
de items als: foodstrip, brandweer 
demo, auto te kanaal, de knutselkast 
auto kliederen, standhouders, open
winkels en bands op verschillende lo-
caties. 
Maar de hoofdrolspelers voor deze 
dag mogen zeker niet ontbreken. Alle 
niet alledaagse voertuigen, zijn wel-
kom, ook de uwe!!
Rond de klok van 16:00 à 16:30 zal 
de prijsuitreiking plaatsvinden op het 
vernieuwde horeca plein in de cate-

Lukt het ons weer?

gorieën; amerikaan, tuning, oldtimer, 
motoren en overige. De publieksprijs 
zal door stemming gekozen worden, 
uw stem telt dus mee.

Voorafgaande aan deze topdag is nu 
nieuw in het leven geroepen: 
De “Night before NOW”
Hier bieden wij de bewoners van PSW 
en een aantal enthousiaste kinderen
de mogelijkheid om in een van de Ri-
des mee te rijden tijdens een tocht. 
Op het horecaplein zullen deze ont-
haald worden door alle toeschouwers 
en een topband. Tevens zal hier ge-
collecteerd worden voor ons doel. 
Kika, u gunt een kind toch ook een 
fijn leven…
Dus zorg dat je volgende week za-
terdagavond en de zondag mooi vrij 
houd voor Neewieërt on Wiels 2013. 
Wij zien ons daar. Dan zullen we eens 
zien of het ons ook dit jaar weer lukt 
om Nederweert op de kaart te zetten. 

Stichting Neewieërt on Wiels 

6 september was de grote dag, dan 
fietsten 12 voormalige kankerpa-
tiënten gezamenlijk ten bate van de 
Stichting Mont Ventoux de gelijkna-
mige berg op. Een project  dat een 
jaar geleden begon met een wens 
van Irene de Monte. De wens om na 
een zwaar traject weer toe te kunnen 
werken naar een doel en liefst een 
beetje een uitdagend doel.  Tijdens 
de revalidatie met oncologisch fysio-
therapeute Brechtje Huigevoort bij 
LifeStyle health & prevention Weert 
ontstond vol enthousiasme het idee. 
Door LifeStyle health & prevention 
Weert en Irene werd  samenwerking
gezocht met het Toon Hermans Huis 
Weert, waar ook al de ambitie be-
stond om te starten met fietsen als 
lotgenotenactiviteit.  Het  project 
“Toon’s trappers naar de Mont Ven-
toux 2013” was geboren! 

Nu, driekwart jaar later fietsten 10 
dames en 1 heer met Irene mee om 
die berg te bedwingen. De Mont 
Ventoux in Zuid-Frankrijk staat be-
kend als de kale berg. Een klim van 21 
km met stijgingspercentages tot wel 
11%!  Deze berg is een echte uitda-
ging, niet alleen vanwege de lengte 
en de hoogte, maar zeker vanwege 
de verschillende weersomstandighe-
den die op de berg kunnen optreden.

Op 15 juni reden Toon’s trapperse de 
ronde van 111 samen met het Toon 
Hermans Huis Venlo. Een prachtige 
en memorabele dag en een mijlpaal! 
Het is alle trappers gelukt om een af-
stand van 111 km zonder problemen 
te overbruggen. Tijd voor een nieuwe 
trainingsfase met de nadruk op tem-
po, kracht en heuvels. Natuurlijk wa-
ren er tijdens het trainen diverse zwa-
re momenten en vragen over waarom
men er toch aan was begonnen. Het 
antwoord is dat ze gezamenlijk straks 
op de top van de Mont Ventoux staan 

Toon’s Trappers 

Overwinnaars van de Mont Ventoux

en dat eenieder achteruit kan kijken
op een prachtig en enerverend half 
jaar  en tegen zichzelf zegt:  “Ik ben 
van heel ver gekomen en dit heb ik 
toch maar  weer mooi gedaan ! Ik ben 
trots op mezelf ………”

Vrijdag 6 september was het zover: 
De dag van de waarheid ! We vierden 
dat de Toon’s Trappers het aan heb-
ben gedurfd om te starten met dit 
avontuur en dat “no matter what” 
iedereen nu al een prestatie van we-
reldformaat heeft neergezet. 

Toon’s trappers hebben  één ding 
gemeenschappelijk, allen hebben de 
ziekte kanker gehad. Zes nog zeer 
jonge meiden van in de twintig, be-
gin dertig en vijf dames en één heer 
van rond de 50. Vol enthousiasme en 
energie trainen ze  inmiddels 3 maal 
per week. Het doel is de top van de 
berg,  maar het fietsen brengt ze zo-
veel meer. Plezier, geestelijk en fysiek 

herstel  en steun bij en van elkaar in 
het verwerken en accepteren van wat 
achter hun ligt en vanaf nu altijd een 
stukje van hen zal zijn.

Daarbij  wordt er gefietst voor de 
stichting “Groot verzet tegen kan-
ker”.  Deze stichting zet zich in voor 
zorg rondom de kankerpatiënt. 60% 
van de inkomsten wordt  gedoneerd 
aan het KWF, dat hiervan  onderzoek 
doet.  40% van de inkomsten gaat 
naar ondersteunende doelen die 
aan kanker gerelateerde activiteiten
uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is 
het Toon Hermans Huis in Weert. Het 
geld dat bij de stichting binnenkomt 
wordt bij elkaar gefietst en gelopen 
op 5 en 6 september d.m.v.  sponso-
ring van de deelnemers. Meer infor-
matie over de stichting en het steu-
nen van Toon’s trappers is te vinden 
op” www.grootverzettegenkanker.
nl/ team toon’s trappers 2013 uit 
Weert.

Toon’s Trappers samen met degenen die het trainingstenue beschikbaar stelden



De organisatie van een
uitvaart verdient zorg, tijd en
aandacht. In korte tijd moet er
veel geregeld worden. Onze
dienstverlening is direct en
persoonlijk; wij zijn 24 uur
per dag bereikbaar om ervoor
te zorgen dat alles goed
geregeld wordt. Maar vooral
om de uitvaart tot een waardig
menselijk afscheid te maken.
U kunt uw nabestaanden veel
werk en vragen uit handen
nemen door nu alvast uw
wensen vast te leggen in de
wilsbeschikking.

De brochure “Wilsbeschikking“
is gratis bij ons verkrijgbaar.

Uitvaartverzorging Strijbos
Tel. 0495 543521 - e-mail p.strijbos@hetnet.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

Mantelzorgsalon
Maandag 16 sept. 13.30 - 16.00 uur.
Tijdens deze middag  zal er onder lei-
ding van onze vrijwilligers een spel-
lenmiddag worden georganiseerd bij
Angelien Coolen, Rosselsweg 4 te ne-
derweert. U kunt hierbij denken aan 
kaarten, sjoelen, oud hollandse spe-
len erg leuk voor jong en oud.
Tevens is er gelegenheid een praatje 
te maken onder het genot van een 
kopje koffie/thee en iets lekkers.

Mensen die geen vervoer hebben wor-
den om 13.15 uur opgehaald bij het 
Groene-kruis gebouw:Kapelaniestraat
3 te Nederweert.

U kunt zich opgeven tot vrijdag 13 
september.
Sabinje Corstjens
Groene Kruis mantelzorgondersteuning
06-44349475 of  0475-458473
Sabinje.Corstjens@dezorggroep.nl
Werkzaam op donderdag als mantel-
zorgconsulent Nederweert.

Dartclub Le-nie 
1988                          2013

Wat: Heuglijk feit Dartclub DC Le-nie bestaat 25 jaar.

DUS: Receptie voor iedereen die ons hiermee wil 

feliciteren 

WAAR: Bij cafe zaal bij Le-nie Kruisstraat 53

WANNEER: 14 september 2013

HOE LAAT: Van 20.00u  tot 21.30u

Hopelijk zien we velen van jullie op deze voor ons feestelijke dag.

Bestuur DC Le-nie

Ambachtelijke slagerij

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

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag • 

1 kilo  Braadworst ............................................................. € 5,50
1 kilo Half om half gehakt............................................. € 6,00
100 gram Duroc Braadworstjes........................................... € 0,75
100 gram Verse kophaas ........................................................ € 1,10

NIEUW! Indonesische Bami en Nasi uit eigen keuken!

Ambachtelijke vleeswaren uit eigen worstmakerij
100 gram Peelham..................................................................... € 2,10
100 gram Ardennerham.......................................................... € 2,10
100 gram Boerenplaatham ..................................................... € 2,10

1 liter Tomatencremesoep ................................................ € 3,25

JAN tegen verhoging gemeentelijke bijdrage Randweg
Nederweert en de provincie Limburg 
zetten in op een duurzame verbete-
ring van de verbinding van de A2 met 
de N275 en N266. De kosten hiervan 
moeten deels door de gemeente Ne-
derweert opgebracht worden. Ook 
de Gebiedsontwikkeling Midden-
Limburg (GOML) wordt gevraagd 
om een financiële  bijdrage. Tijdens 
de raadsvergadering van 3 septem-
ber verzocht het College van B&W 
de gemeenteraad in te stemmen met 
het beschikbaar stellen van 5 miljoen 
euro voor dit project. Vanwege de on-
betrouwbare en slecht onderbouwde 
cijfers heeft JAN tegen het voorstel 
gestemd om het eerder vastgestelde
gemeentelijke bedrag van 4 miljoen 
euro met 1 miljoen euro te verhogen. 

De bewering van het College dat een 
vernieuwde randweg mogelijk is voor 
20 miljoen euro is volgens JAN enigs-
zins uit de lucht gegrepen. Hier ligt op 
dit moment geen goede financiële on-
derbouwing onder. Het College heeft 
namelijk eerder aangegeven voor 16 
miljoen euro een nieuwe wegverbin-
ding te kunnen realiseren. Zonder dat 
de gemeenteraad een oordeel heeft 
kunnen geven over de zes varianten, 
heeft het College al twee varianten 
hiervan geschrapt. Van de varianten
die met de stakeholders (omwonen-
den en andere betrokkenen) zijn be-
sproken blijven nu alleen de varianten 
over met een kosteninschatting van 
tussen circa 30 miljoen euro en 64 mil-
joen euro! Een gigantische overschrij-
ding van het oorspronkelijke budget 
en daarmee het gemeentelijke aan-
deel in de kosten.

Varianten op alternatieven
Vanwege deze hoge kostenraming 
heeft het College van B&W inmid-
dels drie varianten herberekend. De 
varianten worden daarbij zodanig 
versoberd dat de kosten minder hoog 
uitvallen, maar met het resultaat dat 
er veel meer negatieve effecten op-
treden voor de omwonenden en Ne-
derweert als geheel. Volgens het Col-
lege gaat het om een optimalisering 
van deze varianten, maar wat JAN be-
treft is de enige optimalisatie hierin 
een kostenbesparing. JAN vindt het 
kwalijk dat deze alternatieven niet 
zijn besproken met de stakeholders 

en niet getoetst zijn op milieueffec-
ten (MER). JAN neemt deze varianten 
op dit moment dan ook niet serieus. 

JAN stemt tegen verhoging
Tijdens de raadsvergadering van 3
september werd de gemeenteraad
gevraagd om in te stemmen met de 
aanvraag van 5 miljoen euro als bij-
drage uit het Regiofonds (van GOML) 
voor de aanleg van een vernieuwde 
randweg. Deze aanvraag aan het Re-
giofonds is plotseling verhoogd van 
4 miljoen naar 5 miljoen euro. Bijko-
mend gevolg hiervan is dat de ge-
meente zelf ook nog eens 1 miljoen 
extra in moet brengen, bovenop de 
toegezegde 4 miljoen euro. JAN heeft 
op dit moment dan ook tégen het 
voorstel gestemd, omdat de onder-
bouwing nog niet concreet is. Want 
waarom nu al commitment geven aan 
iets dat nog niet is vastgesteld. Bo-
vendien kan het College niet duidelijk 
aangeven uit welke gemeentereser-
ves de 5 miljoen euro moeten komen. 
Jammer genoeg stond JAN als oppo-
sitiepartij alleen in haar standpunt. 
De gemeenteraad is in meerderheid 
akkoord gegaan met het voorstel van 
het College van B&W.

Eind 2013 meer duidelijkheid
JAN is geen tegenstander van de 
aanleg van een nieuwe randweg, 
maar heeft op basis van de voor de 
gemeenteraad beschikbare stukken
nog geen keuze gemaakt. In de af-
weging om te kiezen voor één van de 
varianten of het helemaal niet door-
gaan van een nieuwe randweg kijkt 
JAN naar de noodzakelijkheid en de 
gevolgen daarvan, maar vooral ook 
naar de financiële haalbaarheid er-
van. Er moeten bovendien geen grote 
belemmeringen ontstaan voor ande-
re delen van Nederweert. JAN vindt 
het daarnaast heel belangrijk om de 
resultaten van de MER rapportage en 
de gezamenlijke adviezen van de sta-
keholders mee te nemen.  Inmiddels
hebben vele burgers hun bezwaar 
gemaakt tegen de voorliggende va-
rianten. In de komende maanden zal 
duidelijk worden hoe de varianten 
er uit gaan zien en wat de effecten 
daadwerkelijk worden. In een latere 
fase neemt de gemeenteraad hier-
over een besluit.

Derde muzikale zondag bij De Pelen 
September is Muziekmaand bij
Buitencentrum Staatsbosbeheer
September is Muziekmaand bij Bui-
tencentrum De Pelen. Elke zondag 
spelen er verschillende muzikanten
uit de omgeving van De Groote Peel. 
Op zondag 15 september zijn er drie 
verschillende optredens: om 12.00 
uur speelt Moina, om 13.30 uur See 
Q en om 15.00 en 16.00 uur Gerard 
van Kol. De optredens vinden plaats 
in het overdekte Amfitheater van De 
Pelen. Entree is een vrijwillige bijdra-
ge en reserveren niet nodig, maar vol 
= vol! Het Buitencentrum ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Meer informa-
tie: www.buitencentra.nl

Op de derde muzikale zondag van 
September Muziekmaand spelen er
bij De Pelen – toevallig - ook drie ver-
schillende artiesten. En – ook toeval-
lig - komen ze allemaal uit Liessel en 
Deurne. Maar ze maken wel allemaal 
andere muziek! Een muzikale middag 
vol Brabantse variatie dus.

Mooi en sfeervol: Moina
Om 12.00 uur speelt Moina. Dit cover-
bandje brengt voornamelijk covers 
uit de jaren zestig tot heden. De num-
mers zijn ‘klein’ met een eigen sound 
en vooral heel luisterbaar; van pop/
folk tot alternatief. Ze begeleiden 
zichzelf op gitaar, dwarsfluit, percus-
sie en piano. Mooi en sfeervol begin 
van de middag en muzikale appetizer 
voor de zondagmiddaglunch.

Jazzy met en bluesy ondertoon: 
See Q
Om 13.30 uur gaat het programma 
verder met een optreden van See Q. 
Dit combo uit Deurne bestaat uit een 
basgitarist, toetsenist, percussionist 

en een zangeres. Het thema ‘heerlijk 
relaxen op een zondagmiddag’ vindt 
bij dit optreden zeker een vervolg. 
See Q speelt toegankelijke jazz covers 
met een bluesy ondertoon. Net als bij 
voorganger Moina steken ze bekende 
nummers in een eigen jasje. 

En dan tijd voor heel iets anders: Gerard 
van Kol. Na twee coverbands met En-
gelstalige, jazzy, bluesy en folky muziek 
is het halverwege de middag tijd voor 
heel iets anders. Gerard van Kol kun je 
typeren als een troubadour. Hij zingt en 
schrijft liedjes in het Leissels dialect. Zijn 
optredens zijn doorspekt met verhalen
en anekdotes. Gerard is al zijn hele le-
ven bezig met muziek. Hij heeft onder 
andere gespeeld in The Remblin Four 
en The Canyon Drive Band. Sinds de ja-
ren negentig richt hij zich vooral op het 
dialect en zingt hij liedjes die gaan over 
vroeger, het leven in de Peel, maar ook 
over ‘dagelijkse dingen’. 

Elk optreden duurt een half uur tot 
drie kwartier. Tussendoor is een pau-
ze. Het Buitencentrum De Pelen ligt 
aan de rand van Nationaal Park De 
Groote Peel. Voor of na een optre-
den kunt u hier heerlijk wandelen. 
Bij de balie van Buitencentrum kunt 
u terecht voor advies over de routes. 
Verder is er in De Pelen een uitgebrei-
de winkel met (natuur)boeken, na-
tuurontdekspullen, Streekproducten
en nog veel meer. In de Peelkiosk en 
op het terras kunt u terecht voor een 
hapje en een drankje. Er is ook een 
grote picknickweide.

De Pelen is dagelijks geopend van 
10.00 tot 18.00 uur en bereikbaar 
op: 0495 – 641 497 of via 
depelen@staatsbosbeheer.nl 

Nieuw in
Nederweert!

Brood en Banketbakkerij Tommie
Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344

AANBIEDING zondag 15 september:

Kaiserbroodjes .......................................1+1 gratis
Croissantjes ..............................................1+1 gratis
Stokbrood.................................................per stuk € 1,20

Onze winkel aan de Moesemanstraat
is op zondag geopend van 08.30-11.00 uur.

Iedere zondagmorgen
heerlijk vers brood!!!

IJssalon Florence uit Nederweert, 
al 3x uitgeroepen tot beste ijs-
salon van Nederland mag zich 
voortaan Toptoko noemen en
viert veilig voedsel met alle 
klanten. Men heeft namelijk 
hun voedselveiligheid en hygi-
ene aantoonbaar op orde en het 
vertrouwen van de Voedsel- en 
Warenautoriteit(nVWA). 
Een prestatie waar men trots op is. 

IJssalon Florence heeft het HH-certi-
ficaat verkregen van Houwers Holtac-
kers Foodsafety & Quality uit Gelder-
malsen, erkend door de Voedsel- en

IJssalon Florence Toptoko

Warenautoriteit. “Dé garantie dat
het voedsel hier veilig en hygiënisch 
is”, zegt Marcel Janssen met zichtbare 
trots. Het feit dat we ons een Toptoko 
mogen noemen, krijgen we niet ca-
deau. Daar werken we hard voor. 
Op vrijdag 23 augustus tijdens de 
opening van de brug en Brugstraat 
was er een meet & greet voor onze 
jonge klanten met de mascotte van 
voedselveiligheid:  Dolores.
Er werden buttons en stripverhaal-
tjes uitgedeeld zodat de kinderen op 
een speelse en leerzame wijze kun-
nen kennis maken met voedselveilig-
heid.

Unieke, jaarlijkse 
“Snuffelmarkt”

Zangvereniging Con Amore orga-
niseert op zondag 22 sept. a.s. een 
snuffelmarkt in het “Kwintet” te 
Weert, Boshoverweg 57.

 Dit jaar is er speciaal gekeken naar 
een gevarieerde, leuke en functionele
spullen-selectie. Zoals menig markt-
bezoeker ervaart, is er in de huidige 
recessieperiode vaak een beperkt 
aanbod van waardevolle spullen op 
de markt. Con Amore heeft daarom 
dit voorbije jaar speciaal geselecteerd 
op kwaliteitsproducten; meubelen, 
kleding, speelgoed,(huis)versiering, 
een grote selectie boeken, cd’s, elek-
tronische app., etc. 

Omdat het uitgebreide aanbod direct 
van particulieren afkomstig is zullen 
deze artikelen tegen zeer scherpe 
prijzen aangeboden worden. Wat u
zeker niet mag missen is de goede-
renveiling, daar worden vele waarde-
volle spullen via opbod verkocht.

Zondag 22 sept. a.s. zal er dus een 
grote collectie gereed staan om een 
volgende eigenaar te plezieren.

