
Redaktie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Bloemist Johan Winters, Budschop
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

n u m m e r 3 8 • j a a r g a n g 8 7 • 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tieners hebben veel vragen. Over
school, hun vrienden, zichzelf 
en over de keuzes waarvoor ze 
staan. De Soulce Workshop Teen-
agers helpt tieners  een eindje op 
weg. In een tweedaagse work-
shop bouwen zij via sport, spel 
en gesprek aan een groter zelf-
bewustzijn. Bewustzijnscoach 
Thea Geraats-Hoeben uit Neder-
weert en intuïtief paardencoach 
Claire Schroijen uit Heythuysen
zijn twee van de initiatiefnemers 
die tekenen voor de organisatie.

Als docent in het voortgezet on-
derwijs weet Thea Geraats-Hoeben 
als geen ander, dat juist bij tieners 
allerlei keuzevraagstukken spelen. 
Thea: “Leerlingen op de middelbare 
school moeten tal van belangrijke 
keuzes maken. Zij worden daarbij 
bewust of onbewust beïnvloed door 
ouders, vrienden, school, televisie 
en social media. Maar, wat wil die 
tiener eigenlijk zelf om een blijer en 
gelukkiger leven te kunnen leiden?“

Het begint bij jou
Ook Thea doorliep een persoonlijke 
zoektocht. “Ik ontdekte dat je zelf 
de sleutel tot geluk in handen hebt. 
Alleen jij kunt je problemen oplos-
sen. Anderen kunnen dat niet voor 
je doen. De oplossing zit vaak in de 
manier waarop jij ermee omgaat. 
Dat inzicht heeft mij veel gebracht. 
De energie die vrijkomt als je niet 
meer twijfelt en kiest waarvoor jij 
staat, wil ik graag delen met ande-
ren.”
Thea Geraats-Hoeben heeft zich be-
kwaamd in het coachingsvak via de 
trainingen van Consiousness  Coa-
ching, georganiseerd door Soulce.
De organisatie Soulce gaat uit van 
de mogelijkheden en kracht aanwe-
zig in elk individu en organisatie. De 
training ‘Het begint bij jou’ is speci-
aal door hen geschreven voor tieners 
in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. 

Spiegelsessies met paarden
Claire Schroijen uit Heythuysen 
ontdekte dat de beroepsmatige 
keuzes die zij in het verleden had 

“Was deze training er maar geweest toen ik tiener was”

Soulce Workshop Teenagers 

gemaakt, deels gebaseerd waren 
op de goedbedoelde overtuigingen
van anderen. Zij werd er echter niet 
gelukkig van. Dat leidde bij haar tot 
een persoonlijke zoektocht, waarin 
het paard voor haar leidend was en 
is. Ook zij volgde een opleiding bij 
Consiousness Coaching, waarna zij 
besloot haar leven radicaal anders in 
te richten. Zij zette het bedrijf Divine 
Stars op, gevestigd aan de rand van 
Heythuysen. Nu leeft zij haar passie. 
Samen met haar partner organiseert 
zij onder andere spiegelsessies met
behulp van paarden voor kinderen, 
volwassenen, teams en vrienden-
groepen. Claire: “Een paard oordeelt 
niet. Je kunt een paard niet voor de 
gek houden. Dat wat het paard non-
verbaal communiceert, vertelt veel
over jou.” De spiegelsessies maken 
deel uit van het trainingsprogramma 
van de Soulce Workshop Teenagers.

Je staat niet alleen
Thea: “In de workshop gaan we 
op zoek naar ieders ‘ik’ en maken 
we kennis met beperkende en hel-
pende overtuigingen. Daarna gaan
we in op het maken en vasthouden 
van bewuste keuzes. Op dag twee 
organiseren we een variant op het 
programma ‘Over de Streep’, of-
wel Challenge Day. In dit onderdeel 
worden de jonge deelnemers uit-
gedaagd om verborgen gevoelens 
naar elkaar uit te spreken. Jongeren 
ontdekken, dat wat jou bezighoudt, 
ook bij de ander speelt. Niemand 
staat daarin alleen.”

Rugzak vol ervaringen en inzichten
Volgens Thea gaan de deelnemers na de 
workshop naar huis met een rugzak vol 
mooie herinneringen, inzichten, tools en 
tips. “Ze hebben geleerd dat je niet bang 
hoeft te zijn om jezelf te zijn.” Claire: 
“Als deze training er was geweest toen ik 
tiener was, had ik me veel pijn en twijfel 
kunnen besparen. Door bewust te wor-
den van mijn eigen keuzemogelijkheid, 
ontstond er ruimte in m’n denken. Dat 
gun ik de tieners van nu.” 

Soulce Workshop Teenagers
De trainers haasten zich te vermelden 
dat de training niet alleen gaat om 
bewustwording, maar zeker ook om 
beleving en ontdekking. “Het is eigen-
lijk een beetje een schoolkamp. Met 
tentjes, vuurtje stoken en onderlinge 
gezelligheid. Tegelijkertijd bieden wij 
aanknopingspunten voor persoonlijke 
ontwikkeling.”

Op 27 en 28 september aanstaande is er 
een workshop in samenwerking met Di-
vine Stars in Heythuysen. De workshop, 
met overnachting,  is in de prachtige na-
tuur in Heythuysen. De training wordt 
aangeboden voor � 95,- p.p. voor teen-
agers in de leeftijd tussen 13 t/m 16 jaar. 
Deelnemers hoeven elkaar niet te ken-
nen. Aanmelden kan via www.soulce.nl.

Soulce biedt de training overigens ook 
aan voor scholen (workshop op maat). 
Meer info: http://soulce.nl/individueel/
individuele-trainingen/teenagers/

F. Bruekers

Krottepoffers de gevangenis in!
Kent u dat gevoel als u wordt op-
gepakt als verdachte van een 
zwaar crimineel misdrijf en wordt 
opgesloten in de gevangenis? Zeer
waarschijnlijk niet. Maar Jason, 
Miet, Desirée  en Maurice over-
komt dit wel. En alhoewel ze elkaar 
totaal niet kennen worden ze alle-
maal gearresteerd op verdenking
van een bomaanslag. Verschillende 
types als ze zijn, zullen ze het toch 
met elkaar moeten rooien in de ba-
jes. In afwachting van hun proces 
maken ze kennis met hun tirannie-
ke directrice, een louche advocaat 
en maffe cipiers. Ondertussen on-
dernemen de partners van sommi-
ge gevangenen allerlei pogingen
om hun vriend(in) te bevrijden. De 
chaos wordt compleet wanneer 
een inspecteur van de overheid de 
gevangenis komt controleren. En 
tot overmaat van ramp wordt er 
een levensgevaarlijke psychotische
patiënt uit een gekkenhuis overge-
plaatst naar hun gevangenis. 

En nu vraagt u zich wellicht of wie Ja-
son, Miet , Desirée en Maurice zijn? U
kunt gerustgesteld zijn: het zijn slechts 
personages van de nieuwe toneelpro-
ductie van De Krottepoffers, getiteld 
“Volle Bak!”.
Kortom: alle ingrediënten zijn aanwe-
zig voor een heerlijk avondje lachen, 
gieren, brullen. En zeker als u weet wie 

de regie dit jaar in handen heeft: Alice 
Claessen tesamen met Nelleke van Lith. 
Beide zijn al meer dan 25 jaar lid van 
De Krottepoffers en hebben in vele to-
neelstukken de meest uiteenlopende 
rollen vertolkt. En wie herinnert zich 
niet meer de  bonte avonden van wel-
eer, waar Alice als één van de Remunsje 
Vrouwluuj optrad. Maar dit jaar heb-
ben deze dames de stoute schoenen 
aangetrokken en maken ze beide – als 
duo – hun regiedebuut. Voeg daarbij 
de alom bekende decor- en kleding-
ploeg van de Krottepoffers en je komt 

al snel tot de conclusie dat je “Volle 
Bak!” echt niet wilt en mag missen. 
En dat hoeft ook niet, want er zijn liefst 
zeven voorstellingen gepland, te we-
ten op 
- zaterdag 5 oktober
- vrijdag 11 oktober
- zaterdag 12 oktober
- vrijdag 18 oktober
- zaterdag 19 oktober
- vrijdag 25 oktober
- zaterdag 26 oktober
Alle voorstellingen beginnen om 20.00 
uur.
De voorverkoop begint op 19 sep-
tember en gaat zoals gebruikelijk via 
Bruna Nederweert.
De kaartjes kosten � 9 per stuk. Zorg dat 
u op tijd uw kaartjes koopt, want vol =
vol.

Tot slot:
Zoals menigeen weet is vorig jaar op 1
november 2012 een heel markant en 
gewaardeerd lid van onze vereniging 
plotseling overleden: Hub Verdon-
schot. Dit gebeurde één week nadat 
wij de rolverdeling van dit toneelstuk 
hadden bepaald. Helaas, Hub heeft de 
hem toegewezen rol in “Volle Bak!” 
niet meer mogen spelen. Derhalve dra-
gen wij de voorstellingen in oktober 
aan hem op…..zitten de partners van 
sommige gevangenen niet stil. De een 
probeert haar partner hebben er hun 
handen vol aan……

Ronald ten Berge uit Weert:

“Als paragliding instructeur heb ik te 
maken met (vlieg)angst van mensen. 
In de praktijk van Spauwen herken ik 
een mooie aanpak in het omgaan met 
mijn (tandarts)angst.”

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.

Midden links Claire Schroijen, rechts Thea Geraats-Hoeben.

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice*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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.



Bezoekadres:
Sonnemans Slaapfabriek
Kerkstraat 30/ingang Loovebaan
5711 GW  Someren
tel: 0493-890 100

Wegens rigoreuze verbouwing van onze buurman Lidl Supermarkt en de komst 
van een tweede supermarkt Jan Linders moet onze beddenoutlet helemaal leeg. 

BEKENDE MERKEN, BOXSPRINGS vanaf 199.-, MATRASSEN vanaf 39.-
DEKBEDDEN EN OPLEGMATRASSEN. ALLES MOET WEG! SERTA-SHOWROOM 
MOET LEEG. DE COMPLETE COLLECTIE LIVINGBED EN ZELFS HET LUXE

Aanbieding
t/m 21 september

Appelvlaai
€ 8,95

Belgische roomvlaai
€ 13,95

Appelflap
€ 1,00

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

€ 2,50 korting 
Spaar voor een gratis fotoshoot.

Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Geldig van 19/09 tot en met 25/09
LEKKER VERS:
Minute lapjes
(dun gesneden varkensfilet heerlijk gemarineerd)................100 gram  € 1,09
Kalkoenlappen (Van eigen boerderij) ............................................2 x 500 gram  €7,50
SPECIAL VAN DE WEEK:
Beierse reepjes 
(varkensreepjes met bospaddestoelen marinade) .......................................100 gram € 1,15
GEMAK VAN DE WEEK:
Kip in satésaus 
(Uit eigen worstmakerij, alleen even opwarmen) .........................................500  gram € 3,75
VLEESWAAR TOPPER:
Pain d’ Ardenne
(Heerlijk zacht van smaak, specialiteit uit de Ardennen) ........................100  gram € 3,90

Al ons vlees vlees komt uit de buurt (Weert, Nederweert)
Waarom ver weg halen als het dichtbij beter is.

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

Tevens kunt u bij ons terecht voor:
Bestemmingsplannen     Ruimtelijke onderbouwingen     Juridisch advies

Planschadeverzoeken     Planschaderisico-analyses

Gespecialiseerd in rechtsbescherming van burgers 
in bestemmingsplan- en vergunningsprocedures. 
Wij onderhandelen namens u of voeren juridische 

procedures om uw belangen te verdedigen.

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
• Geriatrie fysiotherapie (gericht op ouderen)

• Hartrevalidatie • Looptraining bij claudicatio

 • Manuele therapie • Oedeemtherapie

 • Revalidatietraining / Rugtraining • Sportfysiotherapie

• Behandeling / coaching COPD-patiënten

• Behandeling Parkinsonpatiënten

Zaterdag 21 september open dag  
van 10.00 tot 15.00 uur

Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn 
aangesloten. Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom 

deze patiënt-categorieën te optimaliseren door intensiever samen te 
werken en kennis en kunde beter op elkaar af te stemmen. Allereerst 

Claudicationet, waarbij cliënten met vernauwingen in de slagaders 
van de benen looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde 

therapeut uitvoeren. 

Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg. 
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog, 

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom
 deze cliënten verbeteren.

Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Voor het inzaaien van 
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS 
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

Tel. 0493-84 40 69
Tel. 06-208 48 443

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Cursus Mantelzorg, hoe hou ik het vol?
Deze cursus is voor mantelzorgers 
die overbelast  (dreigen te raken) 
zijn. Het zorgen voor een naaste 
vraagt veel aandacht. Daarnaast 
bent u misschien ook nog partner/
ouder van, werknemer en heeft 
u hobby’s. Hoe al deze ballen in 
de lucht te houden leert u tijdens 
deze cursus. 

Samen met andere mantelzorgers 
gaat u actief aan de slag om uw man-
telzorgsituatie in kaart te brengen en 
de balans weer terug te vinden.

Deze cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten in de avond en zal gehouden 
worden in de Pinnenhof op de vol-

gende data: dinsdag 1 okt, dinsdag 8 
okt, woensdag 23 oktober, woensdag 
30 oktober, woensdag 6 november en 
woensdag 13 november. Er zijn geen 
kosten aan deze cursus verbonden!

Heeft u interesse meldt u dan nu aan 
via thuishulpcentrale@dezorggroep.
nl of op maandag en donderdag via 
ons secretariaat tel: 0475 458 473.
Alle geregistreerde mantelzorgers ont-
vangen een persoonlijke uitnodiging. 

Bent u nog niet geregistreerd als 
mantelzorger? Meld u dan nu aan via 
de mail: 
sabinje.corstjens@dezorggroep.nl of 
bel: 06 44 34 94 75



Vertrouwd & Duurzaam

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Zonnepanelen zó geregeld 
met Remozon!

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

OP RAAMDECORATIE

Actie geldt  van 16 september 
t/m 4 oktober 2013.

Vraag naar de voorwaarden.

Uw interieur een andere uitstraling geven gaat 
eenvoudig en snel met raamdecoratie. De 

woon- of slaapkamer, kinderkamer of het 
kantoor wordt er snel mee opgeknapt en 
een metamorfose is nu heel voordelig 
want t/m 4 oktober 2013 ontvangt u 
25% korting op raamdecoratie van 
verschillende topmerken.

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

19 20 21

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

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE
ca. 12 x 2.50 mtr

Hoogers, tel. 631115

Meeuwis 
schoenen-mode-sport

Herfst-winter collectie 2013 is nu 
binnen! 
De trend voor deze winter is chic-stijl-
vol gecombineerd met stoere accen-
ten. Je ziet veel studs op zowel schoe-
nen als kleding. Materiaal mixen uiten 
zich in verrassende stylen. Zowel voor 
de mannen als de vrouwen, zijn zowel 
jeans als non-denims in allerlei kleur-
varianten aanwezig. Kleuren die voor 
deze winter een must-have zijn, zijn 
naast zwart en grijs, groen, bordeaux 
rood en blauw. Dunne soepele ma-
terialen als top gecombineerd met 
een stoer warm vest geven een heel 
eigen styl aan de mode van dit najaar. 
Voor dames maken leren jacks het 
beeld compleet. Voor heren stoere 
allweather jacks die voor een warme 
winter zorgen.

Zondag 22 september modekoop-
zondag
De schoenen en laarzen voor zowel 
dames als heren zijn gevarieerd van 
sportief, stoer tot trendy chic. Com-
binaties zijn ook hier verrassend. 
Chique colbert met stoere gevoerde 
stappers eronder, of jeans met een 
half hoog gekleed laarsje alles is mo-
gelijk. Voor de kinderen zijn er voor 
de jongens stoere boots in allerlei 
kleurmogelijkheden. Voor meiden is 
er de keuze tussen laarsjes vaak met 
studs of stoere half hoge sneakers. 
Onze vakkundige verkoper(ster)s, 
zullen u graag van advies voorzien. 
Kom een kijkje nemen in deze unieke 
winkel, van 3 verschillende afdelin-
gen verdeelt over 1400 vierkante me-
ter. Zondag 22 september geopend 
van 11.00 u tot 17.00 u: Meeuwis 
schoenen-mode-sport

Heldensedijk 32 5768 RL Meijel tel: 
077-4661717

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

Tel. 06-52 62 92 93
b.g.g. tel. 06-23 61 07 83

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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Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Caramelbavaroise ...........................................€ 10,75
Saucijzenbroodje ................................per stuk € 1,20
Puddingbroodje ..................................per stuk € 1,25
Goudblond ..............................................per stuk € 1,95

Extra reclame ZONDAG
Kampioentje ............................. 3 halen, 2 betalen
Ministokje wit .......................... 3 halen, 2 betalen

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

Nachtgoed
Herfst/Winter

- Pyjama’s
- Nachthemden
- Huispakken
- Dusters

Ook voor heren.

Start Cursussen Cocon
Computer beginners dinsdagmiddag 24 september

Bloemschikken vrijdagavond 11 oktober
beginners

Vrij tekenen en schil-deren, woensdagmiddag 18 september
ook op voor-bedrukt canvas (instromen is altijd mogelijk)
of schilderen op nummer

Digitale fotobewerking donderdagmiddag 3 oktober

Boetseren dinsdagmiddag, 8 oktober
om de 2 weken 

Hollands koken woensdagavond 9 oktober
gevorderden

Help mijn computer maandagavond 21 oktober
wordt langzamer! 
(workshop)

Tekenen en schilderen dinsdagmiddag, 22 oktober
(beginners) om de 2 weken

PowerPoint woensdagavond 23 oktober

Traditionele keuken woensdagavond 24 oktober
(vlees) workshop

Tekenen en schilderen dinsdagmiddag, 29 oktober
(gevorderden) om de 2 weken

Solliciteren woensdagavond 6 november

Tuinontwerp dinsdagavond 5 november

Computer beginners+ dinsdagavond 5 november
windows in 1

Kalligrafie woensdagavond 13 november

Traditionele keuken donderdagavond 29 november
(vis) workshop

Adresstickers maken maandagavond 2 december

Tapas workshop woensdagavond 18 december

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl Stich-
ting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235; email: cursus-
sen@coconnederweert.nl; 

Eén kerkbestuur voor 5 parochies 
Per 1 januari 2014 zal er één Kerkbe-
stuur gevormd worden voor de paro-
chies Baexem, Grathem, .Heythuysen, 
Kelpen-Oler en Leveroy. Uit iedere pa-
rochie worden 2 mensen uit de huidi-
ge parochiebesturen hier in afgevaar-
digd. Voorzitter Pastoor Vankan gaat 
aan de slag met 2 vice-voorzitters, 
een secretaris, en bestuursleden met 
bijzondere portefeuilles/taken, zoals 
gebouwen, financiën, pastoraal, kate-
chese, diaconaat, vrijwilligers.

In de parochies zullen de taken ge-
daan worden door het huidige paro-
chiebestuur SAMEN met alle vrijwilli-
gers die dat nu ook doen. Zij richten 
SAMEN in iedere parochie een PA-
ROCHIERAAD op. 
Deze raad, die in de regel 2x per jaar 
in vergadering bijeen komt, houdt 
de beschikking over het huidige ver-
mogen van iedere parochie en de 
verantwoordelijkheid voor de exploi-
tatie ervan. Bij grotere uitgaven, e.d. 

wordt  goedkeuring van het Cluster-
kerkbestuur gevraagd.
Ook regelen mensen uit deze raad de 
organisatie van (bijzondere) vierin-
gen, avondwaken, gebedsdiensten, 
de publicaties, het gebouwen- en 
tuin/kerkhof- onderhoud, versiering, 
koster, koren, misdienaars, lectoren, 
collectes, kerkbalans en leggen con-
tacten met (vertegenwoordigers van) 
ouders omtrent doopsel, communie,
vormsel, met huwelijkskandidaten, 
met  verenigingen en organisaties, enz.
IN DE PRAKTIJK VERANDERT ER 
WEINIG.

Voordeel van één Kerkbestuur voor 5
parochies is vooral: afstemming van 
de dagelijkse praktijk op elkaar en 
minder vergaderdruk.

Heeft u interesse in parochiewerk? 
Zie www.clustertabor.nl voor de 
plaatselijke contactgegevens of el-
ders in dit blad.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Bibliocenter
Drie nieuwe bibliotheekvoorzienin-
gen bij Bibliocenter in één week.

De Kinderboekenweek heeft zoals 
altijd veel moois in petto. Dit jaar is 
het wel heel bijzonder, speciaal voor 
de inwoners van Baexem, Ittervoort 
en de kinderen van de Schrank in 
Ospel. In Ospel krijgt basisschool De 
Schrank een “Bibliotheek-op-school”. 
In Baexem is de officiële opening van 
het bibliotheek-servicepunt bij basis-
school De Harlekijn. Ittervoort krijgt 
zelfs een geheel nieuwe bibliotheek-
voorziening bij basisschool De Scha-
kel. Daarmee beschikken de inwoners 
van Ittervoort en omgeving nu ook 
over een eigen bibliotheek.

De bibliotheek is voor iedereen
De twee servicepunten in Ittervoort 
en Baexem zijn niet alleen voor kin-
deren. Ook voor volwassenen is er 
een actuele collectie met thrillers, ro-
mans, tijdschriften en non-fictie zoals 
reisgidsen, kookboeken en computer-
boeken.

Opening
De officiële opening van de biblio-
theekvoorzieningen staat in het te-
ken van de Kinderboekenweek. De 
resp. wethouder van Leudal en Ne-
derweert, de directeur van Bibliocen-
ter en een leerling van de school zijn 
betrokken bij de opening.
•	 Ospel De Schrank, 2 oktober om	

08.30 uur
•	 Baexem De Harlekijn, 3 oktober	

om 13.00 uur

•	 Ittervoort De Schakel, 3 oktober	
om 15.00 uur

De Provincie Limburg, de gemeenten 
Nederweert, Leudal en Bibliocenter
hebben deze nieuwe bibliotheek-
voorzieningen gezamenlijk mogelijk 
gemaakt. Bibliotheken zijn enorm be-
langrijk voor kinderen. Als kinderen
goed kunnen lezen, dan begrijpen ze 
alle vakken op school nog beter en 
kunnen ze hoger scoren. Maar vooral, 
lezen is hartstikke leuk. Daarbij levert 
een bibliotheekvoorziening aanzien-
lijke bijdrage aan de leefbaarheid in 
de dorpen. 

Korting voor volwassenen in de 
kinderboekenweek
De volwassenen die zich tot 13 ok-
tober laten inschrijven in Baexem of 
Ittervoort krijgen in de Kinderboe-
kenweek 25% korting op een biblio-
theekpas. Meer informatie op www.
bibliocenter.nl .

Volg de Wespendief
De Wespendief is voor veel mensen 
een vrij onbekende roofvogel. Op 
zich is dat niet zo vreemd.  De soort 
is vrij schaars en lijkt erg veel op de 
tegenwoordig algemeen voorkomen-
de Buizerd. Daarnaast zijn Wespen-
dieven zomergasten die alleen van 
mei tot september in onze omgeving 
aanwezig zijn. De vogels overwinte-
ren in centraal Afrika.

De naam Wespendief komt niet  zo-
maar uit de lucht vallen. De vogels zijn 
namelijk bij uitstek gespecialiseerd in 
het uitgraven van wespennesten en 
zoeken daarbij naar voedselrijke ra-
ten.  Door het speciale verenkleed zijn 
ze ongevoelig voor de venijnige wes-
pensteken. Wespennesten worden
opgespoord door vanaf een vast punt 
de vliegbewegingen van wespen te 
volgen en nesten te lokaliseren. Wes-
pendieven voeden zich overigens niet 
alleen met wespenraten. Tijdens pe-
riodes met slecht weer zijn er weinig 
wespen en jagen de vogels op kikkers, 
vogels en kleine zoogdieren.

Het afgelopen voorjaar is in het Kem-
penbroek, waar ook het Weerterbos 
deel van uitmaakt, een onderzoek 
gestart naar de Wespendief.  Het 
onderzoek duurt drie jaar en wordt 
gecoördineerd door de stichting Ark 
Natuurontwikkeling.  Het onderzoek
richt zich op broedresultaten, terrein-
gebruik, voedselkeuze enz.  De resul-
taten van dit onderzoek worden ver-
geleken met soortgelijk onderzoek
elders in Nederland; zijn er overeen-
komsten en  verschillen en waarom is 
dat zo. Leden van de vogelwerkgroep 
Nederweert en het onderzoeksteam 
hebben in juli in het Weerterbos drie 
nesten opgespoord.  Een hele opgave 
want de nesten van deze roofvogel 
zijn bijzonder lastig te vinden. Bij een 
paar is zowel het mannetje als het 
vrouwtje van een speciale GPS-zen-
der voorzien. Op deze wijze wordt 
veel informatie verzameld over het 
terreingebruik; jagen de Wespendie-
ven alleen in het Weerterbos of ook 
ver daarbuiten en welke plaatsen zijn 
belangrijk als voedselgebied.

‘Onze’ gezenderde Wespendieven
hebben het Weerterbos inmiddels 
verlaten. Op 8 augustus is het  vrouw-
tje vertrokken en op 27 augustus het 
mannetje. De twee vliegvlugge jon-
gen die nog steeds bij het nest ver-
bleven hebben het niet gered en zijn 
op 26 augustus gepredeerd, vermoe-
delijk door een Havik.

Doordat het mannetje en vrouwtje 
van een GPS-logger zijn voorzien, is 
de trek van beide vogels naar Afrika 
goed te volgen. Uit de ontvangen 
gegevens blijkt dat beide vogels via 
Frankrijk en Spanje zijn weggetrok-
ken en vrijwel dezelfde route vlogen. 
Bij Gibraltar zijn ze vervolgens de 
Middellandse Zee overgestoken. Gi-
braltar is een bekend oversteekpunt 
voor Wespendieven. Op 5 september
werd hier een onvoorstelbaar aantal 
van 14.000 exemplaren geteld!

Bij het schrijven van dit artikel zaten 
beide vogels in Marokko vlak voor de 
gevaarlijke oversteek over de Sahara. 
Hoe het met de Wespendieven verder 
gaat blijft reuze spannend. Wordt 
de trektocht tot een goed einde ge-
bracht,  overleven ze de winterperi-
ode en keren ze volgend jaar weer 
terug naar het Weerterbos want
Wespendieven zijn behoorlijk plaats-
trouw aan hun broedomgeving. Wilt 
u het wel en wee van de Nederweer-
tse Wespendieven ook gaan volgen; 
kijk regelmatig  op onze website 
www.vogelwerkgroepnederweert.
nl  Op kaarten van Google-earth kun-
nen de vogels op de voet worden ge-
volgd. De kaarten worden regelmatig 
geactualiseerd.

Foto: Stef van Rijn

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

Raoul de Kan, Winnerstraat 26 G, NEDERWEERT, Tel. 0495 840982 / 06 40920405
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Maximaal inbraakwerend
Met Gayko kozijnen van Noralux maakt u het inbrekers wel héél moeilijk. Met onze veilighidsvoorzieningen realiseert u veiligheid op het hoogste 
niveau. Dankzij innovaties als GAYKOESP en GAYKOGVS wordt bijvoorbeeld het lichten van de kozijnvleugels (de meest voorkomende inbraakme-
thode) onmogelijk. Met extra sluitpunten, veiligheidsbeglazing en afsluitbare grepen zijn uw deuren en kozijnen maximaal inbraakwerend. In onze 
showroom hebben we een testopstelling gemaakt waarmee u de inbraakveiligheid van onze ramen kunt ervaren. Een bezoek aan onze showroom is 
dus zeker de moeite waard. Wij nemen uitgebreid de tijd voor u zodat u een goed beeld krijgt van onze producten en service. Wij helpen u dan ook 
graag in de juiste keuze te maken die past bij uw woning. U bent van harte uitgenodigd het aanbod van Noralux te komen ervaren!

Snuffelstage Hulpboswachter

Kinderen ontdekken hun bos-
wachterstalenten bij De Pelen
Stoere meisjes en jongens met bos-
wachtersambitie kunnen op zondag 
22 september op ‘snuffelstage’ in De 
Groote Peel.  Daar start om 11.00 en 
om 14.00 uur een actieve gezinstocht 
met allerlei leuke doe- en ontdek-
dingen in de natuur. Vertrek vanaf 
de balie van Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deel-
name kost € 5,- voor volwassenen 
en € 3,50 per kind, inclusief een die-
renpin. Aanmelden via: depelen@
staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 
0495 – 641 497.

Boswachter word je niet zomaar, daar 
moet je wel wat voor doen! Vooral 
je oren, ogen en neus goed de kost 
geven. Dat is namelijk de beste ma-
nier om er achter te komen welke 
planten en dieren er in een gebied 
voorkomen.  Zo is de boswachter van 
Nationaal Park De Groote Peel zijn 
carrière ook begonnen. Als je hem 
vraagt waar hij het meest over de na-
tuur heeft geleerd, dan zegt hij altijd: 
‘natuurkennis krijg je door goed te 

kijken, te luisteren en vooral zelf te 
ontdekken!’