Kom dus naar de gezelligste 
markt in weert. De markt is van
10.00 – 15.00 uur geopend.
Entree € 1,50 (kinderen onder de 
12 jaar gratis).

LKV Nederweert kienavond

Beste dames,
Op dinsdag 17 september is onze kien-
avond. We beginnen om 20.00 uur in 
de pinnenhof. Deze avond is toegan-
kelijk voor leden en niet leden.

Het bestuur. Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
Losgestort Verpakt

 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Bakkerij Tommie voortaan op zondag geopend
Vanaf zondag 15 september opent 
bakkerij Tommie voortaan van 8:30 
uur tot 11:00 uur de deuren van zijn 
hoofdwinkel aan de Moesemans-
traat in Nederweert.

Samen met centrummanager Gerrit 
Timmerman vroeg Brood- en Banket-
bakkerij Tommie zich af of het zinvol 
zou zijn mee te doen met de nieuwe 
winkeltijdenwet en de winkel op zon-
dag open te stellen. 

Natuurlijk wil bakkerij Tommie graag 
naar zijn klanten luisteren en een klein 
onderzoek via een poll op Neder-
weert24 maakte het snel duidelijk. 
De meeste klanten gaven aan dat ze 
Belgische openingstijden wel op prijs
zouden stellen. 

Brood- en Banketbakkerij Tommie gaat 
nu een plan uitwerken met leuke aan-
biedingen. Uiteraard zullen vers gebak-
ken broodjes en croissants aangeboden 
worden.

In de winkel zijn ook speciale bestel-
lijsten verkrijgbaar voor de zondagmor-
gen, zodat u altijd de gewenste verse 
broodjes op de ontbijttafel hebt.

Zie ook de start-aanbiedingen voor a.s. 
zondag 15 september.



JUBILEUMAANBIEDING
30 jaar sport- en yogalessen voor dames 

Daarom in september:
1 gratis les en daarna 2 maanden voor 30 euro.

Dinsdagmorgen of donderdagavond.
Kijk op www.lisettesickmann.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Veldwedstrijd te Someren gehouden op za-
terdag 31 aug. en zondag 1 sep.

Eric Winkelmolen, Klasse heren vetera-
nen Barebow
Zaterdag 224 
Zondag    240
Totaal      464 punten

Joseph Jonkers klasse heren  Barebow
Zaterdag 292
Zondag    313
Totaal      605 punten

Ronnie Gielen klasse heren recurve
Zaterdag 320
Zondag    325
Totaal      645 punten

Sjoerd Heijnen klasse heren jeugd recurve
Zondag 189 punten

Eloy Bruekers klasse heren cadet recur-
ve (blauwe post)
Zondag 243 punten

Anke Vaes klasse dames cadet recurve 
(blauwe post)
Zon. 329 punten

Tim Vaes klasse heren cadet compound 
(rode post)
Zon. 346 punten

Programma
Veldwedstrijden.
14-15 sept. St. Oedenrode

Krekeltoernooi.
12 september in America.

Veteranenkampioenschap van de beide 
Limburgen.
Op 21 september te Geverik.
Opgave via Ruud Westerveen, Zuster Ar-
mandastraat 12, rwesterveen@gmx.net

1e en 2e Indoor bij de Grensschutters te Reu-
ver op 20-21-22 september
1e BW bij Ontspanning te Tungelroy op 26-
28-29 september

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

RKSVO Nieuws

Zaterdag 14 september:
SV Budel A2 - RKSVO A1 15.30
RKSVO A2 - Panningen A2 15.00
RKSVO  B1 - Sp.cl. Irene  B1 15.00
Panningen B2 - RKSVO  B2 15.00
RKMSV  C1 - RKSVO C1 13.00
FC Oda C2 - RKSVO C2g 13.30
RKSVO C3g - Cranendonck C2 13.00
RKSVO D1 - FC Oda D1 12.00
DESM D2 - RKSVO D2g 11.30
RKESV D2g - RKSVO D3g 11.45
Roggel E1 - RKSVO  E1 09.30
Veritas E1g - RKSVO E2 09.15
RKSVO E3g - SV Laar E5 10.00
RKSVO E4g - Cranendonck E3 10.00
Roggel F1 - RKSVO F1 10.45
RKSVO F2 - SVC’2000 F2 10.00
RKSVO F3 - Altweerterheide F1 11.00
RKSVO F4 - vrij
VV GKC F3g - RKSVO F5g 09.30

Zondag 15 september:
RKSVO  1 - Merefeldia  1 14.30
Sponsor van de wedstrijd: Reggefiber 
marktleider in glasvezel
FC Oda 3 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - MMC Weert 13.00
RKSVO 4 - Crescentia 2 11.00
SV Budel 7 - RKSVO 5 10.00
RKMSV 6 - RKSVO 6 13.00
RKSVO 7 - SSE 6 10.00
OVCS da.1 - RKSVO da.1 1.00

Vrijdag 20 september:
Vrijwilligersavond in de kantine 19.30

Vrijdag 27 september:
Algemene ledenvergadering 20.00

Zie voor het laatste nieuws:  www.rksvo.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & tegel-
centrum Weert

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 14 september
Merefeldia A1 – SHH A1 15:00
Merefeldia A2 – RKMSV A2 15:00
Baarlo B1 – Merefeldia B1 12:30/14:00
Laar B3 – Merefeldia B2 14:00/15:00
Koningslust MB1 – Merefeldia MB1 13:15/14:30
Merefeldia C1 – BSV Limburgia C1  13:30
RKHVC C1 – Merefeldia C2  12:30/14:30
Merefeldia C3 – SVC 2000 C3 13:30
EVV/St Joost D1 – Merefeldia D1G 10:45/12:00
Merefeldia D2G – Helden D3  12:15
VV GKC D2 – Merefeldia D3G 10:45/11:45
Merefeldia D4G – MBC’13 D2 12:15
MULO MD2 – Merefeldia MD1 10:00/11:00
Merefeldia E1 – SHH E1 11:00
SV Budel E4 – Merefeldia E2 08:45/09:45
Laar E4 – Merefeldia E3 08:15/09:00
Merefeldia E4 – Helden E4  11:00
Merefeldia E5 – Roggel E3 10:00
Merefeldia E6 – Maarheeze E4 10:00
Laar E7 – Merefeldia E7G 10:30/11:15
Merefeldia F1 – Laar F1 10:00
Laar F3 – Merefeldia F2G 08:15/09:00
Merefeldia F3G – SHH F5 09:00
Merefeldia F4 is vrij
Merefeldia F5 – Laar F5 09:00
SV Budel F6 – Merefeldia F6 07:45/08:45’

Programma Veteranen
Zaterdag 14 september
RKMSV – Merefeldia 16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 15 september
RKSVO – Merefeldia 1 12:30/14:30
FC Geleen Zuid 2 – Merefeldia 2 09:15/11:00
Rood Wit’67 2 – Merefeldia 3  09:15/10:30
Merefeldia 4 – MMC Weert 4  11:00
Merefeldia 6 – SSE 4  10:00
Roggel 7 – Merefeldia 7 08:15/09:30
Merefeldia VR1 – Eindse Boys VR1 12:00

Oefenprogramma Senioren
Zondag 15 september
Merefeldia 5 – Swalmen 4 11:00

Zaalprogramma

Zaterdag 14 september
sporthal de Bengele, Nederweert
E1 Ospel E1 - Leudal E1 9.00 u
D1 Merefeldia D1 - Ospel D1 12.00u
C1 Ospel C1 - Hercules ‘81 C1 9.55u
B1 Ospel/Merefeldia B1 - Rapiditas B111.00u
sporthal De Schans, Reuver
A1 Hercules’81 A1 - Ospel/Merefeldia A1 14.45u

ZONDAG 15 SEPTEMBER
Sporthal de Berkel, Horst
DS1 Wittenhorst DS1 - Ospel/Merefeldia DS1 12.20u

Fossielen en 
Stenenmiddag

Zondag 15 september, fossielen 
en Stenenmiddag in het Natuur 
en Milieucentrum De IJzeren 
Man, Geurtsvenweg 4 Weert. Van 
13.00u-17.00u. Toegang gratis!

Deze middag kun je als echte onder-
zoeker aan spannende activiteiten 
meedoen zowel binnen als buiten. 
Zelf fossielen en stenen zoeken in 
het stuifzand, bijzondere stenen uit 
Provincie Limburg ontdekken, een 
rivierdelta bouwen, zelf  mini-fossiel-
tjes van minimaal 65 miljoen jaar oud 
uitzoeken en veel meer. Kom naar het 
Natuur en Milieucentrum! 
Neem eventueel je eigen schepje en 
harkje mee. Meld je aan bij de balie.

Informatie: 
Geologische Vereniging Mente et Malleo
Tijs Bos: 
e-mail: infomente.et.malleo@gmail.com 
of tel: 0495-522204 

Wegens vakantie gesloten van 
28 aug. tot en met 18 sept. 
Vanaf donderdag 19 sept. 

weer geopend. 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Nieuwe VVD- wethouder Nederweert bekend
Zoals reeds bekend heeft onze 
wethouder, Renée  Wernink, een 
andere dienstbetrekking gevon-
den. Hoewel we wisten dat Renée  
na deze periode niet terug zou ke-
ren als wethouder, betreuren wij 
vanzelfsprekend dat Nederweert 
hiermee een goede wethouder 
verliest. Wij begrijpen en respecte-
ren haar beslissing echter en wen-
sen haar dan ook  veel succes en 
plezier in haar nieuwe functie. Zo-
als het er nu naar uitziet zal Renée 
haar wethouderschap per medio 
oktober/begin november beëindi-
gen. Er zal op een nader te bepalen 
datum nog een afscheidsreceptie 
voor haar gehouden worden.

De afgelopen periode is er door het 
bestuur naarstig gezocht naar een 
geschikte opvolger. Er bleken meer-
dere geschikte en geïnteresseerde 
kandidaten te zijn. Na een uitgebrei-
de selectie- en sollicitatieprocedure 
kunnen wij, met gepaste trots, als 
nieuwe wethouder namens de VVD 
presenteren: de heer Hans Houtman.

Hans zal bij veel personen reeds be-
kend zijn. Hij is nu woonachtig in 
Budschop, maar woont al 28 jaar in 
de regio waar hij de voorgaande 12,5 
jaar ook rayondirecteur is geweest bij 
de ING Bank. Hans heeft daarnaast 
ook zitting gehad in veel besturen 
van aan het MKB gelieerde organisa-
ties, iets wat hij ook na zijn pensione-
ring heeft voortgezet. Hij was gerui-
me tijd lid van de Raad van Toezicht 
van Gehandicaptenzorg Limburg  en 

momenteel nog van het Rick. Daar-
naast is hij  voorzitter van de Stich-
ting tot Behoud van de Paterskerk 
te Weert. Hans houdt van cultuur en 
historie (hij is onder meer ‘Vriend van 
Eijnderhoof’) en hij gaat daarnaast 
graag golfen.

Hans zal de portefeuille van Renée 
overnemen. Hij wordt derhalve ver-
antwoordelijk voor: milieu, platte-
landsontwikkeling, economische za-
ken en financiën. 
De VVD Nederweert is verheugd met 
deze benoeming een goede bijdrage 
te kunnen leveren aan de continuïteit 
van de coalitie. Wij hebben er ook 
alle vertrouwen in dat wij in Hans een 
intelligente, bedachtzame en inte-
gere bestuurder hebben gevonden. 
Ook Hans wensen wij veel succes en 
plezier met deze nieuwe uitdaging. 

Bestuur en fractie  
VVD  Nederweert
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo 

binnen- en 
buitendeuren

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines	

(High Flyer 430 €	295,-)	

stijlvolle Albo 

buitendeuren

Kom ook 
naar onze 
showroom!

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

Vakantiefoto Wedstrijd 
bij DAP Lintjeshof

Deze zomer organiseren we weer 
onze fotowedstrijd ! We zijn opnieuw 
op zoek naar mooie, schattige, grap-
pige, doldwaze vakantiefoto’s !
Ben je ver op reis geweest, of ben je 
gewoon in eigen land gebleven?  Heb 
je een te gekke foto van je huisdier 
op vakantie dan maak kans op leuke 
en gezonde prijs. ( zie website www.
lintjeshof.com ) 
De winnaars  krijgen bovendien  een 
eervolle vermelding op onze website 
en  facebookpagina.

Stuur je foto vóór 30 september naar 
infogezelschapsdieren@lintjeshof.
com , met vermelding van je naam, 
adres en telefoonnummer,  en na-
tuurlijk de naam van je huisdier. Je 
mag wel maar 1 foto insturen per ge-
zin, dus kies zorgvuldig!

Uit alle inzendingen selecteren we de 
leukste vakantiefoto in de categorie 
hond, kat en konijn  of knaagdier. 
Op  4 oktober Werelddierendag ma-
ken we de winnaars bekend! 

Succes!
Team Lintjeshof
Over de uitslag kan niet worden ge-
correspondeerd. 

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 19 september is 
weer open eettafel, aanvang 12.00 
uur. Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 11 september 11.00 
uur. Nieuwe bezoekers aanmelden tot 
dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Hobby- en kunstmarkt 
Nederweert

Op zoek naar leuke eigengemaak-
te artikelen (schilderijen, siera-
den, glaskralen, hout snijwerk, 
kunst etc.) dan is dit je kans. 

Op zondag 6 oktober 2013 van 11.00 
tot 17.00 uur organiseert  gemeen-
schapshuis de Pinnenhof een hobby 
en kunstmarkt in de Pinnenhof te Ne-
derweert. Entree is gratis.
Deze jaarlijkse gezellige hobby- en 
kunstmarkt wordt traditioneel druk 
bezocht.

Meer informatie volgt.

In oktober begin ik weer met workshops bloemschikken, 
ook zin in een of meerdere creatieve avond(en), 

ook leuk voor een groep vriendinnen of collega’s.
Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten.

Marive
Tevens het adres voor uw bloem- of grafstukken op bestelling.

Marij Veltrop-Douven 
Laurierstraat 48 

6031 WE Nederweert
tel:0495-625892 of 06-55995959

www.marive.eu
marij@marive.eu

*NIEUW*
Maïs dorsen & CCM malen

Voor meer informatie over maïs-hakselen, 
maïs-dorsen en maïs-CCM malen, 
kunt u contact met ons opnemen.

Tevens gevraagd snij- en korrelmaïs

Kleding en 
speelgoedbeurs

Op Zondag 22 september organiseert 
Basisschool De Bongerd  aan De Ben-
gele 2 in Nederweert een tweede 
hands kinderkleding en speelgoed-
beurs van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt winterkleding schoon en in 
goede staat te koop aanbieden vanaf 
maat 74 tot en met 176 voorzien van 
kledingmaat, prijs en een nummer.
Ook auto en fietsstoeltjes, stadsbug-
gy’s, positiekleding, carnavalskleding  
en groot speelgoed kunt u te koop 
aanbieden.

Niet ingenomen worden knuffels, on-
dergoed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen Zater-
dag 21 september tussen 10.30 
uur en 11.30 uur bij Basisschool 
de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor 
vermissing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is 
kan niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren 
aan een goed doel (actie polen).

Van de spullen die verkocht worden is 
de helft voor onze school (echter met 
een maximum van € 7,- per artikel) en 
de rest is voor u.

Voor meer informatie en een per-
soonlijk nummer mail dan naar kle-
dingbeurs_bs_de_bongerd@hotmail.
com  of  bel met 0495-622733
We hopen dat de beurs weer een suc-
ces gaat worden!!!!!!!

Limburgs openluchtmuseum 
Eynderhoof

Kuipers – ofwel tonnenmakersdag 
in Openluchtmuseum Eynderhoof 
Nederweert – Eind zondag 15 sept. 
van 13.00 – 17.00 uur.

De tonnenmaker is een bijzonder am-
bacht waar veel vakkennis van hout 
en gereedschap bij nodig is. Het is een 
ambacht dat steeds zeldzamer wordt. 
Vroeger vestigde de kuiper zich bij 
de brouwerijen, want daar waren de 
biervaten nodig. Maar ook de was-
tobben en de karn werden van eiken 
duigen gemaakt. Gebruiksartikelen 
uit de tijd van overgrootmoeder. 
Deze dag kun je alles te weet komen 
hoe duigen en hoepels vervaardigd 
worden en zeker spectaculair is het 
branden van de tonnen en emmers. 

Aan de kinderen is ook gedacht. Zij 
mogen lopen in een tonnenrokje 
en op de foto in een grote wijnton. 
Het liedje zingen van Jan Huigen in 
de ton, met een hoepeltje erom. Jan 
Huigen, Jan Huigen en de ton die viel 
in duigen. Van alle andere ambachten 
en heerlijkheden kunt u ook genieten 
in Eynderhoof. U leest het weer een 
plek waar u geweest moet zijn!

Woensdag 18 september is er gidsen 
met de kids op Eynderhoof.
De kinderen kunnen, samen met de 
gids, speuren door het museum. Ze 
mogen de smid, pottenbakker, de 
houtbewerker helpen bij het am-
bacht. Ook gaan ze vanmiddag de 
natuur ontdekken. In de heemtuin 
kunnen ze kennismaken met fruit en 
groenten van vroeger.
U vindt openluchtmuseum Eynderhoof 
te Nederweert-Eind Milderspaat 1

Voor informatie: www.Eynderhoof.nl



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Aardbeienbavaroise......................................€ 10,75
Ciabattabroodjes .................. 4 halen, 3 betalen
Kroketbroodje .......................................per stuk € 1,20
Appelroomrolletjes ...........................per stuk € 1,25

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

HOERA!
Kapsalon curl & color 

bestaat 20 jaar!   
Het is ons gelukt om in de loop der jaren een groot 

en vast klanten bestand op te bouwen. 
Veel van onze klanten komen al jaren 

bij ons in de kapsalon, in deze 20 jaar hebben we al 
veel kinderen zien opgroeien en ‘t leuke is van een 
groot aantal knippen we ze nog steeds hun haar.

Tevredenheid van de klant is ‘t belangrijkste voor ons!
Het 20 jarig bestaan vieren wij uiteraard dit 

weekend samen met onze klanten. 
Terwijl u behandeld word zorgen wij voor een 

heerlijke cappuccino met gebak!
Bedankt voor t vertrouwen in ons !          

Tot ziens in onze kapsalon !!            

St. Rochusstraat 32 Tel. 626922

oog voor detail

Curl & Color
kapsalon

Picknickwandeling vol Peelbeleving 

Zin in een bijzondere natuur-
beleving? Doe dan mee met de 
Picknickwandeling op zondag 15 
september  in Nationaal Park De 
Groote Peel. Je geniet niet alleen 
van een excursie vol Peelbeleving, 
maar ook van een picknick op een 
mooi plekje in de natuur. Na af-
loop kan je ook nog naar een mu-
ziekoptreden in het Amfitheater
van De Pelen. De excursie  start 
om 11.00 uur bij Buitencentrum 
De Pelen en duurt tot 13.30 uur. 
Deelname kost € 12,50 per vol-
wassene en € 10,- per kind, inclu-
sief picknick. Er kunnen max. 20 
deelnemers meedoen. Opgave kan
(tot uiterlijk vrijdag 13 september 
17.00 uur) via: 0495 – 641 497 of 
per mail: depelen@staatsbosbe-
heer.nl Het Buitencentrum ligt aan
de Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Natuur beleef je me al je zintuigen
De natuur prikkelt al je zintuigen. 
Behalve te zien is er ook van alles te 
horen, te voelen en zelfs te proeven 
is in de natuur. Het is de combinatie 
van al die zintuigen die je natuurbe-
leving compleet maakt. Om nog be-
wuster te beleven met al je zintuigen 

kan je eenvoudige opdrachten doen. 
Tijdens de excursie op zondag 15 sep-
tember laat een Peelgids van Staats-
bosbeheer je ervaren hoe dat werkt. 
Zo word je helemaal ondergedom-
peld in de natuur en zet je al je zintui-
gen op scherp! Het leuke is dat je die 
ervaring ook kan gebruiken tijdens 
andere wandelingen. Laat je verras-
sen en geniet! 