Gelukkig is de natuur ontdekken 
hartstikke leuk. Zeker als je samen 
met je (groot)ouders en een Peelgids 
van Staatsbosbeheer op pad gaat. 
Dan wordt er niet alleen gewandeld, 
maar ga je vooral actief aan de slag. 
Een takkenwal stapelen, kleine krie-
belbeestjes zoeken en bekijken in een
loeppotje, bomen herkennen, water-
dieren scheppen en nog veel meer.
Wie weet, misschien ben JIJ een na-
tuurtalent en kom je de boswachters 
van Staatsbosbeheer over een paar 
jaar versterken. Succes!

Buitencentrum De Pelen
Het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot Nationaal Park De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. 
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie, een compleet activi-
teitenoverzicht en een routebeschrij-
ving: www.buitencentra.nl
of www.np-degrootepeel.nl

Fysio Active Fysiotherapie
Naast vestingen in Stramproy (Relife 
Fitness), Weert (My Healthclub), As-
ten (Move your body) en Heythuysen 
(Laco) is het nu ook mogelijk om in 
Nederweert (Laco) gebruik te maken
van de mogelijkheden van Fysio Ac-
tive. 
Fysio Active is een dynamische prak-
tijk en staat voor actieve aanpak van 
fysiotherapie. Wij hebben tevens de 
mogelijkheid om gebruik te maken 
van Echografie en Shockwave thera-
pie. Echografie is een methode waar-
bij geluidsgolven pijnloos in het li-
chaam gestuurd worden waarna deze 
via de organen weer terug worden 
gekaatst. Het echografie apparaat 
zet deze geluidsgolven om in beeld. 
De fysiotherapeut van Fysio Active 
kan vervolgens deze beeldvormige 
diagnostiek gebruiken als toevoeging 
bij zijn onderzoek. Buiten Echogra-
fie kunnen we ook gebruik maken 
van Shockwave therapie. Shockwave 
therapie is uitermate geschikt voor 
langdurige spier-, band- en pees-
problemen. Tevens kunnen eventu-
ele aandoeningen met betrekking
tot kalkafzetting behandeld worden. 
Chronische pijn wordt vaak veroor-
zaakt door ontstekingen of verkal-

kingen van pezen of de slijmbeurs. 
In tegenstelling tot conventionele 
behandelmethodes kan bij Shockwa-
ve therapie de oorzaak van de pijn 
worden bestreden, zonder medicatie 
of chirurgie. Fysio Active vraagt geen 
extra kosten voor het gebruik van 
Shockwave therapie en/of Echografie 
als behandeling. De kosten van een 
reguliere behandeling worden gede-
clareerd bij uw zorgverzekeraar. 

Door de aanwezigheid van Fysio Ac-
tive fysiotherapie binnen fitnesscen-
tra kunnen wij gebruik maken van 
alle faciliteiten van het betreffende 
sportcentrum. Hierdoor kunnen we 
een grote variëteit aan doelgroepen 
begeleiden en ondersteunen tijdens 
het revalideren. Daarnaast werken we 
nauw samen met de fitnessinstruc-
teurs zodat zowel de leden als patiën-
ten goede nazorg krijgen. Onze prak-
tijk is zonder verwijzing toegankelijk 
en u hoeft geen lid te zijn van het be-
treffende sportcentrum.

Kijk voor meer informatie op: www.
fysio-active.com 

Of bel voor een afspraak: 06 462 072 64

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring



 
Goede huisvesting van scholen is be-
langrijk voor de kwaliteit van het onder-
wijs. In het Integraal HuisvestingsPlan 
(IHP) primair onderwijs 2013-2016 heeft 
de gemeente de ambitie uitgesproken 
om drie basisscholen klaar te maken 
voor de toekomst. Voor eind 2013 bete-
kent dit dat de (ver)bouw gaat starten 
van basisschool Budschop en De Twee-
sprong in Nederweert-Eind. Op dinsdag 
24 september is er een themaraad over 
de bouwplannen van beide scholen. 
Iedereen is van harte welkom.

Waarom verbouwen?
Door de ontgroening daalt het aan-
tal leerlingen de komende jaren fors, 
waardoor de leegstand in scholen groter 
wordt. De bouwplannen zijn er daarom 
op gericht om de scholen te verkleinen. 
Gezien de ouderdom van de gebouwen 
en de beperkte functionaliteit is het ook 
van belang om de schoolgebouwen te 
moderniseren naar de eisen van deze 
tijd. 

Monumentaal
Zowel basisschool Budschop als De 
Tweesprong in Nederweert-Eind bestaan 
uit monumentale gebouwgedeelten. 
Het gaat om twee typische schoolgebou-
wen uit de herbouwperiode van na de 
Tweede Wereldoorlog. Het monumenta-
le gedeelte van De Tweesprong, de voor-
malige kleuterschool, is ontworpen door 
de Limburgse architect Pierre Weegels. 
In de gevels zijn mozaïeken verwerkt 
zoals Weegels dat vaker deed. In basis-
school Budschop zitten de waardevolle 
karakteristieke elementen vooral aan de 
binnenkant van het gebouw. 

Oude en nieuwe stijl
De scholen worden verbouwd c.q. ver-
nieuwd. Bij de herbestemming worden 

de karakteristieke kenmerken van de 
gebouwen als waarde-element behou-
den. Hierdoor blijven de beeldbepa-
lende gebouwgedeelten bestaan. Door 
de restauratie van de monumentale 
gebouwgedeelten te combineren met 
nieuwbouw, ontstaan zeer karakteris-
tieke schoolgebouwen, waarbij oude en 
nieuwe stijl worden verenigd.

Provinciale subsidie
De gemeente Nederweert kan rekenen 
op provinciale bijdrages van € 140.538,- 
voor de restauratie en herbestem-
ming van basisschool De Budschop en 
€ 152.478,- voor De Tweesprong. Dat 
gebeurt in het kader van de subsidie-
regeling ‘Restauratie en stimulering 
herbestemming monumenten’. Ook de 
provincie vindt het belangrijk dat de 
beide monumenten voor het nageslacht 
behouden blijven.

Brede scholen
Om goed aan te kunnen sluiten op het 
regulier basisonderwijs, komen in beide 
scholen voorzieningen voor peuterwerk. 
Binnen het peuterwerk zal een VVE 
(voor -en vroegtijds educatie)-program-
ma worden aangeboden. Dit stelt de 
professionals in staat om vroegtijdig in 
te grijpen bij onderwijsachterstanden 
van het kind. Daarnaast zal in de school 
buitenschoolse opvang worden aan-
geboden voor schoolgaande kinderen 
buiten de schooltijden worden opgevan-
gen. Ook komt er een bibliotheekvoor-
ziening.

Frisse scholenconcept
Voor de realisatie van kwalitatief en 
eigentijdse goede scholen is het van 
belang dat wordt geïnvesteerd in het 
Frisse scholenconcept. Het concept is een 
leidraad/aanbeveling voor gemeenten 

en schoolbesturen om bij (ver)bouw 
van scholen een gezond binnenklimaat 
te combineren met een lager energie-
verbruik. Het aspect luchtkwaliteit en 
de daarvoor benodigde ventilatie is 
opgenomen in het Bouwbesluit 2012, 
waardoor het wettelijk vereist is om de 
ventilatie op een behoorlijk niveau te 
realiseren.

Themaraad 
Tijdens een themaraad op dinsdag 24 
september zal het schoolbestuur van 
Meerderweert de aanwezigen informe-
ren over de bouwplannen van basisscho-
len Budschop en De Tweesprong en de 
maatregelen die zijn genomen om de 
lessen tijdens de (ver)bouwperiode door 
te laten gaan. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

Hoe nu verder?
De totale kosten voor het (ver)bouwen 
van de twee gebouwen worden op ba-
sis van voorcalculatie geraamd op een 
bedrag van bijna € 2,8 miljoen euro. 
Voor de realisatie van de peuteropvang 
in de scholen en het Frisse scholencon-
cept is een extra investering nodig van 
€ 538.900,-, bovenop de al beschikbaar 
gestelde middelen door de gemeen-
teraad. Op dinsdag 8 oktober wordt 
de gemeenteraad gevraagd om het 
benodigde extra krediet beschikbaar 
te stellen. De verbouw van basisschool 
De Schrank in Ospel start als de scholen 
in Budschop en Nederweert-Eind klaar 
zijn. 

Ralf Bongaerts van het team Maatschap-
pelijke Ontwikkeling kan u meer infor-
matie geven over onderwijshuisvesting, 
telefonisch of via e-mail: r.bongaerts@
nederweert.nl.  

Klaar voor de toekomst
Themaraad over verbouwing basisscholen Budschop en Nederweert-Eind

Trieste cijfers
Ruim 220.000 mensen in Nederland worden 
jaarlijks slachtoffer van ernstig en aanhou-
dend huiselijk geweld. Voor ongeveer 1 
miljoen inwoners gebeurt dit incidenteel. 
En daarnaast zijn er ook nog circa 100.000 
kinderen die in huiselijke kring mishandeld 
worden. Cijfers die er niet om liegen.

Door signalen van huiselijk geweld te 
herkennen, kunnen we ook als gemeente 
helpen om verdere mishandeling te voorko-
men.

Stap voor stap
Daarom gaan we de meldcode voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
invoeren. Dit is een stappenplan dat onze 
medewerk(st)ers stap voor stap door het 
proces leidt, vanaf het moment van signa-
leren tot aan het moment van eventueel 
beslissen over het doen van een melding. 

Effectieve aanpak
De stappen maken duidelijk wat er van 
hem of haar wordt verwacht bij signalen 
van huiselijk geweld of kindermishande-
ling en hoe hij of zij - rekening houdend 

GemeenteContact

Op de website...
Grote projecten of werk in 
uitvoering op de voet volgen? 
Abonneer u dan op een digitale 
nieuwsbrief
Wat kunnen wij voor u doen? 
In het Digitaal Loket vindt 
u heel veel informatie over 
onze diensten

www.nederweert.nl

Blauwe handjes?
Hebt u er ook eentje gevonden? Tij-
dens de kermis in Nederweert en een 
week later in alle supermarkten in onze 
gemeente, stopte de politie tientallen 
blauwe papieren handjes in jassen en tas-
sen. Doel: inwoners waarschuwen voor 
zakkenrollers en ze alert maken.

In het centrum van Nederweert zijn 
helaas regelmatig zakkenrollers actief. Zij 
opereren voornamelijk in gebieden waar 
veel mensen zijn, zoals op markten, in 
winkels en bij evenementen. 

Actie 
Diefstal is nooit helemaal te voorkomen, 
maar door oplettendheid en spullen goed 
op te bergen zeker te beperken. Daarom 
voert de politie ook de komende tijd nog 
actie om mensen te waarschuwen. 

Boodschap
Op de handjes staan handige tips om te 
voorkomen dat zakken en tassen worden 
gerold. Maar ook de confronterende 
boodschap: “Deze keer hebben wij er iets 
ingestopt. Volgende keer haalt iemand er 
misschien iets uit”.

Handige tips
 Draag uw tas altijd met de klep of 
sluiting naar het lichaam toegedraaid

 Leg uw portemonnee/gsm nooit boven 
in de tas of mand

 Stop geld en andere waardevolle spul-
len altijd zorgvuldig weg

 Neem niet te veel contant geld mee

Op politie.nl vindt u meer informatie en tips.

Veste en Agneshof gerealiseerd en 
kwamen er diverse voorzieningen in de 
wijk, waaronder huisartsen, tandartsen 
en fysiotherapie. Kleinschaligheid en 
oog voor de menselijke maat stonden 
constant in het middelpunt bij het uit-
werken van de verschillende plannen. 

Trots en vol vertrouwen 
De Stichting Land van Horne, Woning-
vereniging Nederweert en de gemeente 
vormden hechte partners in het hele 
proces. Ieder had daarbij telkens een 
eigen verantwoordelijkheid en specia-
lisme. “Met de ingebruikname van het 
nieuwe zorgcentrum St. Joseph is de 
kers op de taart aangebracht”, aldus di-
recteur Zorg van de Stichting Land van 
Horne, Leon Wijers. Wijers is bijzonder 
trots op wat er is gebeurd. Hij heeft het 
stokje inmiddels overgedragen aan de 
nieuwe directeur Riet van den Broek. 
Dat doet hij vol vertrouwen. 

Kennismaken tijdens open dag 
De opening is voor Stichting Land van 
Horne, Woningvereniging Neder-
weert en de gemeente reden om 
extra uit te pakken. “We vinden dat 
iedereen kennis moet kunnen ma-
ken met wat er de afgelopen jaren 
gerealiseerd is” zegt directeur Corry 
Keulen, directeur-bestuurder van Wo-
ningvereniging Nederweert. Daarom 
gaan op zaterdag 21 september de 
deuren open van zorgcentrum St. 
Joseph aan Brugske 16. U kunt dan 
een kijkje nemen langs de wooncom-
plexen Agneshof, Antinius Veste en 
Domus Bona Ventura. Deze dag is 
niet toevallig gekozen. Het is dan ook 
nationale Burendag. “Een uitstekende 
gelegenheid om met elkaar kennis 
te maken”, aldus Keulen. De open 
dag duurt van 13.30 tot 16.30  uur. 
Iedereen is van harte welkom ‘in de 
woonservicezone’.

Kroon op realisatie hoogwaardige woonzorgzone
Feestelijke opening en open dag nieuw zorgcentrum St. Joseph

Zorgcentrum St. Joseph in Nederweert 
is geheel vernieuwd. In maart 2011 
startte de sloop van het toenmalige 
gebouw. Nu staat er een gloednieuw 
complex dat voldoet aan alle eisen die 
moderne zorg vraagt. Het zorgcentrum 
vormt de kroon op de hoogwaardige 
woonservicezone in Nederweert. De 
Stichting Land van Horne, Woningver-
eniging Nederweert en de gemeente 
trokken gezamenlijk op in dit project. 
Op vrijdag 20 september wordt St. Jo-
seph officieel geopend. Iedereen is van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen tijdens de open dag op zaterdag 
21 september. 

Menselijke maat en samenwerken
De eerste plannen van de woonservice-
zone aan de rand van de kern Neder-
weert dateren van 2007. Daarna is er 
veel gebeurd. Zo werden wooncom-
plexen Domus Bona Ventura, Antonius 

Zorgwoning
Het rijksbeleid is er al jaren op gericht 
om mensen met beperkingen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. Pas als 
het echt niet meer kan, vindt opname in 
een verpleeghuis plaats. Maar er is ook 
een tussenvorm mogelijk. In een zorg-
woning. Hierop hebben de drie partners 
in de woonservicezone ingespeeld. 

Wethouder Maria Frenken: “Als je niet 
meer in je eigen woning kunt blijven 
wonen én opname in een verzorgings- 
of verpleeghuis nog niet aan de orde is, 
is het fijn om te weten dat Nederweert, 
met alle zorgwoningen die er rondom 
het nieuwe St. Joseph zijn gebouwd, in 
ieder geval heeft gezorgd voor goede 
huisvesting voor mensen met een be-
perking. En vanuit het ouderencentrum 
wordt door de thuiszorgmedewerkers 
van Land van Horne de noodzakelijke 
zorg aan huis verleend. Wij zijn er dan 
ook als gemeentebestuur trots op dat 
we met de hulp van vele partijen de 
woonservice- of woonzorgzone hebben 
kunnen realiseren. Ook hier kunnen we 
met recht stellen: samen groots!”

Kers op de taart 
Op vrijdag 20 september om 15.30 uur 
vindt de officiële opening plaats van 
zorgcentrum St. Joseph voor genodig-
den en partijen die nauw bij de bouw 
betrokken zijn geweest. De openings-
handeling zal symbolisch verwijzen 
naar de kers die tijdens de start van de 
nieuwbouw op de taart is gezet. 

Op landvanhorne.nl vindt u meer infor-
matie en foto’s van de nieuwbouw.

In de verbouwplannen is ook veel aandacht voor het Frisse scholenconcept: een gezond binnenklimaat combineren met een lager energieverbruik.   (Foto: internet)

Donderdag 19 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-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

met het beroepsgeheim - tot een ver-
antwoord besluit komt om voor een 
melding te kiezen. Deze ondersteuning 
van beroepskrachten in de vorm van een 
stappenplan draagt bij aan een effectieve 
aanpak van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling.

Training volgen
De meldcode gaat binnen onze gemeen-
telijke organisatie officieel in per 1 janu-
ari 2014. Binnenkort volgen de betref-
fende ambtenaren een training over de 
meldcode en hoe deze te gebruiken. De 
meldcode is vastgesteld voor de Wmo-
consulenten en de Wwb-consulenten, 
omdat zij bij mensen thuiskomen en heel 
direct met de burger in contact staan. 
De leerplicht en het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC) zijn onderge-
bracht bij Weert. De leerplichtambtena-
ren en RMC-consulenten zullen daarom 
onder de meldcode van de gemeente 
Weert gaan vallen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Karin van Diesen van het team Maat-
schappelijke Ontwikkeling, telefonisch of 
via e-mail: k.vandiesen@nederweert.nl.



Aktie wAndklosetcombinAtie  
met Geberit inbouwreservoir 
-wandkloset+softclose/quickrelease 

zitting nu € 315,-    
KÖmhoff sanitair

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
maan- en dinsdag altijd gesloten

Huurders gezocht.
Gebleektendijk 10 Nederweert-Eind

komt binnenkort vrij.

Wij bieden een huis in heerlijke landelijke omgeving tegen redelijke huur.
Wij vragen bereidheid tot het af en toe verrichten van hand en span diensten 

op het landgoed Het Kruis.

Voor meer informatie bel of mail naar:
Aart Veder 0655174661 of veder1@xs4all.nl 

Anna Ruys 0653683476  of anna.ruys@kpnmail.nl

Hobby- en kunstmarkt in Nederweert
Op zondag 6 oktober  a.s. vind er 
voor de 6e keer  een hobby- en 
kunstmarkt plaats in Gemeen-
schapshuis de Pinnenhof  te Ne-
derweert (Kapelaniestraat 4 na-
bij de kerk gelegen) van 11.00 en 
17.00 uur. De organisatie is sinds 
dit jaar in handen van Gemeen-
schapshuis de Pinnenhof. Tafel-
tennisclub TTCN’72 die deze hob-
by en kunstmarkt 5 jaar succesvol 
hebben georganiseerd, heeft  de 
organisatie overgedragen.

Voor de standhouders die zich dit jaar 
hebben aangemeld zijn de grote zaal 
met podium, 2 kleine zalen en de hal 
ingeruimd voor deze veelzijdige hob-
by en kunstmarkt.
Wij zijn er in geslaagd standhouders 
met prachtige kunstwerken en hobby 
artikelen vast te leggen. Zo willen we 
toch elk jaar weer voor verrassingen 
gaan zorgen.

Ruim 33 hobbyisten en kunstenaars uit 
Nederland en België etaleren er hun 
kunstwerken of oefenen ter plaatse 
hun ambacht uit. Aantrekkelijk is het 
zeer uitgebreide en gevarieerde aan-
bod. Heel bijzonder is het om een 
kunstenaar,ambachtman/vrouw of 
hobbyist aan het werk te zien. Het 
maken van keramiek, sieraden, zeep-
kettingen, borduren, tiffany glas-
kunst,  het maken van vilten hoeden, 
corsages en sjawls, handgemaakte 
edelsteen sieraden en schelphangers, 
glassieraden met randlood, handge-
vormde keramiek zowel klassiek als 
modern, brooddeeg decoraties, baby-
kleding,  glascreaties, evenals hand-
doekpoppen en diverse kerststallen.

Ook is er een demonstratie van het 
decoreren van taarten. 
Als u tijdens de markt inspiraties hebt 
opgedaan, kunt u thuis zelf aan de 
slag met de hobbymaterialen die op 
deze middag te koop zijn.

Er zijn ook enkele dorpsgenoten 
actief, o.a. Wilhelmien Verheijen-
Verdonschot die haar schilderijen 
exposeert en haar schildertalenten 
demonstreert.

Ook dit jaar is er speciale aandacht 
voor het goede doel: Dierenvoed-
selbank Weert, Zonnebloem wel-
fare afd Nederweert. 
Ook is er een grote stand van 
LEMSTRY  (Anny en Jan Lemmen) uit 
Horst; gespecialiseerd in 3D kaarten 
en alle aanverwanten hobby- artike-
len , waarvan de opbrengst naar div. 
goede doelen met het AMBO keur-
merk gaat.
Zijn staan het gehele jaar door op 
vele buiten en binnenmarkten.
 
Tevens heeft  de Zonnebloem afd. 
Nederweert een stand ingericht 
voor de verkoop van eigen gebakken 
wafels.

De entree is gratis.
Iedereen is van harte welkom, om te 
kijken en genieten, of te kopen en be-
stellen bij de hobbyist,  kunstenaar of 
ambachtsman/vrouw.

Reden genoeg om  zondag 6 Oktober 
de Pinnenhof te bezoeken. Tot dan!
www.info@pinnenhof.nl
(binnenkort met geheel vernieuwde 
website) Zwanger? 

Bezoek de informatieavond over 
bevallen in het ziekenhuis 
Op dinsdag 8 oktober a.s. organiseert 
SJG Weert een informatieavond voor 
zwangere vrouwen - en hun partner 
over bevallen in het ziekenhuis. De 
informatieavond vindt plaats tussen 
19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden via 
het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05.

De gynaecoloog, verloskundige en 
een verpleegkundige geven informa-
tie over de zwangerschap, bevallen in 
het ziekenhuis en het kraambed. Zo 
mogelijk wordt een rondleiding over 
de verpleegafdeling en de verloska-
mers verzorgd. Er is ruime gelegen-
heid om vragen te stellen. 
Deze informatieavond wordt 6 x per 
jaar aangeboden, de volgende is op 
dinsdag 3 december a.s. 
 

Muziekmaand bij Buitencentrum Staatsbosbeheer
Ensemble Reprise en Speulendjer-
wieës spelen in De Pelen 
We zijn al over de helft, maar gelukkig 
heeft September Muziekmaand bij De 
Pelen nog een paar hele leuke optre-
dens op het programma staan. Op zon-
dag 22 september is het wederom een 
Limburg-Brabant feestje, met blaasor-
kesten uit beide provincies. Een Streek-
festival in het klein zou je kunnen 
zeggen. Om 12.00 en 13.30 uur speelt 
Ensemble Reprise uit Asten en om 
15.00 en 16.00 uur Speulendjer-wieës 
uit Nederweert. Entree is een vrijwil-
lige bijdrage en reserveren niet nodig, 
maar vol = vol! Het Buitencentrum ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. Meer in-
formatie: www.buitencentra.nl 

Van klassiek tot populair; Ensem-
ble Reprise
Alle groepen die in het Buitencentrum 
spelen doen dit vooral omdat ze het 
leuk vinden om samen muziek te ma-
ken. Dat geldt zeker voor Ensemble Re-
prise uit Asten! Dit orkest, onderdeel 
van Harmonie St. Cecilia, telt ongeveer 
25 leden. De leeftijd varieert tussen 
40 en 75 en het zijn veel ‘herintre-
ders’; mensen die hun muziekhobby 
op latere leeftijd (weer) hebben op-
gepakt. Maar ook muzikanten die een 
stapje terug hebben gedaan binnen de 
Harmonie. Het niveau is er zeker niet 
minder om. Het repertoire omvat een 
breed scala aan muzieksoorten; van 
klassiek tot populair zoals Bohemian 
Rhapsody, Phantom of the Opera, Air 
en nog veel meer. Ongetwijfeld een 
feest van herkenning voor het publiek.

Stimmungsmuziek van Speulend-
jer-wieës
Ook voor de tweede groep van deze 
muzikale septembermiddag is plezier 
de belangrijkste ‘drive’ om muziek te 
maken. Speulendjer-wieës uit Neder-
weert is wederom een blazersgroep, 
maar met een heel ander repertoire 
dan hun voorgangers. Ze spelen voor-
al ‘Stimmungsmuziek’ en doen dat al 
meer dan twintig jaar. Om inspiratie 
op te doen gaan ze elk jaar drie da-
gen naar de Moezel. Daar spelen ze 
op marktpleinen en tijdens bootreis-
jes. Maar ook in hun eigen omgeving 
is Speulendjer-wieës een graag ge-
zien orkest in onder andere zorgcen-
tra en op evenementen. Spelen kost 
hun dan ook absoluut geen moeite, 
ze doen het ‘speulendjer-wieës’! 

En dan nog even naar buiten ….
Elk optreden duurt een half uur tot 
drie kwartier. Tussendoor is een pau-
ze. Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een optreden 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 uitgebreide winkel 
met (natuur)boeken, natuurontdek-
spullen, 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 picknick-
weide. De Pelen is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur en bereikbaar 
op: 0495 – 641 497 of via depelen@
staatsbosbeheer.nl  

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

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

Open: ma. 10-18 u. · di. GESLOTEN 
wo/do. 10-18 u. · vr. 10-20 u. · za. 10-17 u.

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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!!!!!!!

Jumping Giants

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstel-
lende.
Week 38,  21 en 22 september 2013.

Zaterdag 21 september.
Uitwedstrijden.
Bumpers – U18-1 11.00 uur.
Deurne – U16-1 17.00 uur.

Geen thuiswedstrijden.

Zondag 22 september.
Uitwedstrijden.
Heeze – Dames Senioren 13.00 uur.
Tracks – U20 13.00 uur.
Heeze – U14-2 14.45 uur.
Thuiswedstrijden.
U12 – Black Shots 12.30 uur.
U16-2 – Black Shots 12.30 uur.
U14-1 – Deurne 14.30 uur.
Heren Senioren-2 – Dunatos 14.30 uur.
U18-2 – Dunatos 16.30 uur.
Heren Senioren-1 – Achilles 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Torendag: 250 klimmers

Circa 250 bezoekers van de drukke 
(koop)zondag hebben het aange-
durfd de 175 treden in de toren van 
de Sint-Lambertuskerk te beklimmen. 
Door het heldere weer was het uit-
zicht uitstekend. Tjeu Tinnemans en 
zijn vrouw Toos Tinnemans, die aan 
de voet van de toren de bezoekers 
naar boven stuurden, spraken van 
een geslaagde torendag. 
Eenmaal weer op de begane grond 
waren de reacties van de klimmers 
positief: prachtig uitzicht, indruk-
wekkend. De bezoekers van de toren-
spits vonden het daar verrichte tim-
merwerk een knap staaltje vakwerk. 
Leuk vooral voor kinderen was om 
hoog in de lucht het eigen huis of dat 
van opa en oma te zien.

Bedevaarten

Wegens omstandigheden kan de be-
devaart naar Kevelaer Duitsland geen 
doorgang vinden dit jaar. Volgend 
jaar in oktober zullen we weer een 
bedevaart naar Kevelaer organiseren.
Verder is er wel in samenwerking met 
Caritas Roermond een dagbedevaart 
naar Banneux in de Ardennen. Deze 
Bedevaart is op 2 oktober 2013.
Mocht U belangstelling hebben 
neem dan contact op voor inlicht-
ingen en opgave met Mevr. Vossen 
06-50470103 of Hr. Götzen tel. 0495-
530282.

Zondag 22 november

Poppenkast in Theaterboerderij Boeket
Theaterboerderij Boeket sluit zondag 22 september a.s. het theaterseizoen 2013 
af met twee poppenkastvoorstellingen. Jos en Riek Levels hebben Frank Peters 
uit Mill uitgenodigd om met zijn poppenkast naar Nederweert te komen om 
daar jong en oud een leuke ochtend, een leuke middag en misschien wel een 
leuke dag te bezorgen. Frank Peters begint om 10.30 uur met de voorstelling 
‘Bezemfiets’.
‘Bezemfiets’ is speciaal geschreven voor de kinderboekenweek die op 2 oktober 
a.s. begint en als thema heeft: ‘Klaar voor de start’. In ‘Bezemfiets’ neemt tove-
naar Wim Salabim met een bezemfiets deel aan een wielerwedstrijd.  Omdat hij 
niet zo goed weet wat er zich allemaal afspeelt in de mensenwereld, heeft hij de 
hulp ingeroepen van Jan Klaassen. Samen zullen ze deelnemen aan de wieler-
wedstrijd waarin spannende momenten zitten en ook het nodige te lachen valt. 
Maar voordat het zover is moeten ze eerst zorgen dat ze klaar zijn voor de start.

In de middaguren staat de theatervoorstelling ‘AF’ op het programma. Deze 
voorstelling begint om 14.00 uur,  staat eveneens in het teken van de Kinderboe-
kenweek en wordt gespeeld door Frank Peters en Pierre van Reijmersdal. Heeft 
Frank al zo’n veertig jaar poppenkastervaring, Pierre heeft zijn sporen verdiend 
als acteur en regisseur in het amateurtoneel. 
In ‘AF’denken Frank en Pierre na over  ‘wanneer ben je klaar voor de start en 
wanneer is iets af.’ De rustige Pierre en de hyperactieve Frank hebben alletwee 
zo hun denkbeelden. Vijfenvertig minuten later, waarin het nodige is gebeurd, 
komen ze misschien met een antwoord.