Halverwege de tocht wordt er een 
mooi plekje gezocht voor de picknick. 
Zo vijzel je je energie weer op voor de 
rest van de tocht. Dat is puur genie-
ten in de Peel! 

Nog meer beleving in Buitencen-
trum De Pelen!
Na terugkomst bij het Buitencentrum 
kan je nog genieten van muziek in 
het Buitencentrum. In september zijn 
er elke zondag voorstellingen in het 
overdekte Amfitheater van De Pelen. 
Op zondag 15 september spelen co-
verband Moina, See Q en troubadour 
Gerard van Kol. Voor meer informa-
tie, een compleet activiteitenover-
zicht en een routebeschrijving: www.
buitencentra.nl of www.np-degroo-
tepeel.nl

Supermarkten openen collectief de deuren

Wijziging winkeltijdenwet: 
Supers nu ook op zondag open
Op 3 september j.l. heeft de gemeen-
teraad van Nederweert ingestemd 
met het wijzigen van de winkeltijden-
wet. Deze wet maakt het mogelijk 
dat winkels permanent op zondag 
de deuren mogen openen. De su-
permarkten hebben deze wijziging 
aangegrepen om samen op te trek-
ken. Jumbo Heerschap, Jan Linders 
en Emté zijn vanaf heden elke zon-
dag geopend van 12:00 tot 18:00 uur. 
Deze samenwerking tussen de win-
kelbedrijven is uniek en de winkeliers 
zijn erg tevreden met deze nieuwe 
mogelijkheid tot openstelling. Stan 
Heerschap van Jumbo Heerschap is 
verheugd: “Samen met Jan Linders 
en Emté laten we in Nederweert 

zien waar een klein dorp groot in 
kan zijn. De samenwerking met mijn 
collega’s van Jan Linders en Emté is 
prima verlopen en we zijn allemaal 
blij met de wijziging van de winkel-
tijdenwet. Ook de samenwerking met 
het centrummanagement en met de 
gemeente, onder leiding van wet-
houder Wernink, verliep perfect!”. 
De gewijzigde verordening omtrent 
de winkeltijden is direct van kracht. 
Centrummanager Gerrit Timmerman
is in zijn nopjes over deze ontwikke-
lingen: “De supermarkten nemen het 
voortouw, maar ik hoop dat er veel 
winkels zullen volgen. Wanneer on-
dernemend Nederweert zijn krachten
gaat bundelen kunnen we onze ge-
meente als winkelgebied nog sterker 
op de kaart zetten!”.

Supermarkten in Nederweert voortaan ook op zondag geopend.

Slaapcursus Morpheus©
Na het succes in het voorjaar gaat 
de Slaapcursus Morpheus© op twee 
locaties in Alphen aan den Rijn van 
start op 12 en 13 september a.s. Bij 
de voorjaarscursus kwamen de deel-
nemers uit geheel Nederland, waar 
onder Weert, Amsterdam, De Lier, 
Voorburg en Nieuw Vennep. Zowel 
Gezondheidcentrum Dillenburg als 
Orange Wellness Center, beiden in 
Alphen aan den Rijn, hebben een
zeer geschikte ruimte beschikbaar.

De methodiek die de bedenker Frank 
de Wijn (70) heeft ontwikkeld, is ge-
bleken zeer succesvol te zijn. De ge-
middelde score gegeven door de cur-
sisten ligt op 8½.  Dat betekent dat 
ieder cursist de ervaring heeft dat hij 
rustiger kan slapen en daardoor fitter 
opstaat de volgende dag.
Een van de cursisten wist het treffend 
te omschrijven: “Mij is gebleken dat 
slapen een werkwoord is. Je kunt zelf 
je slaappatroon beïnvloeden.” 

Waar denkt De Wijn dat het succes 
van zijn slaapcursus in schuilt? “Een 
van de factoren is, dat ik de cursisten 
leer om te gaan met hun slaappro-
bleem. Wat de cursisten vooral waar-
deren is de persoonlijke aandacht die 
iedereen krijgt middels e-coaching”. 
In Alphen aan den Rijn ga ik nu al in 
twee locaties tegelijk van start, nl. op 
12 en 13 september a.s.

In 2014 wil De Wijn een begin maken 
met het uitrollen van zijn Slaapcursus 
Morpheus© in andere delen van Ne-
derland. Voor het komende voorjaar 
staat als nieuwe cursusplaatsen ge-
pland Alkmaar en Eindhoven. In Alk-
maar hebben de eerste gesprekken
met een coach plaats gevonden; een 
locatie is al gevonden. “In Eindhoven, 
mag ook Tilburg zijn, zijn we nog niet 
zo ver gevorderd, maar dat gaat ze-
ker goed komen” zegt De Wijn opti-
mistisch. 

De Wijn maakt zich geen zorgen over 
de manier waarop de coaches in de 
andere cursusplaatsen zijn methode 
en presentatie zullen overnemen. 
“Op dit moment ben ik in gesprek 
met een deskundige die speciaal 
voor mijn Slaapcursus Morpheus© 
een train-de-trainer programma zal 
ontwikkelen. De coaches zullen met 
elkaar een team gaan vormen, met 
jaarlijkse bijeenkomsten en trainin-
gen, waarbij zij mijn gedachtegoed 
naadloos kunnen overnemen en er-
varingen en ideeën kunnen uitwis-
selen.

Voor informatie:
http://www.slaapcursusmorpheus.nl
Mailen kan naar: slaapcursusmor-
pheus@gmail.com of 
bel Frank de Wijn: 0652381890.

Boek H. Geest/’t Kienhout

Bij gelegenheid van het (bijna) 60 ja-
rig bestaan van basisschool H.Geest/ 
’t Kienhout werd door leerkracht Jos 
van Laer het boek “Help, we krim-
pen” geschreven. Van dit boek, dat 
in 2012 werd uitgegeven, zijn nog en-
kele exemplaren beschikbaar.
Een van de vele reacties: “Het boek 
beperkt zich niet tot het onderwijs in 
Ospeldijk, maar geeft ook een goed 
beeld van de vele veranderingen in 
het onderwijs in de voorbije 60 jaren. 
Ook de geschiedenis van het onder-
wijs in Ospel, beginnend met het 
schooltje op de Kreyelerschans, krijgt 
in het boek een plaats. Een uitgebrei-
de bijdrage van onze vorige minister 
van onderwijs, Marja van Bijsterveldt, 
en het voorwoord van burgemeester 
Evers maken dit boek tot een waarde-
vol tijdsdocument.

Wilt U de laatste kans benutten om 
nog in het bezit te komen van dit 
boek, neem dan contact op per e-
mail: v_laer@hotmail.com of telefo-
nisch: 0495-537474

Stichting Coördinatie
Zorg & Welzijn

Steeds meer complexe zorg wordt thuis 
verzorgd. De afstemming tussen alle be-
trokken partijen, hulpverleners, familie, 
mantelzorgers en vrijwilligers gaat vaak 
moeilijk. In Nederweert bestaat er sinds 
de sloop van het verzorgingshuis al 5
jaar een Virtueel Verzorgingshuis. Via 
een website wordt de nodige zorg aan 
91 cliënten optimaal afgestemd. Het is 
inmiddels bewezen, dat met een goede 
samenwerking tussen professionals, 
cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, 
de cliënten langer en met meer tevre-
denheid in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen. Het is bekend 
dat de kosten veel lager zijn en dat de 
zelfredzaamheid van cliënten in deze 
situatie toeneemt. De voortgang van 
het project is door de oprichting van de 
Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn 
veilig gesteld. Daarnaast gaat de Sticht-
ing de inspraak van burgers op het ge-
bied van zorg en welzijn organiseren.

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
Losgestort Verpakt

 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

Onze graszoden 
worden bij u aan 

huis geleverd!
www.tindemansgraszoden.nl

0636419667

Historische rondleiding door
de kern van Nederweert

Beleef het verleden aan de hand 
van gids Alfons Bruekers

Op zondag 22 september vindt er 
een cultuurhistorische rondlei-
ding plaats door het centrum van 
Nederweert. In een wandeling 
van circa anderhalf uur neemt 
gids Alfons Bruekers de deelne-
mers mee terug in de tijd. Aan de 
hand van bijzondere verhalen en
achtergronden schetst de histori-
cus een verrassend beeld van de 
geschiedenis van het Peeldorp. 
Een must voor iedereen die meer
wil weten over Nederweert. 

Verbazen
Hoewel veel van het oude dorps-
schoon in de kern van Nederweert in 
de loop der jaren verloren is gegaan, 
herinnert er nog veel aan de kleur-
rijke geschiedenis. Een wandeling 
door de kern brengt U in contact met 
echo’s uit het verleden. Zelfs ver-
knochte Nederweertenaren zullen
zich verbazen over de vele historische 
wetenswaardigheden en anekdotes 
die verbonden zijn aan huizen en ge-
bouwen in de dorpskern. Voor geïn-
teresseerden van buiten de gemeen-
te is het een boeiende kennismaking 
met Nederweerts verleden.

Praktische gegevens
Onder leiding van de gepassioneerde 
gids Alfons Bruekers wordt U rondge-
leid door de oude kern van Nederweert. 
De route voert door de Kerkstraat, 
Beuldersweg, Schoolstraat, Pastorie-
weg en Kapelaniestraat. Op een tiental 
plekken langs de route wordt even stil-
gehouden en krijgen deelnemers een
toelichting over de geschiedenis en de 
bezienswaardigheden.

De route duurt ongeveer anderhalf 
uur. Wandelschoeisel en eventueel
een paraplu wordt aangeraden. De 
rondleiding start en eindigt bij Guul-
ke eten en drinken, Geenestraat 2A. 
Ontvangst om 10.30 uur met koffie 
en vlaai. Aanvangstijd rondleiding 
om 11.00 uur.

Wat krijgt U zoal te zien en horen?
Middeleeuwse magische runentekens 
in de kerktoren. Het eerste illegale 
bouwproject. Ondernemende vrou-
wen. De straat der schone kunsten. 
De Franse school. De geheime schuil-
kerk. Het huis van de twaalf ambach-
ten en de dertien ongelukken. De 
drie pastorieën. De voormalige bier-
brouwerijen. De heilige Antonius van 
Nederweert. Het romantische paad-
je. Waarom de kerktoren speklagen
heeft. Het oudste grafkruis op het 
kerkhof. Waarom geiten en bokken
niet op het kerkhof konden komen. 
De vrijheidsboom uit 1792. De legen-
darische Willibrordusput. En nog veel 
meer. Kortom een ontdekkingstocht 
die meer dan de moeite waard is. 

Opgeven
Deelname aan de historische wande-
ling kost € 10,- per deelnemer. Dat is 
inclusief koffie met vlaai. Opgeven 
kan bij Guulke eten en drinken, tel. 
0495-634221 of via info@guulke.nl.

SKO

Mijn mobieltje
Ik spits mijn oren om te horen 
waar de haan nu koning kraait. 
Bedenkelijk bemerk ik even
dat ‘t weer om mijn mobieltje draait.

Een herhaling van dat hanengekraai
komt waarschijnlijk uit mijn tas.
Maar evenzo goed is het mogelijk
dat het geluid komt uit mijn jas.

Wie heeft me zo dringend nodig?
Waar zit die verdraaide mobiel?
Ik word nu steeds nerveuzer,
het geluid snijdt door mijn ziel.

Zal er wat gebeurd zijn soms,
waar is toch die GSM?
In paniek ren ik al zoekend rond,
waar zit ie nou, waar heb ik hem?

Mijn verstand lijkt te verbleken,
mijn handen beginnen te trillen,
mijn gezicht wordt beurtelings wit en 
rood.
Wat zal die aanhouder willen?

Het “kukeleku” klinkt in de hoek
zoekend kijk ik achter alle planten
en....eindelijk, daar is hij dan.
Hij ligt onder een stapeltje  kranten.

Maar wat schetst mijn verbazing,
opeens is het rinkelding weer stil.
Doch nu ik hem gevonden heb,
weet ik nog niet wat die ander wil.

Ik kan het  gewoon negeren,
maar nieuwsgierig als ik van nature ben,
denk ik dat ik even terug ga bellen
en zo de reden van die stoorzender ken.

Nog een vierregelig coupletje
van dit herkenbare mobielverhaal
met tot besluit mijn eindconclusie
vermengd met een vleugje moraal.

Wat was ik toch een tevreden mens.
Wat was mijn rustig leven fijn,
toen ik nog niet bereikbaar was
en even ongestoord mezelf kon zijn.

Resi Faessen

Pieter Jouke in
Theaterboerderij Boeket 

Vrijdag 13 september is in Thea-
terboerderij Boeket de voorstel-
ling ‘Woord Houden’ te zien, een 
cabaretprogramma van Pieter
Jouke. De aanvang is 20.30 uur. 
De entree bedraagt 10 euro. Re-
serveren kan via j.levels3@kpn-
planet.nl.

Jouke (domineeszoon, 1973) begon
in 2000 aan een glansrijke carrière 
als comedian. Hij schrijft teksten voor 
verschillende cabaretiers en voor vele 
radio- en tv-programma’s. Hij was te 
zien bij ‘CQC’, ‘Koppensnellers’, ‘De 
Staat van Verwarring’, ‘Het Gesprek’ 
en ‘Wat vindt Nederland’. Daarnaast 
loopt hij marathons, schrijft humo-
ristische boeken en is een van de drie 
breinen achter Burorenkema.nl

Belofte
De eerste avondvullende solovoor-
stelling van Pieter Jouke ‘Nou Wordt 
Die Mooi!’ werd zeer enthousiast ont-
vangen. Hij werd een veelbelovend
en groot talent genoemd. ‘Jouke is 
een eigenzinnige cabaretier met een 
fijn gevoel voor literair absurdisme, 
waar er (naast Wim Helsen) maar heel 
weinig van rondlopen’, aldus Patrick 
van den Hanenberg in Volkskrant.
Met zijn nieuwe programma ‘Woord 
Houden’ lost Jouke deze belofte 
meer dan in. Het is een programma 
waarin hij opportunisme bloot legt 
aan de hand van dagelijkse situaties. 
De bakker, de slager, zijn vrouw en 
zijn kinderen, allemaal beloven ze 
hem wel iets en hij houdt ze aan hun 
woord, desnoods ten koste van alles.
Hij is actueler dan zijn schaduw, ab-
surder dan de tafel van zeven. Hij 
denkt sneller dan hij kan praten, im-
proviseert alsof het gedrukt staat en 
is bovenal origineel grappig. Voor 
een gering bedrag laat hij uw jas aan-
nemen, zal hij het licht voor u uit la-
ten doen en zal hij u laten lachen. U
bent er aan toe. En anders hij wel.

Theaterboerderij Boeket ligt aan de 
Rosselsweg 3 in Nederweert. 

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Gezocht:

Wij zijn op zoek naar mooie verhalen 
of ludieke acties van uzelf of andere 
mensen uit de gemeente Nederweert.
Die kunnen wij namelijk goed gebrui-
ken voor de (in een compleet nieuw 
jasje gestoken) vastelaovundjgezet 
van 2014. 
Heeft u ietss lolligs meegemaakt of 
gehoord, dan weten wij dat graag.
U mag de tekst gewoon in het Neder-
lands aanleveren. Wij zorgen ervoor 
dat het in het “Ni-jwieërts” geplaatst 
wordt.
Teksten en/of foto’s (let op: foto’s 
apart toevoegen als jpg bestand) kunt 
u sturen naar de redactie van de vas-
telaovundjgezet van De Pinmaekers.
vastelaovundjsgezet@outlook.com

Alvast bedankt voor uw nieuws en 
reacties!

Redactie vastelaovundsjgezet,
V.V. De Pinmaekers

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



Bewegen is gezond en leuk en scherpt 
de geest. Alleen daarom al is het be-
langrijk dat zoveel mogelijk mensen 
bewegen en actief mee blijven doen. 
Dat geldt zeker ook voor onze senioren, 
die daardoor langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in de eigen vertrouwde 
woonomgeving. Op de vorig jaar 
gehouden gezondheid- en beweeg-
markt Nederweert Vitaal konden deze 
inwoners terecht voor informatie en 
advies over gezond ouder worden en 
verantwoord bewegen. Het leverde 
heel veel positieve reacties op en en-
thousiaste deelnemers. En daarom gaan 
we het evenement voor de tweede keer 
organiseren.

Op zondag 6 oktober kunt u in Sport-
centrum De Bengele van 13.00 tot 17.00 
uur terecht voor informatie over ge-
zondheid, welke manier van bewegen 
voor u geschikt is en welke hulpmid-
delen er zijn. Ook kunt u meedoen met 
testen, demonstraties en lezingen.

Rust roest…
Geriater Katie Dermout (St. Jans Gast-
huis, Weert) over bewegen. “Bedrust was 
de oude remedie voor de meeste zieken. 
Het is voor ouderen een slecht advies. 
Rust roest... De botmassa en spierkracht 
gaan snel achteruit bij bedrust. Dagen 
bedrust levert voor jaren afname in 
spierkracht op. In de benen dus, al is het 
maar met het doen van de boodschap-
pen. Bewegen is bewezen effectief voor 
veel ziektes: ook voor artrose en osteo-
porose. Ook mensen met een depressie, 
hartfalen, longaandoeningen en nog 
veel meer ziektes, hebben veel profijt 
van bewegen. Spieren en botten zijn af-

hankelijk van bewegen. Geen enkel spier- 
of botprobleem heeft baat bij rust!” 

Hulpmiddel nodig
Ook als het niet meer zo gemakkelijk 
gaat, is het belangrijk om te blijven 
bewegen. Huishoudelijk werk of tui-
nieren zijn al geschikte manieren. Stap 
ook op het juiste moment over op een 
hulpmiddel. Een rollator wordt weleens 
als een taboe gezien. Maar juist dankzij 
de rollator kan iemand blijven bewegen. 
Dat heeft altijd de voorkeur boven niet 
lopen! Op de markt krijgt u een toe-
lichting op de hulpmiddelen waarmee 
u mobiel kunt blijven en kunt u ze ook 
proberen.

Afnemen testen 
Senioren krijgen tijdens Nederweert 
Vitaal  informatie en advies over manie-
ren van beweging. U kunt een lezing 
bijwonen of u laten testen, bijvoorbeeld 
door het meten van de bloeddruk, het 
prikken op bloedsuiker, het afnemen van 
een fittest of een gehoortest. 

Medische instanties
Fysiotherapeuten gaan aan de slag 
met balans- en valtestjes en loop- en 
knijptesten. Ook cesar-, ergo- en podo-
therapeuten zijn aanwezig. Het St. Jans 
Gasthuis is met diverse specialismen 
vertegenwoordigd. Orthopeden zullen 
uitleg geven over de ingreep voor een 
nieuwe knie of heup en de revalidatie 
en beweegmogelijkheden voor en na 
zo’n operatie. 

Voeding en gewicht
Tijdens de lezingen wordt ingegaan op 
het belang van bewegen bij het ouder  

worden. Ook dementie, COPD en 
obesitas komen aan de orde. Er is veel 
aandacht voor gezonde voeding en een 
gezond gewicht. 