Kaartjes voor beide voorstellingen moeten vooraf gereserveerd worden bij Jos 
Levels, tel. 0495 – 63 19 99 of j.levels3@kpnplanet.nl. De kaartjes voor iedere 
voorstelling kosten € 2,50.

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)



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, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@
kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 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 19 tot en met 30 september 2013 

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.
Catecheseavond in Parochiecentrum 20.15-
21.15 uur.

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, jaar-
dienst Hub Coenen, ouders Coenen-Lim-
pens, ouders Van de Kerkhof-Simons en Jo 
Janssen, ouders Sjef Frenken en Marie Fren-
ken-Jacobs.

ZONDAG 22 SEPTEMBER
Vijfentwintigste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (herenkoor, lector mevr. 
L. Roost) – jaardienst Ad Hermans-Hermans, 
familie Jonckers.

MAANDAG 23 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Pius van Pietrelcina, 
priester
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.
Catecheseavond in Parochiecentrum 20.15-
21.15 uur

DINSDAG 24 SEPTEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 25 SEPTEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.H.-Cosmas en Damianus, 
martelaren
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Vincentius de Paul,
priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.
Catecheseavond in Parochiecentrum, 20.15-
21.15 uur.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Canta-
tes, lector mevr. T. Kessels) – jaardienst ou-
ders Stultjens-van Tongerlo, jaardienst Nelly 
Stultjens-van Eijndhoven.

Heilig Vormsel
Op vrijdag 10 januari 2014 zal deken Franken 
van Weert in de heilige Mis van 19.00 uur in 
de Lambertuskerk het heilig Vormsel toedie-
nen aan de jongeren van groep acht van de 
basisscholen. Uiteraard hoort bij het ontvan-
gen van dit sacrament ook het volgen van 
een voorbereidingsprogramma. Jongeren
die niet op een van de basisscholen De Bon-
gerd, De Klimop of De Kerneel zitten is de 
voorbereiding op donderdagmiddag 16.00 
uur tot 17.00 uur in het parochiecentrum bij 
de Lambertuskerk. De eerste bijeenkomst is
op donderdag 3 oktober. Jongeren van de 
drie genoemde basisscholen hebben reeds 
een aanmeldingsformulier gekregen. An-
dere jongeren kunnen contact opnemen
met de pastoor, telefoon 631317 of pastoor-
schuffelers@hetnet.nl  om zich alsnog op te 
geven. Nadat de eerste les begonnen is, is 
aanmelding niet meer mogelijk.

Pastoor Schuffelers.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

Zondag 22 september 
10.00 uur H. Mis – voor overleden ouders Ec-
kers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, dochter
Truke en schoondochter Gertruda-Wagemans.

Zaterdag 28 september
15.00 uur Huwelijkmis  bruidspaar Manon 
van de Weijer en Jean Pièrre Lichteveld.

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 21 - 28 september. 

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

ZONDAG 22 SEPTEMBER, 25e zondag door 
het jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) Harrie Koppen (vanwege de buurt 
Heersel), jrd Harry Vossen.

DINSDAG 24 SEPTEMBER, 18.40 bidden 
van het Rozenhoedje; 19.00 voor de vervolg-
de christenen.

DONDERDAG 26 SEPTEMBER, HH. Cosmas 
en Damianus, martelaren, 19.00  voor eigen 
intenties. 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER, 19.00 (Jon-
gerenkoor Friends with voices) jrd Jan Kes-
sels, jrd Sjeng van de Waarenburg, ghm 
Jozeph Smeets en Maria Seuren, zwd Mies 
Smolenaers-Houtappels, jrd Wiel en Drika 
Hermans-Jonkers en zoon Giel.

ACOLIETEN: za. 21 sept. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 22 sept. 
10.00 : Harry Geerlings, Kathy Geerlings; za. 
28 sept. 19.00: Mathijs van Lierop, Edwin van 
Rooijen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Kyra Brekoo, St. Willibrordus-
straat 15, in onze geloofsgemeenschap op-
genomen. We wensen dopeling en ouders 
proficiat en een goede toekomst.

COMBO HARMONIE: In het kader van 75-
jaar harmonie Melodie der Peel luistert een 
combo van de harmonie a.s. zaterdagavond 
weer de Eucharistieviering op.

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND: Okto-
ber is de maand van het Rozenkransgebed. 
Daarom wordt op de donderdagen  3, 10 en 
17 oktober de avondmis gevierd in de Ma-
riakapel aan de Klaarstraatzijweg. Vanwege 
de invallende duisternis begint de mis om 
18.30 uur! Vooraf wordt om 18.10 het rozen-
hoedje gebeden. U kunt nog misintenties 
doorgeven. 

ALLERHEILIGEN: De viering van Allerhei-
ligen/Allerzielen vindt plaats op zondag 3
november met wijding van de graven op de 
Algemene Begraafplaats en het parochie-
kerkhof.

De ZONNEBLOEM: (Alsnog) een woord van 
dank aan leden van De Zonnebloem Ospel 
voor hun bijdrage aan de eucharistieviering 
van Ziekenzondag en hun grote en belange-
loze inzet voor zieken en hulpbehoevenden
in onze parochiegemeenschap. We mogen 
trots zijn deze groep vrijwilligers.

Pastoor A. Koumans.

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

21 t/m 28 september  2013.

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

VRIJDAG 27 SEPTEMBER: 14.00 uur huwe-
lijk Jeroen Konings en Sandra van Berlo

ZATERDAG 28 SEPTEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, jaardienst voor Miet Stals-Houben.

LEZERS; zaterdag 21 september Marjo Tim-
mermans, zaterdag 28 september Piet van 
Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 21 september Es-
ther Boonen en Valerie Beerens, vrijdag 27
september Jarno Bongers en Lois Beerens, 
zaterdag 28 september Tom van Horik.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 21 september  kinderwoorddienst om
19.15 uur in de sacristie. Hartelijk welkom.

“ in een ruim hart is geen plaats meer voor 
enghartigheid”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  21 sept. 2013 – 28 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 paro-

chiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 22 sept. 9.30 uur:
Als hgm. voor een bijzondere intentie, Als 
hgm. voor Nelly Hobus v.w. haar verjaardag, 
Als jrd. voor Annie Hobus-Theelen, Petro-
nella Schreurs en Wilhelmus Verstappen, Als 
jrgt. voor Johannes Hermans en Anna Sille-
kens, Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen, Overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs (Canticum Novum)

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. Ro-
chus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  22 september 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen en  Francine 
Smeets
Collectant: Jan Kuepers

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.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
20 september 2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, Rochusplein 1 in 
Budschop Nederweert.
Aanvang: 20.00 uur.  De zaal is open om 
19.00 uur.

Het  kienen is toegankelijk voor iedereen. U
bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,-- .

In de maand oktober zal het kienen plaats-
vinden in het Gebouw van Willem Tell, te 
bereiken via de Beatrixstraat of via de Bern-
hardstraat.

Het  bestuur.

LKV Afd. Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 15 oktober hebben we onze 
bloemschik avond. We beginnen om 19.30 
op het podium van de Pinnenhof. Meer in-
formatie krijgt u zo spoedig mogelijk.
Op dinsdag 17 december is onze kerstviering 
en dan willen we graag een open podium 
houden. Iedereen die iets wil doen: gedicht 
voordragen, verhaal voorlezen, toneelstukje 
brengen, playbacken of nog iets anders kan 
zich tot 1 november opgeven bij een van de 
bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
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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

Gesticht  –  Bejaardenhuis  –  Ouderen-
centrum  -  Zorgcentrum  Sint Joseph
Op de hierboven afgebeelde gedenktegel 
bij gelegenheid van het 100 jarig bestaan 
van het “Bejaardenhuis Sint Joseph Neder-
weert“ in 1987 staat een schets van het oud-
ste gebouw met de voordeur aan de Moe-
semansstraat en een schets van het onlangs 
afgebroken gebouw met de voordeur aan 
de Schoolstraat.

De eerste gedachten die bij mij opkwamen 
bij de aanstaande opening van het nieuwe 
zorgcentrum Sint Josef gingen terug naar 
een kleine 60 jaar geleden. Achter op de 
fiets bij mijn moeder mocht ik ook eens mee 
naar het gesticht (zoals het toentertijd 
werd genoemd).
In mijn verbeelding zie ik nog steeds hele 
oude mensjes met zwarte kleren tot op 
de grond. Bleekjes, wel heel vriendelijk en 
broos. In het gebouw was weinig daglicht. 
Mijn moeder vertelde mij dat hier oude 
hulpbehoevende mensen naar toe gingen
die geen kinderen hadden of nooit ge-
trouwd waren. Hier kregen ze de noodza-
kelijke zorg. 
Ik was gerustgesteld want ik wist zeker dat 
mijn moeder hier niet naar toe moest want 
die had wel kindjes. Wanneer we het boek 
Nederweerts verleden, de kerk in het 
midden, erop naslaan schrijft daarin Jac 
van de Warreberg over het 100 jarig bestaan 
van het St. Joseph gesticht. Deze weldadige 
kerkelijke instelling werd opgericht op 15 
april 1887.
Reeds eerder en wel op 16 april 1880 werd 
het besluit genomen om de oude pasto-
rie om te bouwen tot een liefdeshuis (oud 
mannenhuis) en dat was een schone zaak 
volgens de toenmalige Coumans en Kreijel-
mans. De rijkere laag van de bevolking wil-
den het St. Joseph gesticht in hun nalaten-
schap wel bedenken. We denken dan aan 
Andreas en Helena Walkers die in die tijd 
FL. 10.000,- schonken. Vooral en mede daar-
door kon het toenmalige St. Joseph gesticht 
worden gebouwd. 

Boven de ingang, toen nog Moesemans-
straat werd in  1899 een chronogram (kro-
nogram) geplaatst door pastoor Kerbosch. 
Dit prachtig werk werd gespaard bij het 
afbreken van het oude St. Joseph gesticht. 
We hebben het steeds kunnen bezichtigen 
in het onlangs afgebroken gebouw links in 
de ontvangsthal. Dit chronogram symboli-
seerde de zorg die er altijd is geweest voor 
de hulpbehoevende medemens. Zelfs de
granaatscherven in de oorlog hebbenen de 
schoonheid van dit chronogram niet kunnen 
aantasten. Achter het chronogram was een 
loden buis gemetseld waarin de geschiede-
nis van het oude gesticht was opgeslagen 
voor het nageslacht. Gelukkig is dit in depot 
bewaard gebleven.

In den beginne was er totaal geen privacy. 
Een aantal mannen op een kamer en heel 
ver daarvan gescheiden een aantal vrouwen 
op een kamer of beter gezegd een zaal.

Aan hygiëne werd amper aandacht besteed. 
Wanneer de bewoners in staat waren enige 
arbeid te verrichten dan was men dat ver-
plicht. De mannen op de boerderij achter 
het gesticht en de vrouwen in de huishou-
delijke dienst. Rijkere mensen daarentegen
hadden een apart kamertje. Deze rijkere 
mensen kochten zich in en hoefden uiter-
aard niets te doen. Zij werden met “fluwe-
len handschoentjes“ bediend.

Gaandeweg huisvestte het gebouw niet meer 
alleen hulpbehoevenden maar ook mensen
die na hun 65ste  gingen genieten. Ze had-
den hun schaapjes op het droge. Hierbij past 
de naam bejaardenhuis niet meer. Voortaan 
werd het Ouderencentrum genoemd. 

Er kwam een kentering. De naam Ouderen-
centrum verandert in zorgcentrum St. Jo-
seph. Niet alleen het herbergen van ouderen 
was van belang maar er wordt meer aan het 
welzijn van de bewoners gedaan. Wat opvalt 
is dat er door de jaren heen op twee gebie-
den expansie heeft plaats gevonden. Er kwa-
men steeds meer bewoners en de bewoners 
kregen steeds meer ruimte. De besturen wa-
ren vroeger gerelateerd aan het kerkbestuur 
met een gesloten karakter. Nu is het een le-
kenbestuur met een open karakter. 

Reeds in 1990 werd een initiatief genomen 
om het zorgcentrum flink uit te breiden aan 
de Schoolstraat. Het oude pand Spiers zou 
hiervoor moeten wijken. Dit stuitte toen op 
weerstand omdat men toen vond dat er een
te grote concentratie woon-zorg-eenheden 
zou ontstaan binnen de kern Nederweert. 
Deze zouden meer gespreid over Neder-
weert moeten liggen. Hieruit is het WOZO-
CO in Ospel ontstaan. Een heel goede keuze 
op dat moment en nog steeds. 

Reeds tientallen jaren hebben vrijwilligers 
van de Zonnebloem - Welfare, afdeling Ne-
derweert er zorg voor gedragen dat op de 
dinsdagmiddag bewoners van het bejaar-
denhuis / verzorgingshuis een fijne, zinvolle 
creatieve middag konden beleven. Vele, 
hoofdzakelijk vrouwelijke bewoners leef-
den er naar toe om gezellig op deze middag 
samen te komen. Onder het genot van een 
kopje koffie passeerden alle voorkomende 
gebeurtenissen van Nederweert en het wel 
en wee van alle Nederweertse bekenden de 
revue. Tegelijkertijd werd er gebreid, ge-
haakt, geknipt en geplakt alsof hun leven er 
vanaf hing. De resultaten mochten er zijn. 
De mooie strategische ruimte boven de 
toenmalige hoofdingang op de tweede ver-
dieping gaf ruimschoots de gelegenheid om 
elke persoon die kwam of ging gade te slaan.

Helaas het gebouw werd afgebroken en ook 
deze ruimte werd door de slopershamer tot 
de grond gelijk gemaakt. Gelukkig heeft de 
huidige leiding ons de mogelijkheid gege-
ven ook in dit nieuwe gebouw de Zonne-
bloem / Welfare activiteiten op de middag 
voort te zetten. 
We zijn de directie van het verzorgingshuis 
St. Joseph hiervoor zeer erkentelijk.
Onze vrijwilligers zullen met dezelfde ge-
drevenheid en enthousiasme deze taak 
weer op zich nemen ten dienste van de ei-
gen bewoners en mensen van buiten die 
creatief bezig willen zijn.

Wij, het bestuur en alle vrijwilligers van de 
Zonnebloem  wensen de leiding maar zeker 
ook Nederweert van harte proficiat met 
deze nieuwe aanwinst. We hopen van harte 
dat de bewoners in hun nieuwe huis zich 
echt thuis voelen. 

TvCGJ

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.

Zonnebloem Welfare Afdeling Nederweert

AKTIE meubel 80 cm breed 3 kleuren
met spiegel en verlichting € 795,-

Met spiegelkast € 895,- Ook in 100 en
120 verkrijgbaar tegen AKTIE PRIJZEN

DIVERSE OPRUIMINGS ARTIKELEN
TEGEN HOGE KORTINGEN

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Maan- en dinsdag altijd gesloten

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Dankbetuiging:
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoekjes,

mooie bloemen, vele andere blijken van medeleven
en de aanwezigheid tijdens de uitvaartdienst 

van onze dierbare 

Harrie Simons “de Bekker”.

Lies Simons-Teeuwen, 
kinderen en kleinkinderen.



Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 75

Ruw en fijn
De muziekband “Rowwen Hèze” van Jack Poels geniet grote bekendheid. De groep 
noemt zich naar Christiaan “Ruwe” Hesen, een legendarische persoon die rond 1900 
leefde in de Peelstreek. Nederweert kende in die jaren zijn eigen “Rowwen Hèze”, maar 
hier heette hij “Rowwen Guul”. Wilhelmus (Guul) Vullers was smid en caféhouder in de 
Kerkstraat (nu Lambertushof). Zijn bijnaam dankte hij aan zijn onorthodoxe drank- en 
taalgebruik en zijn verstoringen van de openbare orde.

Behalve smederij en café (“In de Duif” ge-
naamd) had Vullers ook een logement. Daar 
waren onder andere opzichters van Rijks-
waterstaat en bekende onderwijzers (zoals 
Geuskens en Vroemen) in de kost. In juni 1910 
nam Wiel Stoffers er zijn intrek. Hij was gebo-
ren in Weert in 1889 als zoon van het hoofd 
van de school van Swartbroek. Na zijn studie 
aan de onderwijzersopleiding (Kweekschool) 
in Echt werd hij in 1909 benoemd aan de 
openbare lagere school (de jongensschool, 
latere Lambertusschool) in Nederweert. Die 
school stond op een steenworp afstand van 
het logement van “Rowwen Guul”. De leer-
lingen noemden Stoffers vaak “Stöfferke” 
of “Meisterke” omdat hij – zelfs voor die tijd 
– opvallend klein van stuk was. Niet alleen 
daarom, maar ook vanwege zijn studie-ijver 
viel hij nogal op tussen de andere kostgan-
gers. Tijdens zijn opleiding in Echt was hem 
geleerd dat studeren en de omgang met de 
andere kunne niet verenigbaar waren. Na de 
opleiding verwaterde die stelling en begon hij 
te scharrelen met de dochter van de smid, 
Dina Vullers. “Klein maar fijn” zal ze gedacht 
hebben en zij viel voor de charmes van Wiel. 
Het contrast tussen de ruwe huisbaas en de 
‘fijne’ schoolmeester zal groot zijn geweest. 
Maar niet groot genoeg om een breuk tussen 
de geliefden te veroorzaken. In het voorjaar 
van 1919 stapten het “Meisterke” en Dina 
Vullers in het huwelijksbootje. 

De studie-ijver van meester Stoffers zou la-
ter in zijn carrière, lang na zijn vertrek aan de 
Nederweerter school, nog een grote vlucht 
krijgen. Op gevorderde leeftijd begon hij een 
universitaire studie in Nijmegen. Daar pro-
moveerde hij in 1939 tot doctor in de Duitse 
taal- en letterkunde. Zijn 800 pagina’s dikke 
proefschrift, dat ook in druk werd uitgege-
ven, was getiteld “Juden und Ghetto in der 

deutschen Literatur bis zum Ausgang des 
Weltkrieges” (Jodendom en getto’s in de 
Duitse literatuur tot aan het einde van de 
Wereldoorlog). Daarmee werd toen (het was 
1939!) natuurlijk de Eerste Wereldoorlog be-
doeld. Stoffers kon niet vermoeden dat er 
luttele weken na zijn promotie tot doctor op-
nieuw een Wereldoorlog zou uitbreken. De 
door hem beschreven onderdrukking van de 
Joden zou in de jaren die komen gingen nog 
veel dramatischer proporties aannemen. Of 
Stoffers zich daar later in woord en geschrift 
nog in verdiept heeft, is onbekend. Zijn spoor 
in de geschiedenis is vervlogen. Het enige 
dat in Nederweert van hem rest zijn verha-
len over het fijnbesnaarde “Meisterke” en zijn 
ruwe huisbaas. 

Alfons Bruekers

Het onderwijzend personeel van de jongens-
school in 1915. Linksonder zit meester Stoffers. 
Rechtsboven staat meester Tindemans senior. 
Foto archief SGN.

50 jaar PV Mertens Bouwbedrijf BV Weert
Personeels Vereniging Mertens 
Bouwbedrijf BV Weert al 50 jaar 
een inspirerende club

In 1963 werd door Frans Meuwis en 
enkele andere medewerkers van Aan-
nemingsmij Mertens  het plan geop-
perd om met het bedrijf een gezellige 
avond of een uitstapje te organiseren 
om vooral de bouwplaats medewer-
kers (en hun partners) die werkzaam 
waren op soms ver uit elkaar gelegen 
bouwplaatsen in een andere sfeer bij 
elkaar te brengen. Een en ander werd 
met de directie besproken, die het 
een goed plan vond. Toen bleek dat 
95% van de medewerkers van Aanne-
mingsmij Mertens lid wilden worden, 
was de PV geboren. De contributie 
bedroeg in 1963 25 cent (gulden) per 
week. Het eerste bestuur werd ge-
vormd door  Tjeu Jansen, Lei Smole-
naers, Frans Meuwis, Chel Stultiens.
De eerste feestavond werd op 23 no-
vember 1963 gehouden in zaal De 
Sport in Weert, en op 16 mei 1964 
ging het eerste uitstapje naar het Ei-
felgebergte in Duitsland.
In januari 1968 werd het eerste car-
navalsbal gehouden. Een bal dat jaren-
lang een traditie was, en elk jaar trouw 
door prins carnaval van de Wieërter 
Rogstaekers bezocht werd. Tijdens 
dat bezoek werden altijd enkele on-
derscheidingen uitgereikt door de 
prins. Later heeft de PV zelf een ei-
gen onderscheiding in de vorm van 
een houten Rog gehad, mede voor de 
mooist verklede vrouw en man was 
er een prijsje beschikbaar. Naast het 
organiseren van feestjes en uitstapjes 
organiseerde de PV in het verleden 

ook diverse sportwedstrijden (voet-
bal, tennis, volleybal)  tegen andere 
bedrijven uit Weert en omgeving.
In de 50 jaar dat de PV inmiddels be-
staat hebben zij diverse activiteiten ge-
organiseerd van kaart-/kienavonden, 
dagtochtjes en informatieve bijeen-
komsten tot heuse droppingen. Daar-
naast wordt er  ook aandacht geschon-
ken aan jubilea, zieken enz. Er worden 
minstens 2 activiteiten per jaar georga-
niseerd, waarvan een activiteit waarbij 
de kinderen van de werknemers onder 
de 12 jaar welkom zijn.
Als bestuur zijn we trots dat onze me-
dewerkers iedere keer weer in grote 
getalen en met veel  enthousiasme 
deelnemen aan onze activiteiten.
De laatste decennia zijn er diverse 
leuke activiteiten georganiseerd: zo-
als Burgers Zoo - Delta werken Neeltje 
Jans - huifkartocht in De Peel - spellen 
bij de Turfhoeve enz. kortom te veel 
om allemaal op te noemen.
Nog steeds is ruim 95% van de mede-
werkers van Mertens Bouwbedrijf BV 
lid van de PV.

Inmiddels is het jubileum gevierd met 
een druk bezochte feestavond bij In-
spiration Point in Valkenswaard.

Het huidige bestuur wordt gevormd 
door, Tjeu Stultiens (voorzitter), Lou 
Keulen (erelid), Jos Stockmans, Mau-
rice Timmermans (secretaris), Jeroen 
Mennen en Eric Rouwette onder-
steund door Toos de Leeuw (penning-
meester). 

Tjeu Stultiens
Voorzitter PV

Te huur in het centrum van Nederweert:

Luxe appartement (± 100 m2)

Woonkamer met moderne open keuken
2 slaapkamers

Moderne badkamer
Berging

Dakterras (± 20 m2)

Aanvaarding per 1 oktober

Voor meer inlichtingen: I. Coolen 
06-55342879

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!

Babymassage
Behalve dat babymassage en baby 
yoga leuk is om te doen, heeft het 
nog een groot aantal positieve ef-
fecten.  Het is een prima manier om 
de natuurlijke band tussen jou en je 
baby te versterken en je leert op een 
bijzondere manier elkaar goed ken-
nen.  Je leert de lichaamstaal van je 
baby nog beter te verstaan via heel 
intensief contact.

Met babymassage en yoga, activeer 
je zowel je eigen zintuigen als die van 
je baby, waardoor je intuïtief aan-
voelt wat goed is voor je baby. 

Je baby vindt het fijn om dicht bij je 
te zijn en samen te genieten en te 
ontspannen. Een baby geniet van po-
sitieve aanraking, beweging, ritme en 
ontspanning. Daarnaast leert de baby 
vertrouwd te raken met zijn eigen 
lijfje. We doen massage, yogahoudin-
gen, spelletjes, liedjes, draaghoudin-
gen  en ontspanningsoefeningen.

Voordelen voor de baby:
•	 de	unieke	band	tussen	baby	en	ou-

der versterken
•	 het	 leren	 luisteren	 naar	 de	 li-

chaamstaal van je baby 
•	 het	 leren	 verminderen	 van	 darm-

krampjes van de baby 
•	 het	ontwikkelen	van	de	tastzin,	zo-

wel van de baby als van de ouder
•	 maakt	het	lichaam	sterk	en	soepel
•	 geeft	een	goede	doorbloeding

•	 versterkt	het	immuunsysteem
•	 ontwikkelt	 motorische	 vaardighe-

den
•	 massages	 van	 het	 hoofd,	 buikje,	

rug, armen, benen en voetjes 
Er is niets zo mooi om je kind goed 
te leren kennen en samen te genie-
ten.....
het is ook meteen een mooie gele-
genheid om na de geboorte van je 
kindje ervaringen uit te wisselen met 
andere ouders. 

Ook voor niet biologisch eigen kin-
deren (adoptie, pleegzorg) is het een 
mooie manier om de hechting te ver-
sterken.

In oktober start er weer een cur-
sus  voor babymassage en yoga voor 
baby’s en hun papa of mama vanaf 
ongeveer 3 maanden tot ongeveer 
8 maanden. Kijk op www.dekrie-
belboom.nl  Yvonne Charlier 06-
253668817 Nederweert

Culinair weekend
Zaterdag 21 september en zondag 22 september

Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.

Keuze uit diverse voorgerechten, soepen, 

hoofdgerechten   en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 

eetcafé  Het Peeljuweel  Ospel

Tel.: 0495 – 634080

Reserveren is gewenst septemberseptember

Culinair weekend

Limburgs open-luchtmuseum Eynderhoof

Zondag 22 september Grote Sme-
dendag en Motorenshow in Lim-
burgs Openluchtmuseum Eynder-
hoof. Aanvang 13.00 – 17.00 uur

Deze dag wordt een groot spektakel 
van motoren die heel bijzondere ma-
chines aandrijven. Hiervoor komen 
de leden van HTM naar Eynderhoof. 
Ook de gerestaureerde drie cilinder 
Brons-motor loopt deze dag. Bijzon-
der is ook een Amerikaanse tractor 
uit 1949 die gerestaureerd is door de 
monteurs van ons museum. Een over-
blijfsel van de Marchal hulp na de 2de 

wereldoorlog. Iets unieks! Verder is 
er een grote verzameling stationaire 
watergekoelde motoren te zien o.a. 
Lister en Jenbach.

Het smedengilde St. Eloy met hun 20 
smeden demonstreert alle smeedtech-
nieken o.a. wiel op slaan, kunst sme-
den, damast smeden, koper slaan. Het 
geluid van slaan op aambeelden geeft 
deze dag de sfeer van weleer. Het is 
een sterk staaltje wat de smeden pre-
senteren en zijn zeker te zien op deze 
dag in Eynderhoof. 

Voor meer zie www.eynderhoof.nl en 
bekijk  het smedenfilmpje.

Woensdag 25 september Kinde-
ren gaan stroop maken op Eyn-
derhoof.
Vandaag gaan de kinderen samen 
met onze stroopmakers, van fruit zelf 
stroop maken. Dit gebeurt allemaal 
in onze eigen stroopfabriek, die van-
af dit jaar in gebruik is genomen. Aan 
het einde van de middag kunnen de 
kinderen de zelfgemaakte stroop, te-
gen een kleine vergoeding, mee naar 
huis nemen.

Ze hangen er weer!!!!!!

September quiltmaand bij Hof 
van Schoor.
De hele maand september kunt u het 
resultaat van noeste arbeid, maar 
vooral creatieve ingevingen dagelijks 
zien in theeschenkerij Hof van Schoor. 
Maandelijks komt een aantal vrouwen 
in Heel bij elkaar in het atelier van Toos 
Mertens om samen aan hun quilts te 
werken. Nu stellen zij die ten toon. 

De quilts zijn m.u.v. de maandag alle 
dagen te bewonderen tussen 11:00 
en 18:00 uur. Op zondag 29 septem-
ber 2013 is er een inloop-workshop 
quilten in Hof van Schoor. Speciaal 
voor alle mensen die meer van quil-
ten willen weten, maar ook om ken-
nis en ervaringen uit te wisselen.
De toegang is gratis.

Theeschenkerij Hof van Schoor, 
Schoor 50 te Nederweert, telefoon 
0495 – 624933.

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

Brugstraat 7 - 6031 EE  Nederweert
Tel. 06-54397476  Fax 0495-519888

E-mail: info@hermansdakwerken.nl
www.hermansdakwerken.nl

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk



Topcollectie schoenen 
van alle topmerken 

voor dames, heren en kinderen

De leukste jeans 
en nondenims

ZONDAG 22 SEPTEMBER A.S.
KOOPZONDAG

BIJ MEEUWIS SCHOENEN - MODE - SPORT IN MEIJEL

De nieuwste collectie nu binnen!

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

www.meeuwis-meijel.nl
6 Dagen per week geopend • Donderdag koopavond tot 20.00 uur • Zaterdag geopend tot 16.30 uur

Geopend van 11.00 tot 17.00 uur

FORNARINA

10 FEET

D.E.P.T.

G-STAR

P.M.E.