Ook de Vrijwillige Thuiszorg, Steun-
punt Mantelzorg en Groene Kruis zijn 
aanwezig. Bij het Wmo-loket kunt 
u terecht met uw vragen en ook het 
Algemeen Maatschappelijk Werk en 
Praktijk Dentener staan u graag te 
woord over vormen van hulpverlening. 
Verder is de Universiteit van Maastricht 
weer aanwezig.

Beweegdemonstraties 
De plaatselijke sportverenigingen en 
-groepen laten via demonstraties zien 
welk beweegaanbod zij bieden. U bent 
van harte uitgenodigd om overal aan 
mee te doen: meer bewegen voor 
ouderen (aangepaste gym, dans en 
koersbal), Als botten en spieren protes-
teren, Tai Chi, Pilates, Dynamic Tennis, 
badminton, handboogschieten en Nor-
dic wandelen. U krijgt uitleg om goed 
overweg te kunnen met een elektrische 
fiets. Er zijn fietstesten, fietsgymnas-
tiek, reactietests en valpreventie. 
Onder leiding van deskundigen kunt u 
oefenen met wandelen en fietsen. 

Vragen?
Voor meer informatie kunt u telefo-
nisch of via e-mail contact opnemen 
met Jan van Riet van het team Maat-
schappelijke Ontwikkeling: nederweer-
tvitaal@nederweert.nl.

Genoeg te beleven, genoeg te bewegen! 
Noteer zondag 6 oktober daarom 
alvast in uw agenda.

Beweeg mee met Nederweert Vitaal
Tweede grote gezondheid- en beweegmarkt voor senioren 

Donderdag 12 september 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 of 14 0495
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 
 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekend-
makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
lokale, maar ook regionale en landelijke 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekendma-
kingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is moge-
lijk zelf een interesseprofiel samen te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke lijks 
in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 
voorzijde van het gemeentehuis gehangen.

In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-

GemeenteContact

Op de website...
Gemeentehuis gesloten op vrijdag  
13 september i.v.m. jaarlijkse 
personeelsdag 
Werkzaamheden aanpassing bocht 
bij Brug 15
Meedoen aan invulling van 
gedeelte  Leemkuilen in Sarsven en 
De Banen?
Ondertekening voor aanstellen van 
cultuurcoach
Kandidaten voor Gemeente-
compliment 2014 gezocht

www.nederweert.nl

Zondag open
Doordeweeks of op zaterdag geen tijd 
gehad om te winkelen in Nederweert? 
Dan kan dat voortaan gewoon op 
zondag.

Winkeliers in onze gemeente mogen 
vanaf nu namelijk zelf bepalen hoe 
vaak ze op zondag hun deuren ope-
nen. Op dinsdag 3 september heeft de 
gemeenteraad de nieuwe Winkeltijden-
verordening vastgesteld als gevolg van 
de gewijzigde Winkeltijdenwet.

Veranderingen
In de nieuwe Winkeltijdenverordening 
zijn enkele zaken veranderd met be-
trekking tot de opening van winkels op 
zon- en feestdagen. Wat is er nu precies 
veranderd? 

Openstelling zelf bepalen
Eerder waren er twaalf vaste koopzon-
dagen in de gemeente Nederweert. Na 
de inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening mogen winkeliers zelf be-
palen op welke zon- en feestdagen hun 
winkel open is.

Verantwoordelijkheid bij winkeliers
De verantwoordelijkheid voor de open-
stelling van winkels op feest- en zon-
dagen ligt voortaan bij de winkeliers. 
In onderling overleg zullen zij, samen 
met het Centrummanagement Neder-
weert, proberen om de opening van de 
winkels op deze dagen zoveel mogelijk 
op elkaar af te stemmen. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de behoef-
ten van het winkelend publiek en zal 
worden ingespeeld op festiviteiten in de 
gemeente. 

al ingesteld. De huidige inrichting en de 
breedte van de Kerkstraat laten dit toe.

Eenrichtingsverkeer
Een verkeersluw kernwinkelgebied wordt 
gecreëerd door alleen het hoogst nodige 
gemotoriseerd verkeer toe te staan, o.a. 
door het instellen van eenrichtingsverkeer 
voor de Kerkstraat (kerk - horecaplein) en 
het grootste gedeelte van de Brugstraat 
(in- en uitrit Jumbo - Brug 15). Dit bete-
kent dat dit deel van de Kerkstraat alleen 
vanaf de kerk mag worden ingereden. 
De toegang van de Brugstraat is mogelijk 
vanuit de Geenestraat, Kerkstraat, Staat, 
Sint Luciastraat, inrit Jumbo, Sint Lamber-
tusstraat, Burgemeester van Udenstraat 
en de Dokter Schmidtstraat, allen in de 
richting van Brug 15.

Centrumring
Voor een verkeersluw kernwinkelge-
bied moet zoveel mogelijk zoekverkeer 
worden voorkomen door het parkeren 
(maximaal twee uur) zoveel mogelijk 
te voorzien binnen ‘de schil’ rondom 
het kernwinkelgebied, maar niet in de 
Kerkstraat zelf. Om toch voor voldoende 
bereikbaarheid te zorgen, is de zoge-

naamde centrumring aangewezen, waar-
over het verkeer rondom de kern wordt 
geleid. Het aanwezige parkeerverwijssys-
teem op deze ring geleidt het verkeer van 
en naar de parkeerplaatsen en bestem-
mingen binnen het centrum.

Parkeerplaatsen 
Omdat voor een aantal bestemmingen 
een directe bereikbaarheid vanuit de 
Kerkstraat nodig is, wordt een gering 
aantal parkeerplaatsen (maximaal 30 
minuten) bij de herinrichting terugge-
bracht. De Brugstraat heeft na de recente 
herinrichting ook de functie van verblijfs-
gebied (geen kernwinkelgebied). Daarom 
is ook hier een aantal parkeerplaatsen 
(maximaal 30 minuten) aangelegd.

Geen onacceptabele milieu-effecten
Uit eerdere doorrekeningen is gebleken 
dat deze nieuwe verkeersstructuur enige 
verschuiving tot gevolg zal hebben voor 
de voertuigaantallen binnen de kern, 
maar dat dit per saldo geen onacceptabe-
le (milieu)effecten tot gevolg zal hebben.

Kijkt u op onze website voor een over-
zicht van de nieuwe situatie.

Supermarkten
De supermarkten Emté, Jumbo en Jan 
Linders zijn vanaf zondag 8 september 
elke zondag open en hanteren geza-
menlijke openingstijden.

Samen 
Beleid maken we zoveel mogelijk samen 
met belanghebbenden en betrokkenen. 
Ook deze wijzigingen zijn daarom eerst 
besproken met ondernemers, horecaver-
enigingen en het centrummanagement.

 Ook wordt de bereikbaarheid van 
het buitengebied voor de bewoners 
uit de kern en recreanten bemoeilijkt

 Een randweg leidt tot aantasting van 
de natuurgebieden, een negatieve 
beïnvloeding van de beschermde 
soorten, een toename van het 
verkeer op de Booldersdijk Noord 
en een verhoogde stikstofdepositie, 
welke op dit moment al te hoog is.

14 stakeholders
De 14 stakeholders zijn Lage Kuilen e.o; 
Milieufederatie Limburg; Buurtver-
eniging Boeket; Stichting Gezond en 
Leefbaar Milieu Nederweert; Stichting 
Leefbaar buitengebied Nederweert; 
Buurtschap Molenweg-Ouwijck; LLTB 
Weerterland; WBE de Oude Graaf; 
Buurtvereniging Bosserstraat; Dorps-
raad Laar; Fietsersbond; LLTB Roer-
mond; Dorpsoverleg Someren-Heide en 
Cumela .

Nieuwe verkeerssituatie kern Nederweert
De wens om de verblijfskwaliteit binnen 
het kernwinkelgebied (Kerkstraat) van 
Nederweert te verbeteren, waarbij vooral 
het langzaam verkeer, voetgangers en 
fietsers, aandacht moet krijgen. 

Dat is een belangrijk aandachtspunt 
uit het Beleidsplan Verkeer en Vervoer 
Nederweert (BVVN, 2008) en de Ont-
wikkelingsvisie kernen Nederweert en 
Budschop 2005.

Van kracht
Met de nieuwe verkeersstructuur is aan 
deze wens gehoor gegeven. Tijdens de 
diverse bijeenkomsten voor de herinrich-
tingsprojecten werd de nieuwe situatie 
al nader toegelicht. Na het afronden van 
de werkzaamheden voor de herinrichting 
Brugstraat/Geenestraat (nog vóór de 
zomervakantie), is de nieuwe verkeers-
structuur binnen de kern van Nederweert 
van kracht geworden. 

Ondanks dat op dit moment de plannen 
worden voorbereid voor de herinrichting 
van de Kerkstraat (kerk - horecaplein) is 
hiervoor, evenals voor de Brugstraat, het 
geplande eenrichtingsverkeer meteen 

Op woensdag 28 augustus was de thema-
raad over de wegverbinding A2-N266 
waarin de aanwezigen o.a. informatie 
kregen over de adviezen van de stake-
holders. 

In de recente publicatie in het Gemeente 
Contact, op de website en in de nieuws-
brief is het gezamenlijk standpunt van 
14 stakeholders weergegeven dat de 
varianten 1A en 1B de enige juiste oplos-
sing zijn. Daarbij is de volgende toelich-
ting gegeven:

1. Geen problemen oplossen door 
nieuwe problemen te creëren

2. Is het verantwoord om zoveel van het 
gemeenschapsgeld (€ 5 miljoen) aan 
de N266 te besteden, of zijn er toch 
dringender zaken?

Uitgebreidere onderbouwing
Voor de volledigheid is onderstaand een 
uitgebreidere onderbouwing van het ge-
zamenlijk advies van de 14 stakeholders 
weergegeven:

 Er bestaat geen noodzaak voor de 
verlegging van de N266. Een eerdere 
studie toont dit aan

 Met de varianten 1A en 1B wordt 
de barrière (uit Masterplan) tussen 
Nederweert en Budschop grotendeels 
opgeheven

 De varianten 1A en 1B hebben nage-
noeg geen negatieve effecten op de 
natuur

 Een eventuele randweg leidt tot lan-
gere reistijden in het buitengebied, 
een afname van de verkeersveiligheid 
en barrièrewerking ter plaatse

 Het onderhouden van sociale contac-
ten wordt hierdoor tevens bemoeilijkt 

Gezamenlijk advies 14 stakeholders 

Vorig jaar was er heel veel belangstelling voor het evenement in Sportcentrum De Bengele. (Foto: gemeente Nederweert)



PINKe
NEDERWEERT, DAAR KUN JE MOOI 
NIET OMHEEN!
Als de actiegroepen tegen aanleg van 
de randweg hun zin krijgen wordt 
deze slogan nog realiteit ook.

B.B.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

De Mortel 25 augustus pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 2e prijs in de 
klasse DE-L springen

De Mortel 1 september paarden
Rik van de Kruys met Gaudi H, 1e prijs in de 
klasse L springen

Uitslagen 366e bondsfeest, georgani-
seerd door St. Cornelius Swartbroek:
Nieuwe exercitie gewapend:
Beste defilé 88 pnt. 9e pl.
Beste houding 163 pnt. 6e pl.
Mooiste geheel   164 pnt. 5e pl.
Vaandeldrager 158 pnt. 7e pl.
Bordjesdrager   163 pnt. 8e pl.
Commandant 70 pnt. 2e pl.
T.M tijdens optocht  146 pnt.   10e pl.
T.M. (terreinwedstr.)  162 pnt. 4e pl.
Marswedstrijden   164,3 pnt. 3e pl.
Koningspaar          171,5 pnt. 8e pl. (ged.)

Miss majorette geeft baton door…
Esther Thijssen heeft afgelopen zondag, na 
deelname aan het  laatste schuttersfeest van 
dit seizoen haar Miss majorette-baton door-
gegeven aan haar opvolgster. Na 7 jaar het 
paradepaardje van het majorette - peleton 
te zijn geweest gaf ze een tijdje geleden 
aan om te willen stoppen na het schutters-
seizoen. Mede door haar beroep, waarin 
ze vaak weekend diensten draait, viel het 
vaak moeilijk te combineren en moest ze 
een keuze gaan maken. Vele malen heeft ze 
haar diensten op het werk geruild om klaar 
te staan voor de schutterij.

Met haar inzet: Als je ervoor gaat, moet je 
het ook goed doen.
Wij vinden het bijzonder jammer, maar res-
pecteren haar keuze. Als 6 jarige kwam ze 
bij de majorettes in navolging van haar zus 
Leonie. In de ruim 18 jaar, die ze inmiddels al 
bij de majorettes is heeft ze vaak succesvol 
deelgenomen aan concoursen samen met 
Vivian en Rianne. Esther heeft wel aangege-
ven om haar kennis in de majorette – wereld 
door te blijven geven aan de jongere gene-
ratie. Op maandagavond geeft ze wel nog 
lessen in de Reigershorst.
Na afloop van de optocht j.l. zondag werd 
Esther in de bloemetjes gezet en kreeg ze 
een serenade aangeboden door het kla-
roenkorps als dank voor haar inzet.

Agenda September:
10 sept. Bijeenkomst activiteitencommissie 

– aanvang 19.30 uur Clubgebouw
14 sept. Schietoefening 19.00 uur - Clubge-

bouw
15 sept. Tinus Stienen beker/ Beste schut-

ter
21 sept. Schietoefening 19.00 uur – Club-

gebouw
28 sept. Uitstapje voor de activiteitencom-

missie (zie uitnodiging)

Nieuwe miniorengroep 
Jong Nederland Budschop

Vanaf vrijdag 6 september is er een nieuwe 
miniorengroep bij Jong Nederland Bud-
schop gestart.

De nieuwe miniorengroep is bedoeld voor 
kinderen, jongens en meisjes, uit groep 1 en 
2 van het basisonderwijs. De minioren van 
Jong Nederland Budschop komen iedere 
vrijdagavond van 18.00 – 19.30 uur bij elkaar 
op de blokhut (Ospelseweg 15a).
Daar worden dan allerlei activiteiten ge-
daan zoals (sport)spelletjes, buiten en spe-
len en de natuur ontdekken, speurtochtjes 
en knutselen. Vaak gebeurd dit aan de hand 
van een verhaal dat door de handpoppen 
Mollie Mol, Dora Duif en Mia Muis samen 
met de figuren Teng de tuinman en Oscar de 
zwerver vertelt wordt.

Wil je meedoen? Dat kan.
Voor dat je lid wordt mag je 4x gratis komen 
proberen.  Kom dus op vrijdag om 18.00 
uur naar de blokhut van Jong Nederland 
Budschop (Ospelseweg 15a). Instromen is 
op elke vrijdag mogelijk. 
Aanmelden vooraf is niet nodig, wanneer u 
meer informatie wilt kunt u contact opne-
men met Ellen de Leeuw (0495-546152 of 
Erna Knapen (0495-624703.

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

Op zondag 15 september starten we met het 
nieuwe competitieseizoen.
We beginnen met een thuiswedstrijd. Aan-
vang van de wedstrijd is 13.00 uur.
Graag 15 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd speelklaar in de hal te zijn.
Wij wensen jullie een succesvol en sportief 
seizoen 2013/2014 toe. 

Lijkt het je leuk om eens te proberen of bad-
mintonnen 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 vereni-
ging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Uitslagen 366e bondsschuttersfeest te 
Swartbroek
Mooiste Geheel 162 punten 3e plaats
Beste defilé 90 punten 11e plaats
Beste Houding 160 punten Gedeelde 2e plaats
Beste Tamboer-maitre 156 punten Gedeelde 1e plaats
Beste Commandant 61 punten 4e plaats
Beste Vaandeldrager 147 punten Gedeelde 7e plaats
Beste Bordjesdrager 165 punten 4e plaats
  
1e zestal 35 pnt 
2e zestal 36 pnt 4e plaats
3e zestal 35 pnt 8e plaats
4e zestal 36 pnt 5e plaats

Komende Activiteiten:
•  Donderdag 12 september oefenen LDS 

om 19.00u aan eigen boom
•  Zaterdag 14 september koning der konin-

gen schieten te Budel aanvang 11.00u
•  Zondag 15 september LDS te Ellikom. 

Met het LDS vertrekt de bus om 10.15 uur 
stipt bij Le Winne richting Ellikom. Ook niet 
leden zijn van harte welkom om mee te 
gaan met de bus. Zij dienen zich wel van te-
voren aan te melden bij Leanne Reijnders, 
per mail secretariaat@schutterijantonius.nl 
of Tel.0641525413
Op zondag 13 okt. gaat onze schutterij een 
uitstapje maken naar de Oktoberfeesten te 
Sittard. Om 14u zullen we deelnemen aan de 
optocht en daarna gaan we gezellig de bier-
tent bezoeken. Wij willen onze supporters 
de gelegenheid geven om voor € 20, - pp 
met ons met de bus mee te reizen. Vertrek 
s ’morgens om 11u de terug reis zal om 21u 
zijn. Indien er interesse is kan men zich vóór 
1 oktober opgeven via het volgende e-mail-
adres secretariaat@schutterijantonius.nl

Bezoek ook onze site voor verdere informa-
tie: http://www.schutterijantonius.nl

Dc Le-nie 25 jaar.

25 jaar geleden werd dc le-nie opgericht 
door Henk van Tongerlo en Thom Koolen  
beide afkomstig en nog steeds wonend 
in Dïndj . Na in Leveroy gedart te hebben 
leek het hun wel leuk om in hun eigen dorp 
een dartvereniging te beginnen. De stoute 
schoenen werden aangetrokken en bij het 
plaatselijke cafe van de familie minten werd 
contact gezocht met de kroegbaas. Na wat 
uitleg over hoe een en ander in zijn werk 
ging bij het darten  en wat je zoal nodig had 
(dartbord, schrijfbord dartmat en drempel ) 
werd afgesproken om na 1 of 2 weken te-
rug te komen om te kijken of het wat kon 
worden. Bij aankomst wachtte ons een 
mooie verrassing alles was al in  gereedheid 
gebracht door Twan Minten.  Met als ant-
woord , Als je wil beginnen kan dat nou. En 
zo was er weer een vereniging geboren in 
Eind. Onder de naam dc dïndj werd er ge-
start met 2 dart teams. Mia Minten en Petra 
van Tongerlo kochten onze eertste blouses 
op de markt in Nederweert. Jean Pierre 
Knapen zorgde voor een mooi logo en we 
konden beginnen.  Er werden in die 25 jaar 3 
kampioenschappen behaald en ovenzoveel 
bekersuccessen. Tot op heden wordt er nog 
steeds gedart met veel enthousiasme en ple-
zier. In de tussenliggende jaren is er van alles 
gebeurt met cafe minten en de dartclub.  Er 
werd van alles georganiseerd om het darten 
te promoten . Wij hielden een groot tour-
nooi in de reigershorst (want Minten had 
nog geen zaal). Van de opbrengst konden 
we nieuwe en iets luxere blouses kopen met 
ons eigen logo erop. Na enkele jaren bouw-
den De Familie Minten een grote zaal aan en 
konden we in de zaal onze eigen tournooien 
organiseren. Dat gebeurde met regelmaat. 
Tosse de Brogge was jaren een begrip in de 
Weerter dartcompetitie. . Met op het hoog-
tepunt 120 inschrijvingen wat het maximum 
was.  De afsluitende kampioenswedsrtijden 
en enkele bekerfinales werden ook bij le-nie 
gehouden evenals het 20 jarig bestaan van 
de WDC (Weerter Dart Competitie).Intussen 
was de vereniging uitgegroeid tot 5 teams. 
Ook werd  er aan de leden gedacht. Ieder 
jaar is er het open air voor de leden met 
aanhangde clubkampioenschappen  en ons 
jaarlijkse uitstapje.  Overal zijn we geweest 
Limburg, Brabant, Zeeland ,Gelderland, 
Overijssel  en de Ardennen.  Nu 25 jaar later 
zijn we nog steeds een gezonde vereniging 
in een geweldig cafe, met verscheidene le-
den die al 10 jaar of langer lid zijn van onze 
vereniging. Zonder de hulp van de familie 
Minten was ons dit nooit gelukt  daarvoor 
ons welgemeende dank en hopelijk kunnen 
we dit nog jaren blijven doen.  