NO EXCESS

ANNA SCOTT

Kindervoorstelling 
zondag 22 september

In theaterboerderij Boeket
De theatergroep KNARF & KOO ver-
zorgt een voorstelling, die speciaal 
is geschreven voor de de kinderboe-
kenweek 2013 met als thema “klaar 
voor de start”. De hyperactieve Frank 
Peters en de rustige Jean Pierre van 
Reijmersdal weten als geen ander 
hun jonge publiek te amuseren. Het 
duo heeft z’n sporen verdiend in het 
toneel, als speler en later, Jean Pierre, 
als regisseur. Frank is, als poppen-
kastspeler, al bijna veertig jaar actief. 
Kortom rasechte entertainers.

Poppenkastvoorstelling “bezem-
fiets” 10.30 uur  
In deze voorstelling “bezemfiets”, be-
stemd voor alle leeftijden, is het to-
venaar Wim Salabin die de hoofdrol 
vervult, bijgestaan door Jan Klaassen. 
Samen nemen ze deel aan een wieler-
wedstrijd, waarin naast spannende mo-
menten ook het nodige te lachen valt.

Theatervoorstelling “AF” 14.00 uur
Deze voorstelling, voor kinderen 
vanaf 6 jaar, laat zien wanneer je 
klaar bent voor de start en wanneer 
iets “af” is. Dit sluit naadloos aan op 
het thema van de kinderboekenweek 
2013. De spelers hebben zo hun eigen 
denkbeelden. Vijfenveertig minuten 
later, waarin het nodige lachwekken-
de gebeurt, komen ze misschien met 
een antwoord.

Voor beide voorstellingen reserveren 
via mail  j.levels3@kpnplanet.nl of tel. 
631999 • entree  2,50 euro

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

Depothouder Nederweert 
van diverse ochtendkranten

zoekt

bezorgers
voor Nederweert, budschop

eind en ospel

verdienste ongeveer 170 euro per maand exclusief bonus
en gratis krant naar keuze.

Voor inlichtingen 06-41158863

Toneelvereniging Mengelmoes
Toneelvereniging Mengelmoes uit Nederweert-Eind presenteert het leuke en 
spannend jeugdtoneelstuk:

Op de zolder van Harige Harrie!

Hier zijn alvast de datums:
Zaterdag 5 oktober   Reigershorst Nederweert-Eind
Zondag 6 oktober   Buurtcentrum Moesel  Weert 
Zaterdag 12 oktober   Pestoeërskoel  Leveroy
Zondag 13 oktober   De Pinnenhof Nederweert
Zaterdag 19 oktober   Haaze-Hoof Ospel
Zondag 20 oktober  Haaze-Hoof Ospel

Het begint iedere middag om 15:00 uur en is ongeveer om 16:30 uur afgelopen.
De zaal is geopend 45 min. voor aanvang en de entree is 4 euro. Vooraf reser-
veren is niet mogelijk.

Bezoek ook eens onze site www.mengelmoes.net, hierop kun je een 
kleurplaat downloaden en deze bij één van de voorstellingen inleveren. 
De 3 mooiste kleurplaten krijgen een leuke attentie.

Ben je  in deze periode jarig? En heb je nog geen idee wat je gaat doen? Kom 
dan samen met je vriendjes en vriendinnetjes bij ons je verjaardag vieren. Je 
krijgt dan zelf gratis en een leuk aandenken.

 

Vlnr: Esther Raemaekers, Vera Moris, Nadine Bloemers, Toos Verheyen, Davy 
Zegveld, Patricia de Wit, Carla Stals en Paulien van Mierlo.

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

Opgave voor vrijwilligersdag
Bent u actief als vrijwilliger in de 
gemeente Nederweert? Meld u dan 
aan voor de vrijwilligersdag middels 
het opgaveformulier. Dit formulier is 
te downloaden vanaf onze website 
www.vpnederweert.nl of op te vra-
gen via email info@vpnederweert.
nl en telefoonnummer 0495-688249. 
Een formulier kan ook afgehaald 
worden bij het kantoor van Vorkmeer 
in de Pinnenhof in Nederweert en bij 
de accommodatie van voetbalclub 
RKSVO in Ospel. Dit vrijwilligersfeest 
wilt u toch niet missen? Aanmelden 
kan tot uiterlijk 22 september a.s.

VACATURES VAN DE WEEK: 
Vorkmeer Nederweert is op zoek:
Vrijwilligerscoördinator klussen-
dienst – Vrijwillige Hulpservice
De Vrijwillige Hulpservice is een ‘bre-
de klussendienst’ die werkt met hulp 
van vrijwilligers. Voor deze dienst zijn 
wij op zoek naar een vrijwilliger die de 
hulpvrager telefonisch te woord staat 
en vervolgens een vrijwilliger koppelt 
aan de klus. Overige taken zijn het 
evalueren van de klus met de vrijwil-
liger en de hulpvrager en enkele ad-
ministratieve werkzaamheden. Bent 
u die klantvriendelijke vrijwilliger die 
graag voor een ander klaar staat? 
Neem dan snel contact met ons op!

Vrijwilligerscoördinator maatjes-
project – Vrijwillige Hulpservice

Een onderdeel van de Vrijwillige 
Hulpservice is het maatjesproject. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een 
vrijwilliger die de volgende ta-
ken gaat uitvoeren: huisbezoek bij 
hulpvragers, opstellen rapportage, 
contact met vrijwilligers, intake vrij-
willigers, matchingsgesprek met 
vrijwilliger en hulpvrager. Bent u die 
empathische vrijwilliger die op zoek is 
naar een vrijwilligersfunctie waarin u 
iets kunt betekenen voor een ander? 
Neem dan contact met ons op!

Meer informatie over de vacatures 
kunt u vinden op onze website, via 
een belletje of loop even binnen.

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersva-
catures of wilt u zelf vrijwilliger wor-
den? Meld u dan aan via onze digitale 
vacaturebank op onze website www.
vpnederweert.nl.

BHV BASISCURSUS NAJAAR 2013 
VOOR VERENIGINGEN EN VRIJWIL-
LIGERSORGANISATIES
In samenwerking met Stichting Hulp-
verlening Nederweert organiseert 
Vorkmeer een BHV basiscursus voor 
verenigingen en vrijwilligersorgani-
saties in de gemeente Nederweert. 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten van 3 uur. Aanmelden kan tot 29 
september a.s.  Voor meer informatie 
verwijzen we u naar onze website.

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

Juwelier Ton Rijken
Voor al uw:

* Horloge batterijen Dagelijks retour
* Polijsten en graveren Dagelijks retour
* Nieuwe horloge bandjes Dagelijks retour
* Goud en Zilver reparaties Wekelijks retour
* Horloge reparatie
* Klokken reparatie Gratis ophalen en bezorgen

Eventueel prijsopgave vooraf voor al uw reparaties
U kunt alle reparaties brengen bij

Foto Nederweert, 
Lambertushof 2 , Nederweert

Open Eettafel Budschop
Volgende week donderdag open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Vijf jaar ‘Samen uit, Samen thuis’

Wandelgroep ‘Samen uit, Samen 
thuis’ van St. Joseph viert vijfja-
rig bestaan
Op woensdagmiddag 11 september 
vierde de wandelgroep van zorgcen-
trum St. Joseph in Nederweert haar 
vijfjarig bestaan. Elke week maken 
25 tot 30 personen samen een wan-
deling; cliënten, mantelzorgers en 
vrijwilligers. De coördinatie van de 
groep is in handen van vrijwilligster 
Mien Beelen.

De wandelgroep heeft in de afgelo-
pen jaren al ruim 200 wandelingen 
gemaakt. Bij slecht weer onderneemt 
de groep binnen een leuke activiteit. 
“Mantelzorgers en vrijwilligers bege-
leiden cliënten met dementie van het 
kleinschalig wonen, het woongedeelte 
dat in 2008 is gerealiseerd”, vertelt 
Anita Deckers, coördinator Vrijwil-
ligerswerk bij de Stichting Land van 
Horne. “Het is voor hen echt een uitje.”

Feestelijk tintje 
Op deze woensdag vierde de wan-
delaars hun eerste lustrum bestaan 
feeste lijk. “De middag zijn we be-
gonnen met koffie en vlaai. Helaas 
maakte de zon plaats voor regen tij-
dens de wandeling, maar dat heeft 
de pret niet kunnen drukken”, vertelt 
de coördinator. Bij aankomst in St. 

Joseph werd de groep muzikaal ont-
haald door een accordeonist. Aan-
sluitend was er bij iedere woongroep 
een picknick. “Het was een dag met 
een gouden randje, zeker voor Mien 
Beelen. Zij werd nog verrast met de 
‘Vlaai van de Week’ van WTV. Deze 
traktatie hebben enkele mantelzor-
gers geregeld.” 

Vrijwilligerswerk
De groep wandelt iedere woensdag-
middag. “Mocht iemand interesse 
hebben om ook als vrijwilliger mee 
te wandelen, dan kan hij of zij vrij-
blijvend contact met me opnemen.” 
Geen ervaring met ‘rolstoelrijden’? 
“We bieden een scholing om vei-
lig en verantwoord om te gaan met 
cliënten  in een rolstoel”, vertelt Anita 
Deckers. Bel voor meer informatie 
over de wandelgroep of ander vrijwil-
ligerswerk tijdens kantooruren het 
gratis nummer van Land van Horne: 
0800 33 33 888.

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.000 mede-
werkers en 1.200 vrijwilligers biedt 
de stichting (thuis)zorg en aanvul-
lende diensten aan cliënten in de ge-
meenten Weert, Nederweert, Leudal, 
Cranen donck en Someren.

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

T. (0495) 63 14 03
F. (0495) 62 68 45

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

T (0495) 63 14 03
F (0495) 62 68 45

www.carisrth.nl



PINKE
Bewoner van Domus Bona Ventura 
telt een dag de auto’s op de Kapela-
niestraat.
Resultaat 2000 sts.
Het maken van een beveiligde over-
steek is geen overbodige luxe.
Ditzelfde bij de St.Lambertuskerk.

J.S.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Eindhoven 8 september pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 1e prijs in de 
klasse DE-L springen
Suze van Horrik met Ramon, 6e prijs in de 
klasse DE-L springen

Helden 8 september paarden
Mieke Kessels met Sybren H, 1e prijs in de 
klasse M2 dressuur

Hallo,
Wij zijn Clint, Glen, Daphne  en Naomi  van 
Gemengd 23.
Wij zijn lid van Jong Nederland Budschop .
Dat is een hele leuke club voor jongens en 
meisjes. We doen er alleen maar leuke ac-
tiviteiten. Zoals actieve spellen,  creatieve 
spellen, sporten, speurtocht lopen, toneel 
spelen,  en nog veel meer kei  leuke dingen. 
Onze leiding, Nicolle, Fabian en Ankie weten 
ons altijd weer te verrassen met een goed 
programma. We komen  iedere  woensdag 
van 18.30 uur tot 20.00uur  naar de blokhut ,
die ligt op de Ospelseweg 15a,bij elkaar met 
nog meer jongens en meisjes in de leeftijd 
van 10 en 11 jaar.  Wil jij ook bij deze gezel-
lige club horen???  Kom dan eens een kijkje 
nemen op woensdag. Iedereen is van harte 
welkom. Voor meer info bel met Ankie. Tele-
foon nummer 06-51812804. Tot snel .

AGENDA SEPTEMBER/OKTOBER:
21 sept. Schietoefening komt te vervallen
28 sept. Uitstapje voor de activiteitencom-
missie (zie uitnodiging)
06 okt. Afsluiting seizoen

Met schuttersgroet.

Het bestuur.

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

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 moge-
lijk gemaakt door:  Leeters Accountants +
Adviseurs en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Sportnieuws HBS
Wilhelmina

Uitslag
Veldwedstrijd te Koningslust 7 en 8 sep-
tember
Joseph Jonkers klasse heren Barebow
Zaterdag 285
Zondag 247
Totaal 532 punten
Eric Winkelmolen klasse heren veteranen
Barebow
Zaterdag 224
Zondag 251
Totaal 475 punten
Ronnie Gielen klasse heren recurve
Zondag 323 punten
Sjoerd Heijnen klasse heren jeugd recurve
Zondag 212 punten
Tim Vaes klasse heren cadet compound
(rode post)
Zondag 351 punten

Programma
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

Semi-interland Ned. Limburg – Belg. 
Limburg 
Deze wordt gehouden op 6 oktober bij HBS 
Wilhelmina te Ospel.

5-6 oktober 3D wedstrijd te Someren.
12-13 oktober 3D Rayonkampioenschap Reuver

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

ZAALPROGRAMMA

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
Sporthal Aoreven Heythuijsen
C. Vios C1 - Ospel C1 12.50u.
Sporthal Gulick Tegelen
B. Eksplosion’71 B1 - Ospel/merefeldia B1

12.50u.
Sporthal De Bengele Nederweert
DS2. Ospel-Merefeldia DS2 - Wijnandia DS1

20.15u.
DS1. Ospel-Merefeldia DS1 - Maasgouw DS1 

19.00u.

ZONDAG 22 SEPTEMBER
Sporthal Craneveld Venlo
E. Handbal Venlo E2 - Ospel E1 12.00u.
Sporthal De Bengele Nederweert
A. Ospel/Merefeldia A1 - BSAC A1 12.00u.

BELANGRIJK !!!!!
9 oktober 20.00u jaarvergadering en informa-
tiebijeenkomst.

zie ook www.handbalclubospel.nl

Al ver van te voren kregen we de uitno-
diging: TOP SECRET: geef je op voor de 
opening van het zwembadseizoen! En 
dat hebben we dus gedaan. Op zondag 
8 september werden we om 13.30 uur 
verwacht op Zorgboerderij Rondmeer
in Heythuysen. Daar werden we ontvan-
gen met koffie, thee, fris en zelfgebak-
ken cake met dank aan Birgit en Loes, 
en bovendien mooi weer! 

Myrthe vertelde, samen met Robert van 
Voncken Narture Sport, wat ons te wachten 
stond. In teams van 6 personen gingen we 
verschillende outdoor spellen doen. Aange-
zien de weersvoorspellingen niet al te best 
waren, gingen we op weg naar een andere 
locatie, waar we eventueel konden schuilen 
als het zou gaan regenen. Maar je krijgt wat 
je verdient: we hebben de hele middag kun-
nen genieten van het zonnetje!