Bestuur DC LE-NIE

Samen 180 leden

Twee clubs vormen 
Bridgeclub Nederweert

Rookvrije Bridgeclub  Alert en Bridgeclub 
Nederweert zijn per 1 september gefuseerd.
Bridgeclub Alert werd vijftien jaar geleden 
opgericht als een rookvrije bridgeclub, om-
dat daar destijds veel behoefte aan was.  
Maar nu het roken in alle horecazaken  is 
verboden en ook bij de Bridgeclub Neder-
weert in de zaal niet meer gerookt mag 
worden, was er niet direct behoefte  aan 
twee verenigingen in Nederweert.
Een tijdje geleden hebben de besturen 
van beide  clubs de hoofden bij elkaar ge-
stoken en de mogelijkheid van samengaan 
onderzocht. Dit heeft geleid tot een fusie 
van beide verenigingen onder de naam van 
Bridgeclub Nederweert.

Bridgeclub Nederweert telt nu 180 leden. 
De leden hebben nu de mogelijkheid
te spelen op maandagavond en woensdag-
avond. Verder kan er in de periode septem-
ber tot en met april ook nog gespeeld wor-
den op de donderdagmiddag.

Mochten er  bridgeliefhebbers zijn die graag 
willen bridgen dan kunnen deze zich  aan-
melden  (telefoon 0495-633421), met name 
voor de woensdagavond en de donderdag-
middag  is er nog gelegenheid.  Een ideale 
gelegenheid met name voor thuisbridgers 
om ook eens kennis te maken met wedstrijd-
bridge op een club. 

Op maandag 2 september werd in een 
aparte vergadering de fusie-overeenkomst 
getekend door de besturen van beide ver-
enigingen.

v.l.n.r.  Wim Ramaekers (Alert), Ruud Buijs 
(BCN), Wilma Rasters ( BCN),  Chris Frerker 
( BCN), Henny Koppens ( Alert) tekenen de 
fusie-overeenkomst.

Programma Za. 14 sept. Junioren
Eindse Boys B1 - Egchel B1 14.00 uur 
Rood Wit’67/Nystar C1 - Eindse Boys C1 14.30 uur 
Eindse Boys C2M - RKESV/RKSVV C2 12.30 uur 
Eindse Boys MC1 - Bieslo MC1 11.00 uur 
Eindse Boys D1 - Laar D2 12.00 uur 
Helden D4 - Eindse Boys D2 13.00 uur 
Eindse Boys E1 - FC Oda E2 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - Crescentia E1 09.15 uur 
RKVB E3G - Eindse Boys E3M 09.30 uur 
Eindse Boys F1 - RKSVN F1 10.30 uur 
Helden F5 - Eindse Boys F2 10.45 uur 
Eindse Boys F3M - FC Cranendonck F2 10.30 uur

Programma za.14 sept. Veteranen
vv Helden - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zo. 15 sept Senioren
RKMSV 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - MMC Weert 5 12.00 uur 
Eindse Boys 3 - RKSVV 2 10.30 uur 
Eindse Boys 4 - NWC8 10.00 uur 
FC Cranendonck 6 - Eindse Boys 5 10.00 uur

Programma Zo. 15 sept Vrouwen
Merefeldia VR1 - Eindse Boys VR1 12.00 uur

Mededelingen
RKMSV: Sportpark de Starte, Heufkesweg 
29, 5768RR, Meijel
Donderdag 12 september kaarten aanvang 
20.00 uur 
Supporters welkom bij de wedstrijden
Let op Algemene ledenvergadering donder-
dag 19 sept
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde  of 
ingelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Programma SV Leveroy
 

Zaterdag 14 september

Leveroy B = vrij

RKHVC D - Leveroy D         11.30

FC ODA E3 - Leveroy E1          9.30

RKMSV E4 - Leveroy E2          9.30

DESM F2 - Leveroy F            9.30
 

Zondag 15 september

Leveroy 1 - Roggel 1            14.30

Leveroy 2 - Heythuysen 3     11.00

MMC Weert 6 - Leveroy 3            12.15

Leveroy 4 - FC ODA 6           10.00

MVC 19 Vr - Leveroy Vr          11.00
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Zondag 15 september 2013 is het goed toe-
ven in Nederweert. De middenstand van 
Nederweert, Neewieert on Wiels en Red-
dingsbrigade Nederweert zorgen samen 
voor vertier en vermaak.

De middenstand zet haar deuren open en 
heeft mooie aanbiedingen. De horeca zorgt 
voor gezellige terrassen. Neewieert on Wiels 
stelt verfraaide auto’s op in de winkelstraten. 
Reddingsbrigade Nederweert organiseert 
Auto te Kanaal en tot slot is er de mogelijk-
heid om de kerktoren te beklimmen en Ne-
derweert van bovenaf te bekijken. 
Vorig jaar werd deze gezellige koopzondag 
al druk bezocht maar dit jaar zijn daar nog 
meer redenen voor. 
Reddingsbrigade Nederweert heeft K9 
Lifesaving Club Brasschaat en een SIGMA-
team namelijk uitgenodigd. 

De K9 Lifesaving Club Brasschaat is een bij-
zondere Belgische Reddingsbrigade bestaat 
uit leden die werken met grote reddings-
honden zoals de Newfoundlander en de 
Landseer.

Nederweert bruist op 15 september
De zwemkwaliteiten van zowel de New-
foundlander als de Landseer zijn zeer spe-
cifiek en opmerkelijk. Ze kunnen meer dan 
twee kilometer zwemmen en een slachtof-
fer gedurende een uur drijvende houden. 
Ze kunnen drijvende voorwerpen zoals 
reddingsgordels, boeien, touwen tot bij de 
drenkeling brengen. Bewusteloze drenkelin-
gen worden zachtjes bij de pols genomen en 
naar de oever of reddingsboot getrokken. 
Boten met tien personen erin worden moei-
teloos voortgetrokken. Koud tot ijskoud 
water is voor de vierpotige redders daarbij 
geen probleem.

Verder zal een SIGMA( Snel inzetbare Groep 
ter Medische Assistentie)-team haar tent 
opzetten bij het kanaal en tekst en uitleg 
geven over hun activiteiten.

Het team ondersteunt onderdelen van de 
Geneeskundige Eenheid. 
Bij grootschalige calamiteiten is het haar 
doel zoveel mogelijk slachtoffers te sta-
biliseren voordat ze per ambulance wor-
den vervoerd naar een traumacentrum of 
ziekenhuis.  Voorbeelden waarbij SIGMA-
teams zijn ingezet zijn onder andere de 
vuurwerkramp in Enschede 2000, Nijmeegse 
Vierdaagse 2006 en meer recent het ongeval 
met een legertruck in 2011 nabij Budel. 

Wilt u dit alles van dichtbij bekijken?
Kom dan op zondag 15 september naar Brug 
15 en wandel aan de Steer-kant door naar 
de verschillende activiteiten.

Het SIGMA-team, de K9 Lifesaving Club 
Brasschaat en Reddingsbrigade Nederweert 
begroeten u graag!

Van maandag 26 augustus tot en met zon-
dag 01 september 2013 hebben wij weer ons 
jaarlijkse tennistoernooi Eyndervelddubbel 
gehouden. Dit jaar was het thema “Las Ve-
gas”. We hebben weer kunnen genieten van 
mooie, spannende en sportieve wedstrijden 
en ook van heel mooi weer.  De organisatie 
had de accommodatie weer mooi aange-
kleed en ook de verzorging van eten en drin-
ken was prima geregeld. Iedereen die daar-
aan heeft bijgedragen, heel erg bedankt.
De poulewedstrijden werden van maandag 
tot en met vrijdag gespeeld en de finale-
wedstrijden op zaterdag en zondag. Na de 
finales vond de prijsuitreiking plaats. Voor 
iedere finalist was er een door Bloemist 
Johan Winters geschonken bos bloemen. 
Aansluitend was er de traditionele loterij. 

eyndervelddubbel 2013
Dit jaar waren de prijzen voor de loterij voor 
een groot gedeelte gesponsord. 
De sponsors: Palmen Sport, Hubo, IJssalon 
Florence, Foto Nederweert, Poell Behang- 
en Verfhuis, Storms Wijnhandel, Guulke, 
La Diligence, Ditjes en Datjes, Shumans Fa-
shion, allen uit Nederweert en verder Cafe-
taria D’Indj uit Nederweert Eind en Grieks 
Restaurant Mykonos uit Weert. Alle spon-
sors bedankt voor jullie bijdrage.

Verder was er ook weer een bijdrage van 
ReISBUReAU MACKUS voor de hoofd-
prijs: “de Reischeque van € 125,=”. Deze 
hoofdprijs werd dit jaar gewonnen door 
Bart Beerens. Als speler van TC Meulenslag 
is hij al jarenlang deelnemer aan ons toer-
nooi. Bart veel plezier met je prijs. Proficiat!! 

Alle finalisten. 
Staand v.l.n.r.: Sandra Bos, Carla Bronzwaer, Johan Reijnders, Rens Greijmans, Rob Caris, Carla 
Bongers, Jack Vaessen, Helma Jochems. 
Voorste rij v.l.n.r.: Frans van Tuel, Charly Bos,  Cheryl Jochems, Marijke van de Kruijs..

De uitslagen van de finales waren als volgt:

Herendubbel
Johan Reijnders en Rens Greijmans - Rob 
Caris en Jack  Vaessen 6-3 en 6-0

Damesdubbel
Cheryl Jochems en marijke van de Kruijs 
- Helma Jochems en Carla Bongers 
Opgave door blessure.

Mix Dubbel
Charly Bos en Carla Bronzwaer - Sandra 
Bos en Frans van Tuel  5-7, 7-5 en 7-6

Alle deelnemers bedankt voor jullie deelna-
me en aanwezigheid en graag tot volgend 
jaar.  Ook de wedstrijd-toernooicommissie 
nogmaals bedankt voor jullie inzet en de 
goede organisatie.

Bestuur TC Eynderveld.

HARMONIe ST. JOSePH

Hoera, een jongetje geboren...
Marloes Manders en Leon Coolen zijn sinds 
zondag 1 september jl. de trotse ouders 
van hun zoontje LeN. Wij feliciteren hen en 
wensen dit jonge gezinnetje alle goeds voor 
de toekomst!

een nieuwe dirigent:
Sinds oktober 2010 was Jos Zegers dirigent 
van ons harmonie-orkest. Een periode 
waarin we samen met hem leuke dingen 
hebben gedaan en waarin we muzikaal zijn 
gegroeid. Inmiddels hebben bestuur en diri-
gent samen geconcludeerd dat er geen che-
mie meer is tussen dirigent en muzikanten. 
Daarbij hebben we ook samen de conclusie 
getrokken dat het beter is de samenwerking 
te beëindigen. Dat heeft een aantal rede-
nen zonder dat daar nu precies de vinger op 
kan worden gelegd. Feit is wel dat we niet 
met elkaar verder gaan. Dat is jammer om 
na drie jaar te moeten constateren maar het 
is niet anders. We nemen in goed overleg 
en in goede verstandhouding afscheid van 
elkaar en zullen op een gepast moment nog 
officieel afscheid nemen. Wij wensen Jos Ze-
gers alle goeds voor de toekomst. Fer Koo-
len zal als interim-dirigent waarnemen.

Geslaagd!
Een aantal van onze leerlingen deed vóór de 
vakantie bij het Rick examen voor een mu-
ziekdiploma. Zij zijn allemaal geslaagd! 
A-diploma fagot: Marieke Beelen
A-diploma trombone: Isa Teeuwen
B-diploma trompet: Tom Claessens
B-diploma trombone: Joost Verheijen
B-diploma hobo: Laura Sonnemans
Wij feliciteren hen met dit mooie resultaat! 

Repetitiedag slagwerkgroep:
Op zaterdag 14 september is er een re-
petitiedag voor de slagwerkgroep in Zaal 
Willem Tell en in het sportcentrum ter voor-
bereiding op hun concoursdeelname op 
zondag 10 november.

Districtsfestival:
Op zondag 22 september neemt onze slag-
werkgroep deel aan het Districtsfestival van 
de LBT in Geleen. Het tijdstip van optreden is 
om 13.50 uur in Multifunctioneel Centrum 
“De Reunie”, Wilhelminastraat 1, 6161 SX 
Geleen. We vertrekken omstreeks 12.00 uur 
vanaf Zaal Willem Tell met taxibusjes.

Serenade huwelijk Roy Kuijpers en Henri 
Verstappen:
Op vrijdag 27 september trouwen onze 
slagwerker Roy Kuijpers en Henri Verstap-
pen. Wij gaan natuurlijk met muziek feli-
citeren en brengen hen om 19.15 uur een 
serenade in Café-Zaal De Prairie in Ell.

Inzamelen oud papier:
elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het St. 
Antoniusplein in Nederweert en het Ro-
chusplein op Budschop. De opbrengst is 
voor uw harmonie. Steun uw harmonie 
en breng oud papier op zaterdag 14 sep-
tember tussen 9.00 tot 12.00 uur naar de 
inzamelpunten. Onze dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Boy Hendrix en Silvia Bours
Rochusplein: Roy van Diepen, Hanneke 
Feijen, Renée Knapen en Joost Verheijen. 
Volgende maand (12 oktober) zijn aan de 
beurt: Paul Hoeben, Leon Coolen, Moniek 
Verhijden, Elze Janssen en Roos Nijssen.
 
Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
Harmonie St. Joseph is ook te vinden op 
Twitter, Facebook en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Programma ‘t Brökske/eetcafé DKW

Maandag 9 september
Sporthal Nederweert
‘t Brökske/Eetcafé DKW 1 - 
Keelkampers/Jo ten O 1 21:30u
Sporthal Swalmen
‘t Kesjotje 6 - ‘t Brökske/Eetcafé DKW 9 19:30u
 
Vrijdag 13 september
Sporthal Altweerterheide
ZvWeert 4 - ‘t Brökske/Eetcafé DKW 4 20:00u

Zaterdag 14 september
Sporthal Nederweert
‘t Brökske/Eetcafé DKW 2 - Baarlo 2 16:00u
‘t Brökske/Eetcafé DKW 8 - 
Beringe/Printradar.nl 5  17:00u
‘t Brökske/Eetcafé DKW 3 - 
Beringe/Printradar.nl 3 18:00u
‘t Brökske/Eetcafé DKW 7 - 
ZVV Roerdalen 5 19:00u
Sporthal Neer
De Gastronoom 6 - 
‘t Brökske/Eetcafé DKW 6   17:30u
 
Vanaf oktober vind er geen publicatie 
meer plaats in het weekblad. Het pro-
gramma is dan te vinden op onze nieu-
we website: www.zvv-ut-brokske.nl

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 14 september
Nederweert, de Bengele
DB1 Ospel/Merefeldia DB1 - Rapiditas DB1 11:00 uur
GD1 Merefeldia D1 - Ospel D1 12:00 uur
DC1 Merefeldia DC1 - Wittenhorst DC1 13:00 uur

Zondag 15 september
Horst, de Berkel
DS1 Wittenhorst DS1 - Ospel/Merefeldia DS1 12:20 uur
Nederweert, de Bengele
GF1 Merefeldia F1 - HandbaL Venlo F1 12:45 uur
Reuver, de Schans
DA1 Hercules’81 DA1 - Ospel/Merefeldia DA1 14:45 uur

Wedstrijdbal wordt deze week ge-
schonken door:

Mackus verzekeringen en reizen

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl



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

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

Liturgische kalender
van 12 tot en met 21 september 2013 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER
Gedachtenis van de Heilige Naam van Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 13 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes Chrysostomus, 
bisschop en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis in Mariakapel.
20.15-21.15 uur catechese in het parochie-
centrum.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER
Feest van de Kruisverheffing - vooravond 
van de 24ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (dameskoor Cantantes, 
lector mevr.T.Kessels) – jaardienst Roos Jans-
sen, jaardienst Lambert Linsen, jaardienst 
Maria Coumans-van Nieuwenhoven, 
Jaardienst Harrie Verdonschot en voor 
schoonzoon Jo Heijnen, familie Stienen-
Coppen, Maria Heijmans en ouders He-
ijmans-Beerens; uit dankbaarheid ter ere 
van pater Karel.

ZONDAG 15 SEPTEMBER
Vierentwintigste zondag door het jaar
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector
dhr.W. Engelen) – jaardienst Jac en Marie 
Wijen-Bongers, Lies Bruekers-van de Kruijs; 
levende en overleden leden van de Sint-Vin-
centiusvereniging.

Torenbeklimmen 13.00-16.00 uur.

MAANDAG 16 SEPTEMBER
Gedachtenis HH.-Cornelius, paus, en Cypria-
nus, bisschop, martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.
20.15-21.15 uur catechese in het parochie-
centrum.

DINSDAG 17 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Lambertus, bisschop en
martelaar, patroon van onze kerk
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 18 SPTEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Januarius, bisschop en 
martelaar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
Gedachtenis van HH.-Andreas Kim Taegon, 
priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen, 
martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel
20.15-21.15 uur catechese in het parochie-
centrum.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Feest van H.-Matheus, apostel - vooravond 
van de 25ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H.Dielissen) Jaardienst Lisette 
Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, 
jaardienst ouders Pepels-Mertens, ouders 
Sjef Frenken en Marie Frenken-Jacobs.

Torenbeklimmen op zondag 15 september
Op zondag 15 september kan de kerktoren 
beklommen worden. ’s Middags tussen een
uur en vier uur. Kosten 2 euro, tot 12 jaar 
onder begeleiding 1 euro.

Gevonden
Bij de Mariakapel is gevonden een licht-
groen jongensjasje met de naam Koen erin 
geschreven. (merk stoer/lief). Op te halen in 
de Mariakapel of het parochiecentrum.

Catecheseavonden voor jongeren en
volwassenen
We zijn in dit jaar van het geloof uitgenodigd 
na te denken over ons geloof. Wie kent ze 
niet? Vragen over de zin van het leven, over 
de zin van het lijden, over hoe ik het geloof 
kan leven, over hoe ik mijn geloof kan door-
geven. Om ons hierin te helpen wordt een 
serie van vijftien catecheseavonden aangebo-
den bedoeld voor jongeren en volwassenen. 

Wij worden uitgenodigd om te luisteren naar 
wat degene die deze catechese zullen geven, 
in hun geloof hebben gezien, gehoord en 
ervaren. Zij willen dit graag met ons delen, 
zodat ook wij kunnen gaan ontdekken dat 
God van ons houdt, zoals we zijn.

De avonden worden gehouden op maan-
dag en vrijdag van 20.15 uur tot 21.15 uur. 
De avonden vinden plaats in het parochie-
centrum bij de Lambertuskerk te Neder-
weert. Het zijn in totaal vijftien avonden. 
Men verplicht zich niet om alle avonden te 
volgen, hoewel dat natuurlijk het mooiste 
is. Bent u misschien nog wat huiverig, maar 
ook nieuwsgierig, kom dan naar de eerste 
avonden en laat u raken. De eerste avond is 
op vrijdag 13 september. Wij hopen velen op 
deze avond te mogen begroeten.

Pastoor Schuffelers

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 15 SEPTEMBER
10.00 uur H. Mis – voor bijzondere intentie.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen 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 12 - 21 september. 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER, 12.30 
huwelijk bruidspaar Jordy Hermans en 
Renate Minten (eigen muziek); 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 14 SEPTEMBER, Feest van de 
Kruisverheffing, 19.00 (Zanggroep Ospel) 
ghm Lien Vaes-Slaats (verjaardag), ghm Sjef
Hermans en An Hermans-de Wit. 

ZONDAG 15 SEPTEMBER, 24e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) jrd Alda Stie-
nen-Linssen, ghm Henricus Soers, Gertruda 
Soers-Scheepers en zonen, ghm Gerrit van 
Laenen, Riek van Laenen-van der Asdonk en
zoon Frans. 

DINSDAG 17 SEPTEMBER, H. Lambertus, 
bisschop en martelaar, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER,  H. Januari-
us, bisschop en martelaar, 19.00  voor eigen 
intenties. 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER, Feest van de 
H. Maateüs, apostel en evangelist, 19.00 
(Combo harmonie) Sjaak Hekers en overle-
den familie, Thieu en Miet Hermans-Jacobs, 
zoon Antoon en kleinzoon Hein, ghm Gerrit 
Engels en Nelly Engels-Donkers, ghm Peter 
Henricus Hubertus Slaats en Petronella Hen-
drica Heeskens, ghm ouders Thieu Hermans-
Jacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein en 
achterkleinkind Martijn. 

ACOLIETEN: za. 14 sept. 19.00: Victor 
Köster, Cas Schonkeren; zo. 15 sept. 10.00 :
Richard Köster, Koen Coumans; za. 21 sept. 
19.00: Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen .

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is  Djesslin Strengers, O.L. Vrou-
westraat 10a, in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. We wensen dopeling en ou-
ders proficiat en een goede toekomst.

COLLECTE: De collecte in de bussen in de 
kerk voor arme kinderen in Brazilië leverde 
een fraai bedrag op: 100 Euro, waarvoor 
hartelijk dank,

Pastoor A. Koumans.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  14 sept. 2013 – 21 sept. 2013
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 15 sept. 9.30 uur:
Als hgm. voor Lies Rooyakkers-Beeren en 
Ron Rooyakkers, Wim Triepels, Wiel Trie-
pels en Annie v.d. Kruys-Triepels, Als jrd. 
voor Pierre Wullems, Annette Kuppens, Als 
jrgt. voor Catharina Op Heij, Peter Hermans, 
broeder Christoffel Hermans, Louis Her-
mans en voor de overledenen van de fam. 
Hermans-Creemers,   Als herdenkingsdienst 
voor Leo Hermans (Cantate)

Mededeling:
•	 De kerkdeurcollecte voor de MIVA heeft	

€ 89,81 opgebracht. Namens het kerkbe-
stuur onze hartelijke dank.

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer en de opgave van de misinten-
tie 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  15 september 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H. Mis voor Herman Vossen 
wegens de oude buurtgenoten.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Piet Wullems

Jeugdkoor “de Kwikkwekkertjes”  St. 
Rochus – Budschop
Vind je zingen leuk?
Kom dan een keer meedoen tijdens een 
repetitie van het koor: 
donderdag van 18.30 – 19.15 uur, in de 
kerk van Budschop.

Plusminis 10 keer per jaar hebben we een 
Gezinsmis en tijdens de vakantie zijn we vrij. 
Kosten zijn er geen, alleen vinden we het 
wel fijn dat je komt zingen tijdens de repe-
tities en gezinsmissen en … 1 keer per jaar 
maken we een uitstapje.
Opgeven  kan bij de dirigente Germa Camp-
Franssen ☎ 06-43837353 of per email: 
germa66@gmail.com.

Parochie 
H. Gerardus-Majella
Pastoor R. Schuffelers 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

14 t/m 21 september  2013.

ZATERDAG 14 SEPTEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, voor Bér Beerens voor zijn verjaardag.

ZATERDAG 21 SEPTEMBER: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor ouders Linders-Konings, voor 
Jac van Hoef voor zijn verjaardag.

LEZERS; zaterdag 14 september Jolanda
Wijen, zaterdag 21 september Marjo Tim-
mermans.

MISDIENAARS: zaterdag 14 september
Ayla Beerens en Luc Weekers, zaterdag 21 
september Esther Boonen en Valerie Beerens

Zijactief St. Martha Ospel
Beste leden Zijactief St. Martha Ospel,

Na hopelijk een leuke geslaagde vakantie 
(aan het weer heeft het niet gelegen) be-
ginnen we ons Zijactief jaar met een gezel-
lige avond. Op donderdag 19 september 
starten we om 20.00 uur in de Haaze-hoof. 
Na de presentatie van ons nieuwe jaarpro-
gramma treden voor ons op de zanggroep 
Ut Overgerdien. Hebben jullie een buur-
vrouw, zus of vriendin die ook wel eens wil
komen kijken  breng haar gerust mee, ieder-
een is welkom. Graag tot 19 September.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

Cursus hoe bewerk en
bewaar ik mijn digitale foto’s 
Iedereen jong, oud man of vrouw kan 
deelnemen
In Leveroy wordt een cursus fotobewer-
king gegeven. In deze cursus leert U in 7
lessen omgaan met het foto bewerkings 
programma Picasa. Dit is een van het meest 
bekende programma om foto’s te bewer-
ken op Uw computer. U kunt met dit pro-
gramma Uw foto’s bekijken, bewerken, 
beheren, presenteren en afdrukken. Ook
kunt U met de extra’s van Picasa webal-
bum, films, posters, of collages maken. In 
de laatste les leert u een fotoboek maken 
De cursus wordt in relatief kleine groepen, 
van 5 tot 6 personen gegeven, en vindt 
plaats in gemeenschapshuis De Pestoeërs-
koel in Leveroy. De cursussen vinden over-
dag maar ook ’s avonds plaats, dit is afhan-
kelijk van Uw persoonlijke voorkeur, en het 
aantal deelnemers. Er worden  ook word, 
internet, basis windows  en vervolg cursus-
sen gegeven. Bent U geïnteresseerd of wilt 
U informatie, bel dan Annie van Roij. 
telefoonnummer: 0495-651687
e-mail amjjthijssen@hotmail.com Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph, St. Josephstraat 8 van 
verpleegartikelen, zoals rolstoelen, 
hoog/laagbedden, matrassen, douche-
stoelen.

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 
12.00 tot 15.00 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

Loverstraat 8, 6031 VD  Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

L.K.V. Ospel
Beste leden, op dinsdag 17 september gaan 
we naar het Edah museum in Helmond. Voor 
degene die zich hiervoor hebben opgege-
ven, we vertrekken om 12.45 uur vanaf het 
Aerthijsplein.

Groetjes, het bestuur.

De Zonnebloem
afdeling Leveroy

In het kader van de Zonnebloem zieken-
dag zijn wij met onze gasten op bezoek 
geweest bij de molen “de Korenbloem” 
in Ospel, waar door de molenaar Geert 
hele interessante verhalen werden ver-
teld over deze molen 

De molen opgericht 1869 is in 1937 in ei-
gendom gekomen van Andreas Veugen in 
Ospel. Deze toenmalige eigenaar was bij 
een aantal gasten nog bekend. Door het en-
thousiasme van de verteller kwamen er veel 
nostalgische verhalen boven bij onze gas-
ten, en het is zeker een aanrader om deze 
molen te bezoeken.
Mede met dit bezoek aan de molen de Ko-
renbloem en daarna het lekker smullen van 
pannenkoeken was de uitstap in het kader 
van de Zonnebloem ziekendag een zeer ge-
slaagde middag.
Wij bedanken hierbij nogmaals de molenaar
Geert voor zijn geweldige ontvangst en de 
molenaars verhalen: Geert bedankt onze 
gasten hebben genoten.

De Zonnebloem afdeling Leveroy

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Taxus inzamelactie

Al jaren zamelen wij snoeisel in van de 
Taxus baccata voor een geneesmiddel te-
gen o.a eierstok-, borstkanker en prostaat-
kanker.

De inzamelactie loopt van:
13 juni tot en met 27 september.

Met een kleine moeite kunt u de kanker-
patiënten helpen met hun gevecht tegen 
deze zware ziekte !! 
SAMEN STOPPEN WE KANKER

Enkele tips voor het schoonhouden
van het snoeisel:
opvangen met lakens, dekens of ander ma-
teriaal zoals worteldoek;
het snoeisel in de schaduw leggen;
Nooit toedekken met plastic of in plastic 
zakken doen, dit i.v.m. broei;
i.v.m. de versheid van het snoeisel kunt 
u het beste ± 1 uur voordat u stopt met 
snoeien, contact met ons opnemen. Wij 
halen het snoeisel dan binnen 24 uur bij 
u op.

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33 
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731
mobiel. 06-20656377

In de toekomst willen wij u via e-mail op de 
hoogte houden, graag uw e-mail adres (in-
dien u dit heeft) doorgeven aan: k.nijs@
kpnplanet.nl.

Bedankt!
Graag willen wij de Brandweer van Nederweert 

bedanken voor de inzet.
Dankzij hen, is ons pand bespaard gebleven.

Fam. van Nieuwenhoven
Rijksweg Zuid 4, Nederweert

Groene Kruis, dicht bij 
elkaar, zorg voor elkaar

Vrijwilliger zijn is …………………
weten dat er iemand naar je uitkijkt!
Om nog meer te kunnen betekenen voor 
mensen die ziek, verstandelijk en/of 
lichamelijk gehandicapt zijn, zijn we op 
zoek naar vriendelijke en zorgzame vrij-
willigers met HART VOOR DE ZORG 

Vrijwillige thuishulp
Gemiddeld 1 keer per week ondersteunt 
u mensen in de thuissituatie door samen 
een activiteit te ondernemen bv. samen
boodschappen doen, een wandeling ma-
ken of biedt u gezelschap in huis door bv 
een kaartje te leggen en een praatje te 
maken. U ondersteunt daarmee ook de 
mantelzorger. Tevens kunnen mensen
hierdoor langer in hun vertrouwde om-
geving blijven wonen. U kunt zelf aange-
ven welke hulpvraag het best bij u past.

Vrijwilliger Hulp bij Dementie
Gemiddeld 1 keer per week ondersteunt 
u mensen in de thuissituatie die kampen 
met geheugenproblemen. (zie ook hier-
boven)

Vrijwilliger Palliatieve Zorg
Gemiddeld 2 keer per week ondersteunt 
u mensen die ernstig ziek zijn.

Heeft u interesse en wilt u meer infor-
matie over ons vrijwilligersbeleid en/of 
ondersteuning? Neem contact op met 
Hetty Callens 06 – 44 35 12 43  of Jose-
fien Hoeben 06 – 44 34 98 10 Coördinato-
ren Groene Kruis Vrijwilligerszorg of via 
Klantenservice 088 - 61 08 861
E-mail: thuishulpcentrale@dezorggroep.nl

Zondagmiddag (15 september) kan 
de toren van de Sint-Lambertuskerk 
weer beklommen worden.

De kerk van Nederweert is 72 meter hoog. 
De kerk kan beklommen worden tot de 
spits. De balustrade rond de toren bevindt 
zich op 41 meter van de grond. Daarheen 
leiden 175 treden. Het kruis op de toren 
is iets hoger dan zes meter of om precies 
te zijn 603 centimeter. De breedte van het 
kruis is 160 centimeter. Het kruis weegt 
23 kilo. De bol onder het kruis heeft een 
doorsnede van 58 centimeter. De haan op 
de toren is 75 centimeter hoog en 98 centi-
meter breed en weegt 57 kilo.

Met de bouw van de monumentale kerk-
toren is in 1467 begonnen. Rond 1900 is de 
torenspits vernieuwd en vergroot. Sinds-
dien is de Sint-Lambertuskerk een blikvan-
ger voor Nederweert.
Een paar jaar geleden is de torenspits ver-
nieuwd. Bij normaal onderhoud kan de 
spits er weer honderd jaar tegen. Liefheb-
bers van het vakmanschap van timmerlie-
den kunnen ook de torenspits in om hun 
werk te bewonderen, maar dat hangt af 
van het aantal gegadigden. Boven in de 
toren is toezicht.

Naar de spits 175 treden

Het beklimmen van de toren op zondag 15 
september is mogelijk van een tot vier uur. 
De toren kan alleen beklommen worden 
als de weersomstandigheden dit toelaten. 
Er wordt een bijdrage van twee euro ge-
vraagd. Kinderen mogen alleen onder be-
geleiding van volwassenen naar boven; zij 
betalen een bijdrage van een euro. 

Gewijzigde datum rijvaardheidscursus 50+
De op 20 september geplande 
Rijvaardigheidscursus gaat niet 
door vanwege te weinig aanmel-
dingen. Daarom is deze verplaatst 
naar vrijdag 15 november 2013.

Waarom deze Rijvaardigheids-
cursus?
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om 
automobilisten van 50 jaar en ouder 
inzicht te verschaffen in hun eigen 
verkeersgedrag en vrijblijvend ad-
viezen voor eventuele verbeteringen
aan te reiken. In een ontspannen 
sfeer gaat u met een rij-instructeur 
ongeveer een half uur rijden in uw 
eigen auto. Het gaat daarbij nadruk-
kelijk niet om een examen of test.

➣ Ogentest
➣ Gehoortest
➣ Bewegingsles
➣ Test over de verkeersregels
➣ Autorit in eigen auto met rij-in-

structeur

Inschrijving t/m 1 okt. 2013
Vorkmeer Nederweert
Kapelaniestr.4
Gemeenschapshuis de Pinnenhof
tel. 626235
André Hermans

Vrijdag 15 november 2013
Gemeenschapshuis de Pinnenhof
Aanvang: 13.00 uur
Bijdrage: € 20, - p.p. incl. koffie/thee

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)

Wegens vakantie gesloten van 
28 aug. tot en met 18 sept. 
Vanaf donderdag 19 sept. 

weer geopend. 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



“Mijn man Ron en ik hebben inspiratie 

opgedaan bij andere gezinnen in de 

straat die al eerder een aanbouw 

hebben laten bijbouwen. Dat zag er 

goed uit, waarna we de knoop hebben 

doorgehakt. Bouwbedrijf Visser uit 

Sliedrecht heeft alles uitgevoerd 

terwijl we er gewoon zijn blijven 

wonen. Ik vond het een heel gezellige 

tijd.”

Scheelt een hoop geld
“Het resultaat overtreft echt onze 

verwachtingen. Het leuke is dat we een 

woonkeuken in de aanbouw hebben laten 

maken. Daar zijn we nu eigenlijk altijd. 

Dat de BTW naar 6 procent is verlaagd, 

was natuurlijk erg lekker meegenomen. 

Dat scheelt echt een hoop geld. We heb-

ben er nu meteen rolluiken van kunnen 

laten plaatsen.”

Verbouwing tijdelijk extra goedkoop
Het kabinet heeft onlangs besloten dat op de arbeidskosten bij renovatie en 

herstel van bestaande woningen de btw geen 21, maar slechts 6 procent is. 

Het is een tijdelijke regeling die tot 1 maart 2014 loopt, dus profiteer ervan nu 

het nog kan. Het scheelt u al gauw honderden tot duizenden euro’s.

Het laten verbouwen van uw huis is de 

komende maanden dus een stuk goed-

koper. “Dit is echt een buitenkansje voor 

huiseigenaren” aldus Maxime Verhagen, 

voorzitter van Bouwend Nederland, de 

branchevereniging van bouwbedrijven. 

“Bijna al het werk aan je huis valt eronder. 

Een mooie tijd dus om een erker of serre 

te laten bouwen, een dakkapel te laten 

plaatsen of die extra kamer voor de kin-

deren aan te pakken. Let er wel op dat je 

met een goede aannemer in zee gaat. De 

kennis van de vakman krijgt u er dan gratis 

bij, want voor het verbouwen aan je huis 

wil je natuurlijk geen risico’s nemen.”

Ook voor garage en schuur
De 15 procent ‘overheidskorting’ op de 

btw geldt bijvoorbeeld eveneens voor 

appartementen, aanleunwoningen en 

studentenflats. En ook de schuur of 

garage kunnen voordeliger verbouwd 

worden, zo lang deze maar op hetzelfde 

perceel liggen als de woning. In de 

periode 2010-2011 was er ook al eens 

zo’n regeling, maar nu vallen er wat 

meer werkzaamheden onder. Het 

verlaagde tarief wordt bijvoorbeeld 

ook toegepast op de arbeidskosten van 

tuinonderhoud en de in opdracht van de 

opdrachtgever op maat gemaakte zaken 

als een dakkapel. Deze bouwwerken 

kunnen in een werkplaats, maar 

ook op de locatie zelf vervaardigd 

worden. Nieuw is dat ook architecten, 

wanneer zij een verbouwing van een 

woning begeleiden, onder het lagere 

belastingtarief vallen. Het moment 

waarop de verbouwing wordt afgerond, 

is bepalend voor toepassing van het 6 

procent btw-tarief. Het werk dient dus 

voor 1 maart 2014 afgerond te worden.

Mooie besparing
Deskundige Harry Wisse van Bouwend 

Nederland: “Het is moeilijk om precieze 

getallen te noemen, maar doorgaans is 

het arbeidsloon ongeveer de helft van 

de kosten van de verbouwing. Alleen 

daarvoor geldt de btw-verlaging, dus 

in totaal bent u gemiddeld zo’n 6 tot 

7 procent goedkoper uit over de hele 

verbouwing. Dat is toch een mooie 

besparing.”

Energiebesparing: goed voor de portemonnee
Als er toch verbouwd gaat worden is het slim om aan energiebesparing te 

denken, bijvoorbeeld door middel van isolatie of HR++ dubbel glas. Behalve 

dat dit goed is voor het milieu, is het ook goed voor de portemonnee. Energie 

besparen is dus geld besparen!

De meest voorkomende verbou-

wingen in Nederland zijn het 

toevoegen van een dakkapel of 

aanbouw. Beide geven niet alleen 

veel nieuwe woonmogelijkheden 

in een huis, maar zorgen ook voor 

waardevermeerdering. Hieronder 

wat tips op een rij.

Dakkapel
Een dakkapel kan een donkere zolder 

in een prachtige kamer veranderen. 

Let erop dat één grotere kapel die 

doorloopt over twee kamers door-

gaans goedkoper is dan twee kleine 

dakkapellen. Voor de prijs is het ook 

verstandig om de standaard maten 

die een leverancier in zijn assortiment 

heeft, aan te houden.

Een dakkapel moet minimaal de 

isolatiewaarde hebben van het dak. 

Daarnaast is het van belang dat 

vanwege de lastige bereikbaarheid de 

buitenafwerking goed in orde is. 

Aanbouw
Een aanbouw zorgt voor extra vier-

kante (leef)meters, maar het is wel 

zaak dat de aanbouw past bij de rest 

van het huis. Dat kan door hetzelfde 

uiterlijk aan te houden, maar dat is 

vaak lastig. Vind maar eens dezelfde 

stenen en specie. Een duidelijk con-

trasterende uitstraling is dan een 

oplossing. 

Door veel glas te gebruiken ontstaat 

een ‘serregevoel’, maar let dan wel op 

goede zonwering. Zeker als de aan-

bouw pal op het zuiden ligt. Doordat 

de kamer dieper wordt, heb je minder 

daglicht in de woning. Dit kan met 

een solartube voorkomen worden.

‘Echt super mooi geworden!’
“Verhuizen vonden we in deze tijd 

geen optie”, aldus Astrid van der Star-

re. “Maar met inmiddels drie kinderen 

begon het toch wel krap te worden in 

huis. Vandaar dat we nu de kamer heb-

ben laten verlengen. En hoe… met 5 bij 

3 meter is bijna de helft erbij gekomen. 

Het is echt super mooi geworden!”

Handige sites
•	 Vakbekwame	aannemers:
 www.bouwendnederland.nl/

aannemer

•	 Verbouwen	met	garantie:
 www.bouwgarant.nl

•	 Energiezuinig	verbouwen:
 www.meermetminder.nl

•	 Alle	subsidies
	 energiezuinig	verbouwen:
 www.energiesubsidiewijzer.nl

•	 Checken	en	aanvragen
	 bouwvergunning:
 www.omgevingsloket.nl

Daarnaast levert een energiezuinig 

huis bij verkoop meer op en wordt de 

woning door isolatie minder vochtig en 

tochtig. Wel zo comfortabel en gezond, 

mits er ook aan goede ventilatie van 

de woning gedacht wordt natuurlijk. 

Via diverse regelingen zijn er ook nog 

eens subsidies of korting op de rente bij 

leningen of hypotheken te verkrijgen om 

energiebesparende verbouwingen uit te 

laten voeren. Niet zo gek dus dat uit een 

recent onderzoek bleek dat 20 procent 

van de mensen die van de BTW-verlaging 

gebruik maken, dit doen met het oog op 

de verduurzaming van hun huis.

Op de site van de nationale energie-

besparingsaanpak Meer Met Minder 

(www.meermetminder.nl) 

staat uitgebreide informatie over 

energiebesparende verbouwingen en 

subsidies. Bouwend Nederland is één 

van de initiatiefnemers van Meer Met 

Minder.

12% rendement!!!
Milieu	Centraal	heeft	onlangs	

bijvoorbeeld berekend dat het 

rendement van een investering in 

spouwmuurisolatie vergelijkbaar 

is met een rente van 12 procent 

op een spaarrekening. Waar vind 

je dat soort rendementen nog in 

deze tijd…

BTW-verlaging op arbeidskosten!

Tips
verbouwingen

Foto: Foto Van der Kloet

Dankzij spouwmuurisolatie en de plaatsing van HR++ dubbel glas, verdwijnt er geen 

geld meer door de kieren naar buiten.

www.huis-aan-huis.com
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Biest 55a, 6001 AP Weert 

tel. (0495) 45 01 22 

fax (0495) 45 01 26

info@bonten-advies.nl

www.bonten-advies.nl

w w w.schade -ser vice.nl
Fahrenheitstraat 21a, 6003 DC  Weert 

T  0495 53 28 22 • E info@schade-service.nl

TOTAALCONCEPT VOOR
AUTOSCHADEHERSTEL

TOTAALCONCEPT VOORTOTAALCONCEPT VOOR
ABSMIDDEN-LIMBURG

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

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

DIESEL HORLOGES
COLLECTIE
NIEUWE

KOOPZONDAG15 SEPTEMBER
van 13.00-17.00

NEEWIEERT ON WIELS!

Een spectaculair einde van de zomer hebben we nodig. 

Iets waarmee we deze super mooie zomer waardig 

kunnen afsluiten. Iets waar de harten van velen nog 

een keer flink van zullen kloppen, de ogen nog eens 

enorm doen fonkelen van plezier en iedereen gezellig 

samen kan zijn. Iets voor jong en oud. Iets voor de 

goed bedeelden, maar ook voor diegene die het wat 

moeilijker hebben in deze tijd. 

Daar is eigenlijk maar één antwoord voor te vinden. Dat 
moet dan wel Neewieert On Wiels zijn!!
Alweer voor de 6e keer. Dit jaar hebben we ervoor gezorgd 
dat het nog beter is dan de vorige keren. Nog beter? Ja, nog 
beter! We hebben zelfs het Sint Antonius plein erbij moeten 
pakken om dit al maar groeiende evenement plaats te 
kunnen bieden. Natuurlijk zal de formule hetzelfde blijven. 
Een gratis evenement door de straten van Nederweert. Dus 
compleet gevulde straten met voertuigen in alle soorten en 
maten, maar zeker niet alledaags. Uiteraard zal tijdens deze 
koopzondag de middenstand zijn beste beentje voor zetten 
ondersteund door de lokale horeca. De horeca zal u van 
binnen nat houden, onze foodstrip zal ook voor de vulling 
van uw maag zorgen. Een erg divers aanbod zal aanwezig 
zijn, voor ieder wat wils. 

Maar wat kunnen jullie zoal nog meer verwachten? 
Een raceplein waar de voertuigen uit allerhande motorsporten 
van dichtbij te zien zijn, je kunt de adrenaline gewoon ruiken. 
Zowel bij de Schans op Budschop als op het vernieuwde 
horecaplein zal livemuziek de bühne vullen en zal er een 
DJ op het Lambertushof staan. Of te wel de gezelligheid zal 
overheersen op iedere hoek van de straat. 
Uw kinderen mogen, geheel legaal, enkele auto’s vol 
kliederen onder leiding van Lot Gommers. Geef ze deze kans 
en meld uw kind aan bij www.deknutselkast.nl daar zullen 
u en uw kinderen absoluut geen spijt van krijgen. Dit blijkt 
immers ieder jaar een genot voor de kinderen en een erg 
leuke attractie om naar te kijken. 
Vanaf de vernieuwde brug zal ter hoogte van de 
waterscouting het spektakel van “Auto Te Kanaal“ te zien 
zijn. Hier zal gedemonstreerd worden hoe het gaat wanneer 

een auto te water raakt en hoe te handelen. Wilt u trouwens 
zelf eens meemaken hoe dat voelt geef u dan op bij: www.
rb-nederweert.nl Het zal u maar overkomen…

Bevrijdingen uit benarde situaties zult u niet alleen op 
een natte wijze meemaken. Maar ook op het land zijn 
de ongelukken te vinden. Gelukkig zal onze vrijwillige 
brandweer van Nederweert u laten zien hoe dit te werk 
gaat. Normaal gesproken willen zij geen pottenkijkers bij het 
bevrijden uit een wrak, nu word u zelfs uitgenodigd om eens 
flink te staan gapen naar onze helden. 

Een zeer speciale toevoeging is dit jaar toch wel de Night 
Before NOW. 
Het horecaplein zal zaterdag avond 14 september gevuld 
zijn met een podium en live muziek. De dag zelf zal met de 
bewoners van PSW een tocht gereden worden met een 40tal 
bolides. Deze zullen aan het einde van de tocht voor het podium 
langs rijden. Hier kunnen zij nog even sprankelen, alvorens ook 
zij gaan genieten van de bands die deze avond vullen. 

Al om al genoeg reden om een kijkje te komen nemen. En 
mocht u nog een pronkstuk in de garage hebben staan. 
Kom dan binnen via de aangegeven route. Dit kan wel eens 
de laatste keer zijn dat u uw parade paardje dit jaar kunt 
showen. Dit alles is echter niet zomaar voor de leuk en 
ontspanning. Nee, Neewieert on Wiels is al sinds de eerste 
dag steunend lid van Kika. Dit jaar zal middels een ludieke 
kar een inzameling plaats vinden voor deze kinderen die alle 
hulp kunnen gebruiken. Kom samen met ons deze geweldige 
zomer uitzwaaien op zondag 15 september. Kijk op www.
Neewieertonwiels.nl voor een impressie van voorgaande 
jaren. Meld je aan op
https://www.facebook.com/neewieertonwiels en blijf direct 
op de hoogte van al het nieuws. 

We zien ons op 15 september. 
Stichting Neewieert On Wiels 2013

Hoe moeten we 
deze zomer afsluiten?

Foto’s: Propixx

                                  

Zaterdagavond 14 sept.
v.a. 20.30 uur liveband

John-Boy & The Waltons

Zondagmiddag Horecaplein

live-muziek

Horecaplein Ni-jwieërtHorecaplein Ni-jwieërt
Ook nu weer
gezamenlijke
penningen!!

Ommelpad 12

6035 PC  Ospel

Tel. 0495-663397
www.autosloperijdeboortoren.nl

• Versnellingsbakken

• Motorblokken

• Banden/velgen, etc.

Autosloperij

koopzondag en neewieert on wiels
Winkels open van 13.00 tot 17.00 uur  •  voertuigenspektakel • auto te kanaal • kindervermaak • terrassen • demonstraties 

WWW.AUTOSAES.NL

Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.
Voor alle merken personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren 

• Schade reparatie • Airco service 
• Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

AUTO
SERVICE

B.V.

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren

• Schade reparatie • Airco service
• Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.
Voor alle merken personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

WWW.AUTOSAES.NL

15 september



 

       

 
 
 
 
 
 
 

Heerweg 8 
Nederweert 
0495-461313 

wijen.nl 

Vanaf 1.495,- 
Bank Xantippe                                                                                                                                       
Ook leverbaar als fauteuil, 2– en 3 –zitsbank en in diverse hoekopstellingen.                                     
Leverbaar in meerdere kwaliteiten en kleuren leer. Altijd uitgevoerd met binnenvering. 

                                                         *t.w.v. 289,- bij besteding van minimaal 2250,- 

 

 

Zondag           
geopend van 
13.00-17.00 

 Gratis terrasheather* 
  Najaarsaktie 

De nieuwe collectie is binnen! 
Maatwerk bank samber vanaf 895,- 

Voor de 
verkoop en 
reparatie 
van computers, 
satellieten en GSM!

Langstraat 48, 
6001 CW  Weert, 
tel. 0495 541726

www.degrieksekeuken.nl
Wij zijn iedere dag bereikbaar 

vanaf 13:00 tot 24:00 uur.
Onze keuken is elke dag geopend  

van 16:00 tot 22:00 uur.

Eind 12b, 6034 SN Nederweert-Eind | Tel. 0495 631 462
www.autonieuwenhoven.nl | www.green2go.nl

Nieuwsgierig Naar

 ElEktrisch
        rijdEn ?
kom naar neewieërt
on Wiels en test:
•	de	Nissan	Leaf
•	de	Qwic	E-scooter
•	de	Qwic	E-bike

Te zien tijdens Neewieërt on wiels

Uw mobiliteit is onze Specialiteit.
Met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van auto’s bent u bij ons 

aan het juiste adres voor onderhoud, reparatie en aankoop 
van uw nieuwe of gebruikte auto.

w w w . d p s f a s h i o n . n l

OPENzondag :
Nederweert: 15 september

100% echte damesmode

Stramproy: 22 september

M e e r  d a n  1 0 0 0 m ² 
dames en herenmode

Kerkstraat 6 Nederweert
Tel. 0495-632286 

Kerkplein 31 Stramproy
Tel. 0495-561996

Sandwich
Guess
G-star
Supertrash
Superdry
Geisha
Expresso
Only
Vila
Edc
Dept
Anna Scott
Glamorous
e.a.

Brugstraat 21, 6031 ee nederweert
Telefoon  0495 - 631237

info@pleunismode.nl
www.pleunismode.nl

15 september 
open van 13.00 tot 17.00 uur

Voor elke 
klant een 

sjaal 
cadeau!

                                  

Zaterdagavond 14 sept.
v.a. 20.30 uur liveband

John-Boy & The Waltons

Zondagmiddag Horecaplein

live-muziek

Horecaplein Ni-jwieërtHorecaplein Ni-jwieërt
Ook nu weer
gezamenlijke
penningen!!

samen groots!

koopzondag en neewieert on wiels
Winkels open van 13.00 tot 17.00 uur  •  voertuigenspektakel • auto te kanaal • kindervermaak • terrassen • demonstraties 

pitstop
10% korting
op het gehele
assortiment.

Franço ise  Creemers
K e r k s t r a a t  3 4 B
6031 CH  Nederweert
Te l .  0 4 9 5 - 6 2 2 0 1 3
www.hetroosje.n l

In onze OUTLET
alléén op koopzondag...

ALLES VAN DE
ZOMERCOLLECTIE
HELFT v/d HELFT.

Ook de nieuwe Najaarscollectie
is bijna compleet.

Kerkstraat 45b 
Nederweert, 
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

15 september



Alles-in-1 Glasvezel 
boordevol gratis 

extra’s

/mnd*
45.-

De eerste
3 maanden

kpn winkel Muntpassage 28 Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0115

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü Supersnel internetten 

met 100 mbit/s
ü Gratis Opnemen Pakket
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Installatiebedrijf Wiel Coolen Peelsteeg 7a, Nederweert tel. 0495 - 631927 www.wielcoolen.nl  Installatiebedrijf Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld

    Moderne showroom
    Ruim assortiment sanitair producten

    Erkend installatiebedrijf

Nazomeractie!
Bij Installatiebedrijf Wiel Coolen

tel. 0495 - 631927 |  www.wielcoolen.nl

Wiel CoolenWiel CoolenWiel Coolen

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Actie

Bij aankoop
van een Nefit 
CV-ketel

Gratis
thermostaat*

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, van 
08.00 tot 17.00 uur

!!!Feestelijke aanbieding in 
een feestelijke Brugstraat!!!

Spaar voor een gratis foto-shoot t.w.v. 

39 euro bij Echte Bakker Bongers. 

Vanaf 20 euro krijgt u een sticker en 

bij 4 stickers ontvangt u en tegoedbon 

voor een gratis foto-shoot. (Leuk voor 

jezelf maar ook een mooi cadeau voor 

de komende feestdagen. Ook leuk met 

jouw huisdier). Tevens maakt iedereen 

kans op een gratis foto-shoot door het 

inleveren van de kassabon. Wekelijks 

wordt er een winnaar getrokken. 

Informeer in de winkel naar de 

voorwaarden.

Informeer in onze winkel naar de 

wekelijkse aanbiedingen.

Sinds 1914
MMeerdereerderdereer e kerdere kere kerder en e keren en e ker

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Werken bij de Booldersdijk

Groep 7 van basisschool De Bon-
gerd is op 29 augustus met de 
klas naar Booldersdijk geweest. 
Daar ligt een klein natuurgebied 
met een vijver. Samen met het IKL 
zorgen wij voor het onderhoud. 
Het was daar heel leuk. We heb-
ben ook een hut gebouwd.

De klas was in 5 groepen verdeeld. 
Groep 1 moest het hooi opruimen 
en de bijenwand bijwerken. Groep
2  moest bomen zagen. Groep 3 die 
moest ook bomen zagen. Groep 
4 moest een takkenwand maken. 
Groep 5  moest het riet afknippen. 
Daar waren we wel een paar uur mee 
bezig. Om half 11 kregen we allemaal 
een wafel en konden we wat drinken.

Na de pauze gingen we weer werken. 
Toen veranderde de taken. Iedereen
moest wat anders doen. Iemand uit 
onze klas had een schedel van een ree 
gevonden. Dat zag er heel mooi uit. 
En er was een nestje van een karekiet 
gevonden. Toen iedereen klaar was 
met zijn taak gingen we kijken hoe 
het eruit zag allemaal.
We hadden 2 hutten gebouwd. Een 
hadden de jongens gebouwd, een
hadden de meisjes gebouwd. Op het 
laatst hebben we nog allemaal een 
groene pet gekregen en gingen we 
weer terug naar school. Het was een 
gezellige morgen geweest!!

Van Fenne en Gijs.
Groep 7 basisschool De Bongerd

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Tijdens de koopzondag 
en Neewieërt on Wiels 
zijn wij ook geopend.

Opruiming
zonnebrillen

tot 
40% korting

m.u.v. Rayban

De specialist voor zonne-energie
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Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903
www.kapsalonswitch.nl

kapsalon

oog voor detail

Curl & Color
kapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalonkapsalon

Curl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & ColorCurl & Color

Tot ziens bij 

kapsalon
Curl & Color
St. Rochusstraat 32 Tel. 626922

Maak gebruik van onze 
jongerenpas en je krijgt 

maar liefst 15% korting 
op al onze diensten!

Brugstraat 19
Tel. 0495-631715

Nederweert
info@haarbywillems.nl
www.haarbywillems.nl

10% afvallen
en 5 km hardlopen

Iedereen heeft wel eens zo’n gedachte dat je iets meer 

aan sport zou moeten doen of dat je voeding wel wat 

gezonder zou kunnen. Maar structureel iets aan je eet- en 

sportgewoontes veranderen, blijkt niet altijd makkelijk. 

Op donderdag 5 september start de Avro met Operatie NL 

Fit om Nederland gezonder en fitter te maken. Doe jij ook 

mee?!

Anja Bastings, de voedingscoach van de Avro, zal samen 

met het team van Meuwissen training en coaching onder-

steunen om 10% af te vallen en 5 km hard te lopen.

Voeding:
Met de Fit & Slank methode van Anja krijg je geen pillen en poeders, maar 

inzicht in jouw voedingsgewoonten, alles over vitale en fatale voeding en 

hulp bij het verbeteren van jouw eetpatroon en leefstijl in 6 lessen. Een ver-

andering in gedrag is alleen mogelijk wanneer je denk- en eetpatronen en 

gewoontes doorbreekt. Je ontwikkelt een gezond eetpatroon waarbij je zelf 

jouw keuzes maakt en leert jouw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Voor 

vragen en verdere informa¬tie www.fit-slank.com tel. 0495-593760

Fit & Slank is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Ne-

derland en daarom komen de kosten van deze cursus (€ 80) in aanmerking 

voor vergoeding door vele zorgverzekeraars (van € 50 tot € 500 per jaar). 

Beweging:
Wil je aan je lichaam, conditie en gezondheid werken? Volg dan de cursus 

START2RUN met Remco Meuwissen. 

Deze cursus is bedoeld voor mensen die willen starten met hardlopen of 

weer opnieuw willen beginnen. Tijdens deze cursus wordt onder begeleiding

van een KNAU looptrainer de basis van het hardlopen aangeleerd en is er 

specifieke aandacht voor loopscholing, core-training en looptechniek. Daar-

naast train je nog 2 maal per week zelfstandig of in een groepje. Voor deze 

training ontvang je een persoonlijk loopschema. De kosten voor deze cursus 

(12 weken) bedragen € 60,- euro. Ook hier geldt een mogelijke vergoeding 

van de ziektekostenverzekering. Hiervoor ontvang je o.a. een persoonlijk 

loopschema, een lichaamsmetingen, loopscholing en techniektraining. 

Kijk voor meer informatie op www.meuwissentc.nl

Je kan beide onderdelen doen of een van de twee. De keuze is aan jou. 

Aanmelden

Train mee, eet mee, leef mee

Switch staat voor trendy en draagbaar, met steeds een luisterend oor naar de wens van de 
klant. Wij werken met vooraanstaande producten zoals SEBASTIAN en MEDICEUTICALS en 
ALCINA .
SEBASTIAN is een hoog kwaliteitsproduct waarmee we alle trendy kapsels maken.
SEBASTIAN is strerk in het creëren van nieuwe werktools.
MEDICEUTICALS is vanaf begin 2013 in ons assortiment .
MEDICEUTICALS is voor haar- en hoofdhuidproblemen zoals ernstige roos en psoriasis.
De resultaten die we behalen met deze producten zijn enorm positief. ALCINA is, door de 
dermatologisch achtergrond, een veilig en goed product. Met ALCINA bereik je de uitstraling 
van wat make- up kan doen; creativiteit, plezier en welzijn.

Daarnaast werken we met de STICHTING HAARWENSEN. 
Deze zomer hebben wij meerdere staarten mogen done-
ren aan de STICHTING HAARWENSEN en daar maken onze 
jeugdige klanten hun leeftijdsgenoten dolgelukkig mee. 
Hier worden, van het echte haar, mooie pruiken gemaakt 
die bestemd zijn voor kinderen die hun haar om de een 
of andere reden moeten missen.

Het Switch-team volgt regelmatig cursussen en daarmee 
blijven ze op de hoogte van de allernieuwste haarontwik-
kelingen. Dit in combinatie met het gebruik van goede 
producten met als resultaat gezond en glanzend haar.

De foto’s voor de etala-
ges, waaronder voor en 
na kapsels, verzorgen
we altijd zelf met veel 
plezier en naar onze ei-
gen visie over trendy en draagbare mode. De modellen 
zijn onze klanten en daar mogen we trots op zijn.

Switch is een zaak waar mensen zich thuis voelen en 
waar vakkundigheid, trendy werken met goede producten
samengaan. Wilt u met de verschillende facetten van 
Switch kennis maken loop gerust bij ons binnen of maak 
een afspraak.
U kunt ons ook volgen via onze website
www.kapsalonswtich.nl of via onze facebookpagina.

Switch Haar en Make- up 
 al 20 jaar een begrip  voor Nederweert en omgeving

dag
Brugstraat 20 Nederweert

T 0495-633378
info@kapsalonymfe.nl

www.kapsalonymfe.nl

Iedere vrijdag en 
zaterdag  kunt u 

genieten  van koffie /thee 
met vlaai van:

like us @
       @ymfekapsalon



Open dag Zorgcentrum St. Joseph

Voor meer informatie belt u het gratis informatienummer 0800 33 33 888
Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert | www.landvanhorne.nl

De Stichting Land van Horne is een zorgorganisatie gericht op zorg, wonen en welzijn. Met circa 2.000 medewerkers 
en 1.200 vrijwilligers bieden we (thuis)zorg en aanvullende diensten in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, 
Cranendonck en Someren. We hebben 19 (woon-)zorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen.

Stichting Land van Horne

Op zaterdagmiddag 21 september opent het nieuwe zorgcentrum St. Joseph in Nederweert 
haar deuren. Bijzonder aan St. Joseph is de volledige indeling in groepswoningen. 
Deze kleinschalige vorm van wonen biedt cliënten een veilige, herkenbare 
woonomgeving,waarin zij zich maximaal ‘thuis’ voelen.

Rondleiding en informatie
De open dag is van 13.30 tot 16.30 uur.  Via een wandelroute krijgt u een uitstekende indruk van 
dit moderne zorgcentrum. Er is informatie over kleinschalig wonen, thuiszorg en vrijwilligerswerk. 
Onze HR-adviseur vertelt u graag meer over werken of leren bij Land van Horne. Er is kinder-
animatie en een kop koffie en wat lekkers staan voor u klaar! 

U bent van harte welkom op 21 september, van 13.30 tot 16.30 uur
in zorgcentrum St. Joseph, Brugske 16 in Nederweert. 

Open dag 
zorgcentrum St. Joseph, Nederweert

Zorgcentrum St. Joseph in Nederweert 
is de spil in de woonservicezone van 
Nederweert, een gebied waarin zorg-
verlening voor de inwoners van deze 
gemeente zich concentreert. In de 
directe nabijheid liggen onder meer 
woonzorgcentra, appartementen met 
thuiszorgvoorzieningen, een huis-
artsenpraktijk, een tandarts, een 
apotheek en een praktijk voor fysio-
therapie. Het nieuwe gebouw sluit 
aan op reeds aanwezige kleinschalige 
woonvormen voor 24 dementerende 
ouderen, die de Stichting Land 
van Horne in 2008 in gebruik heeft 
genomen. De Stichting Land van 
Horne, Woningvereniging Nederweert 
en de Gemeente Nederweert trokken 
gezamenlijk op in dit project.

Het nieuwe zorgcentrum St. Joseph is de spil in de 

woonservicezone van Nederweert; het gebied waar-

in zorgverlening voor de inwoners van de gemeente 

zich concentreert. Het onderscheidt zich door een 

kleinschalig, landelijk en sfeervol karakter.

“Met de woonservicezone is binnen het centrum van Nederweert een 
combinatie van wonen, zorg en welzijn gerealiseerd, waardoor seni-
oren, afhankelijk van hun zorgvraag, verzekerd kunnen zijn van een 
veilige leefomgeving,” vertelt Corry Keulen, directeur-bestuurder van 
Woningvereniging Nederweert. In dit grootschalige project hebben de 
woningvereniging Nederweert, Stichting Land van Horne en de ge-
meente Nederweert intensief samengewerkt.

Ook Riet van den Broek, directeur Zorg van Land van Horne, is verheugd 
over het resultaat: “We hebben een gebouw gerealiseerd met een 
menselijke maat. Toegankelijkheid en kleinschaligheid zijn de sleutel-
woorden voor dit nieuwe zorgcentrum. Er is ruimte voor gezamenlijke 
activiteiten, er is een gezamenlijk terras en er zijn rustige plekjes voor 
de nodige privacy. Tussen de omliggende gebouwen ligt een binnen-
tuin met een dierenverblijf. Het terras van het restaurant biedt uitzicht 
op de Zuid-Willemsvaart. Kortom: een modern complex met een lan-
delijke uitstraling.”

Kleinschalig wonen
Bijzonder aan St. Joseph is de volledige indeling in groepswonin-
gen. Deze kleinschalige vorm van wonen biedt cliënten een veilige, 

herkenbare woonomgeving, waarin zij zich maximaal ‘thuis’ voelen.  

St. Joseph biedt zorg aan ouderen met somatische klachten en aan ouderen 

met psychogeriatrische klachten (dementie). Daarnaast beschikt het zorg-

centrum over een gespecialiseerde afdeling waar patiënten met de ziekte 

van Huntington zorg ontvangen. Ook is er een poli voor paramedische dien-

sten, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Voorzieningen

Het nieuwe zorgcentrum St. Joseph beschikt over een groot aantal voor-

zieningen, zoals:

• receptie

• kapsalon

• restaurant en winkel

• binnentuinen met kleinvee en fruitbomen

• stilteruimte

• fitnessruimte

Open Dag

Op 20 september wordt het zorgcentrum officieel geopend. U kunt het 

nieuwe zorgcentrum bekijken op zaterdag 21 september. Tussen 13.30 en 

16.30 uur opent St. Joseph de deuren voor de inwoners van Nederweert en 

andere geïnteresseerden. Wie interesse heeft kan een aangegeven route 

wandelen en zo de meeste ruimtes bekijken. Ook wordt er op diverse plek-

ken deskundige uitleg gegeven. Mensen die interesse hebben in werk of 

opleiding in de zorg kunnen informatie krijgen en ook over vrijwilligers-

werk is er van alles te zien of te horen.

Zorgcentrum St. Joseph ligt aan Brugske 16, in Nederweert.

Open dag St. Joseph

Kleinschalige woonvorm

In het zorgcentrum St. Joseph ontvangen 98 cliënten zorg. Van deze 

bewoners ontvangen 32 personen somatische zorg. Dat is lichame-

lijke zorg, die voortkomt uit de beperkingen van de ouder worden-

de mens. De meeste bewoners ontvangen psychogeriatrische (PG) 

zorg. Dat is zorg voor mensen met dementie. Op een woongroep 

wordt specialistische zorg verleend aan acht cliënten met de ziekte 

van Huntington. In een sfeervolle groepswoning wonen meestal zes 

of acht mensen samen. Zij ontvangen zorg en ondersteuning in een 

beschermde woonomgeving. De opzet van de groepswoningen is 

ruim, iedereen heeft een eigen slaapkamer en een gezamenlijke 

huiskamer. Het streven is om het dagelijkse ritme, zoals mensen 

thuis gewend waren, zoveel mogelijk voort te zetten in de zorgset-

ting. Ondersteuning en zorg sluiten zo dicht mogelijk aan bij de leef-

stijl van de cliënten. Familieleden en vrienden van de dementeren-

den vervullen in het welzijn van de bewoners een belangrijke rol.



Open dag Zorgcentrum St. Joseph

Uw partner in 
grond- en sloop-
werkzaamheden.

Compleet in elektrotechniek!

Hulsbroek 38, Groesbeek 
Telefoon 024 - 397 16 58 

E-mail   info@nikkelen.nl 
Website   www.nikkelen.nl 

Compleet in elektrotechniek!

Hulsbroek 38, Groesbeek 
Telefoon 024 - 397 16 58 

E-mail   info@nikkelen.nl 
Website   www.nikkelen.nl 

Compleet in elektrotechniek!

Hulsbroek 38, Groesbeek 
Telefoon 024 - 397 16 58 

E-mail   info@nikkelen.nl 
Website   www.nikkelen.nl 
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van Rens
 schilderwerken bv

Voor al uw schilderwerk
en wandafwerking.

Venrayseweg 16,   5961 AG  Horst
Tel. 077 - 39 84 833

Email: info@vanrens-horst.nl

www.vanrens-horst.nl

Gemondseweg 5 • 5271 SH  Sint-Michielsgestel
T 073 6139601 • M 06 50476615 • F 073 5517436

Wij feliciteren 
Zorgcentrum St. Joseph 
met het nieuwe gebouw.

Postadres Postbus 86 5590 AB Heeze
Telefoon 040 226 1218 Fax  040 226 5040www.mlbv.nl

Maatvoeren, landmeten,
training en advies.

Werk op maat is waar we
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Wij feliciteren Zorgcentrum St. Joseph 

met het prachtige nieuwe pand. 

Wij willen hen veel succes 

en alle bewoners heel veel 

woongenot toewensen.SKG 11.10.002

Onderstaande bedrijven leverden 
hun bijdrage aan Zorgcentrum St. Joseph
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Wonen doe je

niet alleen

Open dag Zorgcentrum St. Joseph
Met de opening van Sint Joseph is ook na 8 jaar het 

totaal plan Woonservicezone Nederweert

afgerond.

Met vooruitziende blik op de komende vergrijzing in Nederweert heb-
ben de Woningvereniging, Land van Horne en de gemeente Neder-
weert in 2007 de handen in elkaar geslagen om samen te komen tot 
een woongebied in het centrum van Nederweert, waarin wonen, zorg 
en welzijn voor senioren geconcentreerd zou worden. Ook toen gold al 
het motto van de Woningvereniging: Wonen doe je niet alleen! Om een 
goede woonomgeving te realiseren is er samenwerking nodig tussen 
partijen en met bewoners.

Terugblik
Het lijkt zo vanzelfsprekend, als we er nu langs lopen, maar vanaf 2007 
heeft de bouwproductie van de Woningvereniging op volle toeren ge-
draaid. Even een korte terugblik:
-2007: start bouw Domus Ventura: 72 appartementen sociale huur, 
waarvan 27 zorgappartementen
-sloop woningen St. Willibrordusstraat en de voormalige basisschool 
aan de Pastoor v.d. Steenstraat ter voorbereiding van de bouw van 
Agneshof en Antoniusveste
-2008-2009: bouw 17 appartementen sociale huur Agneshof boven de 
plint met (para)medische voorzieningen zoals de huisartsenpraktijk, 

tandarts, fysiotherapie. Ook heeft Land van Horne hier haar kantoor voor 
de thuiszorg gevestigd, naast een grote praktijk-leerruimte
-2009: start bouw 66 appartementen Antoniusveste, die eind 2010 zijn op-
geleverd. Hiervan zijn 8 appartementen bedoeld voor de duurdere huur.

Woningaanbod en meer……….
In totaal zijn er door de Woningvereniging afgelopen jaren 155 apparte-
menten voor senioren gerealiseerd. Binnen de complexen hebben bewo-
ners zelf een bewonerscommissie opgezet, om met elkaar ook te zorgen 
voor een goed woon- en leefklimaat. Ook voor hen geldt: Wonen doe je 
niet alleen. Naast aandacht voor het dagelijks onderhoud binnen de com-
plexen, organiseren de bewonerscommissies vooral diverse activiteiten 
voor de bewoners. Ze maken daarbij gebruik van de algemene ruimtes, 
zoals die in Domus Bona Ventura en in Antoniusveste zijn gerealiseerd. 

Met de mogelijkheden van thuiszorg in de buurt, medische voorzieningen 
om de hoek en een fantastisch restaurant in het nieuwe St. Joseph is alles 
onder handbereik. En ’n ommetje naar het winkelcentrum Nederweert of 
een wandelingetje langs het kanaal is ook gemakkelijk te doen. 
Klaar voor de toekomst.

Met dit totale aanbod in de woonservicezone kunnen we de groter wor-
dende groep senioren in Nederweert nu en in de toekomst dan ook vol-
doende mogelijkheden bieden om een keuze te maken, afhankelijk van 
hun woon- en zorgvraag.

Woonservicezone Nederweert:
wonen doe je niet alleen!

Interesse om er te komen wonen?
Als u op korte termijn of over enkele jaren misschien wel wilt verhuizen 
naar de woonservicezone dan is het goed om u nu al in te schrijven bij de 
Woningvereniging. U kunt alle informatie hierover vinden op onze website: 
www.wvnederweert.nl. Heeft u vragen die u met ons wil bespreken? Bel 
dan ons kantoor; we staan u graag te woord (maandag t/m donderdag van 
8.00-17.00; vrijdag van 8.00 tot 12.00 – tel. 0495 – 632050).

TE KOOP

TE KOOP

Nieuwe vraagprijs

0495-460736 - www.frissenwoonadvies.nl
Sint Antoniusplein 10 - 6031 ED  Nederweert

Nederweert 
Wilhelminastraat 6

Heeft u geen zin om te klussen dan is dit de ideale woning voor u !
Geheel gemoderniseerde 2-onder-1-kapwoning met royale garage/ hobby-
ruimte. Deze woning is instapklaar en beschikt o.a. over een luxe keuken, 
badkamer en toiletruimte

Vraagprijs € 219.500,- k.k.
Datum van aanvaarding in overleg

Nederweert 
Burgemeester Greijmansstraat 10

Vrijstaand wonen voor de prijs van een 2-onder-1-kapwoning !
Grotendeels gemoderniseerde, vrijstaande woning 
met zeer royale garage/ werkplaats, nabij centrum van Nederweert gelegen

Nieuwe vraagprijs € 238.500,- k.k.
Datum van aanvaarding direct

Verkoopplannen? Bel ons voor een 
gratis waardebepaling  en verkoopadvies!

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Week
38

16 t/m 21
september

Abrikozenvlaai:   € 9,40  half € 5,20

Walnoten bavaroise vlaai: € 12,75  half € 7,35

Vikorn brood:  € 2,20

Appelcake stukjes,  4 halen - 3 betAlen

Ham/kaas croissant,  per stuk: € 1,45

John-Boy & The Waltons op horecaplein
Zaterdag 14 september vanaf 20.30 uur.

John-Boy & The Waltons geldt al vele 
jaren als dé feestband voor liefheb-
bers van Rock’n’Roll en Sixties. Prima 
muziek, uitstekende zang door drie 
verschillende leadzangers en een 
weinig gelikte maar des te vrolijker 
presentatie. Zo zetten ze wekelijks 
feesten, festivals en cafés op de kop, 
en dat al sinds 1989!

De Waltons speelden op alle grote 
Nederlandse podia maar ook op in 
Spanje, Duitsland, België en Enge-
land. Ze traden zelfs vijf keer op in 
hét Beatles-Walhalla: The Cavern 
Club in Liverpool. Een hele eer maar 
de kwaliteit van hun Beatles-covers 
is dan ook uniek. John-Boy speelt 
alle vroege hits zoals: Twist & Shout, 
Please Please Me, I Wanna Hold Your 
Hand en She Loves You. 

Natuurlijk krijg je niet alleen Beatles-
nummers te horen maar ook werk 
van Elvis, Chuck Berry, Carl Perkins, 
Rolling Stones, Johnny Cash en héél 
veel meer; de dikke hits én vergeten 
liedjes. Ze nemen het zeker niet nauw 
met de Rock’n’Roll, want ze spelen 
met hetzelfde plezier  ‘opgevoerde’ 
Country-nummers of foute jaren ‘70-
hits. Verzoekjes zijn altijd welkom. 

De Waltons kregen landelijk bekend-
heid met de single ‘(Let Me Be Your) 
Number 72’. Sindsdien zijn ze regel-
matig te horen en te zien op radio en 
TV (oa Barend & Van Dorp, Radio 1 
Journaal, KRO). De meest recente CD 
van de Waltons ‘Family Values’ kreeg 
lovende recensies. 

BlackCat Rockabilly (de grootste 
rock’n’roll site van Europa): “Fabu-
lous musicianship and a great sound”. 
OOR noemt John-Boy & The Waltons 
“de ultieme party-band”. Dus…
Lekkere rock’n’roll is altijd en overal 
lekker!

50’S ROCK’N’ROLL
ELVIS PRESLEY  
VAN THAT’S ALL RIGHT TOT VIVA LAS 
VEGAS… CA. 25 NUMMERS
BUDDY HOLLY  
PEGGY SUE, RAVE ON, NOT FADE 

AWAY E.V.A.
CARL PERKINS  
MATCHBOX, EVERYBODY’S TRYING 
TO BE MY BABY E.V.A.
EDDIE COCHRAN 
C’MON EVERYBODY, SUMMERTIME 
BLUES, CUT ACROSS SHORTY E.A.
JERRY LEE LEWIS 
GREAT BALLS OF FIRE, HIGH SCHOOL 
CONF., WHOLE LOTTA SHAKIN’
CHUCK BERRY  
YOU NEVER CAN TELL, ROCK’N’ROLL 
MUSIC, ROLL OVER BEETHOVEN E.A.

COUNTRY
KENNY ROGERS  
RUBY DON’T TAKE YOUR LOVE TO TOWN
JOHNNY CASH  
HEY PORTER, RING OF FIRE, FOLSOM 
PRISON BLUES, JACKSON
HANK WILLIAMS 
MY SON CALLS ANOTHER MAN DAD-
DY, JAMBALAYA, I SAW THE LIGHT
MERLE HAGGARD 
THE GOOD OLD BOYS (DUKES OF 
HAZZARD)
GRAM PARSONS  
OOH LAS VEGAS, SIN CITY
CHARLIE RICH  
SITTIN’ AND THINKIN’, REBOUND
MAAR OOK  
HELLO MARY LOU, COTTON FIELDS, 
PUTTIN’ ON A STYLE, SUCCESS

SIXTIES
THE BEATLES  
VAN PLEASE PLEASE ME TOT BACK IN 
THE USSR, 40 NUMMERS!
MAAR OOK 
RUNAWAY, YOU REALLY GOT ME, 
ROLLING STONES (DIVERSE), CREE-
DENCE (DIVERSE), CLIFF RICHARD 
ETC…

EN VERDER…
ROCKABILLY  
STRAY CATS, WARREN SMITH, DR 
MOB, LARRY WILLIAMS
70’S & 80’S  
MUD, BLONDIE, ALVIN STARDUST, 
THE CLASH, NICK LOWE
NIEUWE ROOTS 
THE GOURDS, HANDSOME FAMILY, 
BR5-49, WILCO
SPECIAAL  
KERST SHOW, BEATLES-ACT

Guulke en De Kleine Winst

Modeshow Pleunis mode 4 september 

Vorige week waren wij te gast bij 
de Modeshow van Pleunis Mode 
in Nederweert. Ook dit jaar was 
het een bijzonder wervelende 
show, waar mode voor alle leef-
tijden getoond werd in de maten 
36 tot en met 46. 

De show gaf een uitgebreid beeld 
van de nieuwe mode voor het najaar 
2013. 

Pleunis mode brengt mode van de 
merken  NTS, Taifun, Sao Paulo, Don-
na Dura, Ariana, Fred Sabatier, Dolce 
Vita,  Monari, SideCar, Brax, Betty 
Barclay, Via Appia, Malvin, Gil Bret, 
Scarva, Brax, Zerres, Seidel, Marie 
Méro, Pause Café, Edition by Gerry 
Weber, Gerry Weber, Aria, Joseph 
Ribkoff,  FrankWalder, Sommermann, 
Siegel, Barbara Lebek, Concept K., 
Damo en Isabell.