Aangezien ik was gebombardeerd tot team-
captain, verzamelde ik mijn team 3 (Henry, 
Loet, Stefan, Jenny en Daphne) en zijn we 
gestart met spel 3: de touwbrug. Uitein-
delijk zouden we ook nog eindigen op de 
derde plaatsJ. Bij het pijl en boog schieten 
was Jenny goed op dreef, daarna met z’n 
allen op een tegel staan: geen probleem! 
De klimplaat werd uiteindelijk niet meege-
nomen in de beoordeling, omdat alle teams 
er te goed in waren…… De wandelende A
was vooral een uitdaging voor Daphne die 
in de A stond! De regels van het spel lang-
zaam fietsen waren erg fijn, de tijd bleef 
immers lopen als je met je voeten aan de 
grond kwam en je opnieuw moest begin-
nen! Daarna het doek omdraaien terwijl we 
erop stonden: we bleken aardig lenig. Ook 
het vuurtje stoken lukte: waar Tena Lady al 
niet goed voor is! Het leggen van de blok-
ken was goed voor de buikspieren en het 
opzetten van de tent is natuurlijk al vaak ge-
oefend op het weekend Zeeland. Tenslotte 
nog dansen op bierkratjes in het mijnenveld 
en KLAAR! We hadden er een goed gevoel 
over als team!

Tussen de spellen door was er ook nog een 
pauze. Nou ja, pauze, touwtrekken is niet 

Opening zwembadseizoen Duikteam Nederweert
echt uitrusten! Maar natuurlijk altijd een 
uitdaging. En na alle spellen was er nog een 
finalespel: het captains spel. Alle teamcap-
tains moesten om de beurt op een moun-
tainbike door een fietsband fietsen. Inder-
daad, er DOOR heen. Hoe verzin je het!. Het 
leek er even op dat de dames de eer hoog 
konden houden, maar ja, toen kwam Léon 
nog en die was nog nèt even sneller dan 
Kristel.

Van al die actie kregen we natuurlijk trek, 
dus tijd om iets te eten. Maar eerst moesten 
we dat eten nog klaarmaken op een open 
vuurtje in de Dutchovens en op de BBQ. Er 
was een gezellige bedrijvigheid in de open-
luchtkeuken! En natuurlijk een lekker drank-
je on the side. Samen met onder andere 
Henry, Jeroen, Nick, Danith en Myrthe, zat 
ik in het pizza-kamp. Het deeg van de mei-
den was als eerste klaar. Het deeg van Henry 
en mij lukte ook aardig, maar het deeg van 
Jeroen en Nick had wat opstartproblemen, 
ofwel: te veel water. Blijven toch duikers. 
Maar, eerlijk is eerlijk, hun pizzaatjes waren 
uiteindelijk net als bij de Italiaan! Het ove-
rige eten in de Dutch Ovens was inmiddels 
ook klaar, dus we hebben met z’n allen ge-
noten van een lekkere, gezellige en eigen 
bereide maaltijd. 

Nadat iedereen z’n bordje leeg had, was het 
tijd voor de prijsuitreiking. Het meedoen 
was al leuk, maar een beetje competitie 
houd het spannend! Team 4 bleek de win-
naar en kreeg niet alleen de eer, maar ook 
nog een cadeautje. Iedereen, en natuurlijk 
niet te vergeten Myrthe, Pim, Jeroen en 
Eddy: BEDANKT! Het was een geslaagde 
dag.

Tamara Schmeitz

Wil jij ook lid worden van een duikvereni-
ging waar gezelligheid samen gaan met het 
volgen van diverse kwalitatieve duikoplei-
dingen onder kundig begeleiding van een 
van onze instructeurs ?
Kijk dan op www.duikteamnederweert.nl 
of stuur een mail naar: 
info@duikteamnederweert.nl

Jumping Giants

Jeugdig Maxxcom BSW biedt kranig ver-
weer tegen CUVA Houthalen
Op woensdag 5 september speelde basketbal-
club Maxxcom BSW zijn eerste oefenwedstrijd 
ter voorbereiding van het nieuwe seizoen te-
gen Cuva Houthalen in de sporthal de Bengele 
te Nederweert. Onder een grote belangstel-
ling zag men een leuke wedstrijd, waar al snel 
duidelijk werd, dat Cuva beter op elkaar was 
ingespeeld dan BSW.  Gedurende de eerste 
helft werd de wedstrijd eenduidig gedomi-
neerd door Cuva Houthalen en liep Maxxcom 
BSW met name door gebrek aan automatis-
men achter de feiten aan. Halverwege het 
derde kwart begon het bij Maxxcom BSW in 
aanvallend opzicht beter te lopen en werd het 
zelfs nog even spannend. In de laatste periode 
maakte Cuva Houthalen het echter op routine 
af en de einduitslag werd 75-85. Ondanks het 
verlies kan Maxxcom BSW terugzien op een 
geslaagde oefenwedstrijd waarin men aan-
toonde over de juiste veerkracht en wedstrijd-
mentaliteit te beschikken.  Fundament voor 
een nieuw en succesvol seizoen.
Na de wedstrijd volgde er nog een gezel-
lige evaluatie onder genot van een hapje en 
drankje  in het sportcafé. Voorafgaand aan de 
wedstrijd was er een jeugdclinic waarbij kin-
deren kennis konden maken met basketbal. 
Hoogtepunt was natuurlijk op de foto met de 
spelers van Maxxcom BSW en de line-up van 
de wedstrijd.

Kortom ook dit jaar weer een geslaagd eve-
nement welke niet mogelijk zou zijn zonder 
al onze vrijwilligers en de ondersteuning 
van onderstaande sponsoren :
HOOFDSPONSOR: EYE CENTRE Nederweert 
- Maasbracht
Mc Donald’s Nederweert, Wijen Tegelzet-
tersbedrijf en Tegelhandel, EM –TE,
Drukkerij van Deursen, Apotheek Maar, 
Apotheek Grave, Roost Olie, Van Gog Au-
to’s, Rabobank, Baggerman, Elabo Limburg, 
Versboerderij Thijs Kuepers Amb. Slagerij,
Bloemist Johan Winters, Behang en Verfhuis 
Poell B.V, Wijnkoperij Storms-Mertens, 
Cafe De Kleine Winst, Pleunis Mode, Mackus 
Nationaal Verzekeringskantoor en Reisburo, 
Alda Creatief Nederweert, Anjes Bergh h./o. 
De Toverbal, Palmen Sport, Hubo Duijts, 
Restaria Le Pommes, Haar Bij Willems, Pleu-
nis Mode, Florence IJssalon, Bloemist Johan 
Winters, Jan Driessen Tweewielers (Bike To-
taal), Installatiebedrijf Wiel Coolen, Chinees 
Indisch Restaurant Mei Garden, Tullemans-
Koppen (Foundation-Lingerie-Badmode), 
PEVO Installatiebedrijf B.V., Brinkmans Op-
ticien Optometrist, Guulke eten en drinken, 
Florence IJssalon, John Hermanns Ambach-
telijke Slagerij, Wijnhuis Weert, Quallcom.

Allen bedankt.

Jumping Giants Nederweert

Wedstrijdschema 
HV Merefeldia

Zaterdag 21 september
Panningen, de Heuf
GF1 Eurotech Bevo HC F1 – Merefeldia F1

11:00 uur
DC1 Eurotech Bevo HC DC2 - Merefeldia DC1

12:00 uur

Tegelen, Gulick
DB1 Eksplosion ’71 DB1 - Ospel/Merefeldia DB1

12:50 uur

Weert, Aan de Bron
GD1 Rapiditas D3 - Merefeldia D1 12:00 uur

Nederweert, de Bengele
DS1 Ospel/Merefeldia DS1 – Maasgouw DS1

19:00 uur
DS2 Ospel/Merefeldia DS2 – Wijnandia DS1

20:15 uur

Zondag 22 september
Nederweert, de Bengele
DA1 Ospel/Merefeldia DA1 – BSAC DA1 12:00 uur

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken door:
Eetcafé de Kleine Winst

Programma Za. 21 sept. Junioren
Eindse Boys A1 - Maarheeze A1 15.00 uur
MMC Weert B2 - Eindse Boys B1 15.00 uur
Eindse Boys C1 - Roggel C1G 13.30 uur
Heythuysen C3M - Eindse Boys C2M 12.00 uur
SV Budel MC1 - Eindse Boys MC1 11.00 uur
Eindse Boys D1 - MMC Weert D2G 11.00 uur
Eindse Boys D2 - vv GKC D2 11.00 uur
Rood Wit’67.Nystar E1 - Eindse Boys E1 10.30 uur
Altweerterheide E1G - Eindse Boys E2 10.00 uur
Eindse Boys E3M - Haelen E4M 09.15 uur
Laar F2 - Eindse Boys F1 09.00 uur
Eindse Boys F2 - RKSVN F4 10.30 uur
Eindse Boys F3M - Veritas F3G 10.30 uur

Programma za.21 sept. Veteranen
Eindse Boys - RKMSV 17.00 uur

Programma Zo. 22 sept Senioren
Eindse Boys 1 - Leveroy 14.30 uur
DESM 3 - Eindse Boys 2 11.30 uur
vv GKC 3 - Eindse Boys 3 10.00 uur
Eindse Boys 4 - SVSH 3 10.00 uur
SVVH 3 - Eindse Boys 5 10.00 uur

Programma Zo. 22 sept Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Mierlo Hout VR2 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Leveroy 1: 
Café-Zaal Bi-j Le-nie Nederweert-Eind
Spelertje van de week: Koen Feddema
Donderdag 19 september geen kaarten
i.v.m. Jaarvergadering 
Supporters welkom bij de wedstrijden
Let op Algemene ledenvergadering donder-
dag 19 sept
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde 
wedstrijden zie www.eindseboys.nl

RKSVO Nieuws
Vrijdag 20 september:
Vrijwilligersavond in de kantine 19.30

Zaterdag 21 september:
RKSVO A1 - Linne A1 15.00
Helden A2 - RKSVO A2 15.00
Merefeldia B1 - RKSVO B1 15.00
RKSVO B2 - SV Budel B3 15.00
RKSVO C1 - RKVB C1 13.00
RKSVO C2g - BEVO C1g 13.00
SVC’2000 C3 - RKSVO C3g 13.00
Reuver D1 - RKSVO D1 11.30
RKSVO D2g - RKHVC D1 12.30
RKSVO D3g - RKMSV D3g 12.00
RKSVN E1 - RKSVO E1 11.00
RKSVO E2 - FC Oda E3 10.00
RKMSV E3 - RKSVO E3g 09.30
DESM E4 - RKSVO E4g 09.30
RKSVO F1 - DESM F1g 10.00
RKSVO F2 - RKMSV F2 10.00
RKSVO F3 - MMC Weert F5 11.00
BEVO F2 - RKSVO F4 11.15
RKSVO F5g - SV Budel F7M 11.00

Zondag 22 september:
BEVO 1 - RKSVO  1 14.30
SV Laar 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - Haelen 2 13.00
RKESV 3 - RKSVO 4 11.30
RKSVO 5 - Rood/Wit’67 4 12.00
RKSVO 6 - Altweerterheide 3 10.00
RKMSV  7 - RKSVO 7 11.30
RKSVO da.1 - RVU da.1 11.00

Vrijdag 27 september:
Algemene ledenvergadering 20.00
Zie voor het laatste nieuws:  www.rksvo.nl

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 21 september
Helden A1 – Merefeldia A1 13:30/15:00
Brevendia A2 – Merefeldia A2 12:45/14:00
Merefeldia B1 – RKSVO B1 15:00
Merefeldia B2 is vrij
Merefeldia MB1 – Bieslo MB1 13:30
Reuver C1 – Merefeldia C1 11:45/13:00
Merefeldia C2 – Laar C3 13:30
DESM C3 – Merefeldia C3 10:15/11:00
Merefeldia D1G – DESM D1 12:15
Brevendia D2G – Merefeldia D2G10:30/11:30
Merefeldia D3G – ST RKESV/RKSVV D2G 12:15
HEBES D3G – Merefeldia D4G 10:30/11:30
Merefeldia MD1 – SSS’18 MD1 11:00
Helden E1 – Merefeldia E1 08:00/09:00
Merefeldia E2 – Veritas E1G 11:00
Merefeldia E3 – FC Oda E4 11:00
Haelen E2 – Merefeldia E4 08:30/09:30
Brevendia E3 – Merefeldia E5 08:30/09:30
Merefeldia E6 is vrij
Merefeldia E7G – Reuver E6 10:00
Reuver F1 – Merefeldia F1 09:00/10:15
Merefeldia F2G – FC Oda F2 10:00
Brevendia F2 – Merefeldia F3G 08:30/09:30
Merefeldia F4 – SVVH F1 09:00
HEBES F3G – Merefeldia F5 08:00/09:00
Merefeldia F6 – FC Oda F5 09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 21 september
Merefeldia – Nunhem 17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 22 september
Merefeldia 1 – Mifano 1 14:30
Merefeldia 2 – DESM 2 11:00
Merefeldia 3 – SV Budel 3 11:00
VV GKC 2 – Merefeldia 4 10:45/12:00
Someren 6 – Merefeldia 5 08:45/09:00
NWC 8 – Merefeldia 6 10:45/12:00
Merefeldia 7 – Crescentia 3 10:00
SVSH VR1 – Merefeldia VR1 09:45/11:00

Programma SV Leveroy

Zaterdag 21 september
Leveroy B - Rood wit 67 B2 14.00
Leveroy D - Laar D3 12.00
Leveroy E1 - Laar E3 11.00
Leveroy E2 - RKVB E2 9.00
Leveroy F - SVC 2000 F3 10.00 
Kabouters toernooi bij HEBES 9.30

Zondag 22 september
Eindse Boys 1 - Leveroy 1 14.30
Kessel 4 - Leveroy 2 11.00
Leveroy 3 - Veritas 5 10.00
SSE 6 - Leveroy 4 10.00
Leveroy vr - IVS vr 10.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Programma ‘t Brökske/Eetcafé DKW
Zaterdag 21 september
Sporthal Nederweert
‘t Brökske/Eetcafé DKW 9 - MZV/De Siem 4 17:00u
‘t Brökske/Eetcafé DKW 3 - ‘t Brökske/Eetcafé DKW 2

18:00u
‘t Brökske/Eetcafé DKW 6 - ‘t Brökske/Eetcafé DKW 7

 19:00u
Sporthal Heel
Amicitia/BertZeegers 4 - ‘t Brökske/Eetcafé DKW 4

19:00u

Vanaf oktober vindt er geen publicatie meer 
plaats in het weekblad.
Het programma is dan te vinden op onze 
nieuwe website: www.zvv-ut-brokske.nl

Donateursactie voor Zang-
vereniging St. Caecilia Ospel

De komende weken zullen onze leden van 
onze zangvereniging op Ospel en Ospeldijk 
weer bij U aanbellen voor de jaarlijkse Dona-
teursactie. Laat onze zangvereniging zingen
door Uw bijdrage!!!

Alvast bedankt voor uw steun namens be-
stuur en leden van onze vereniging.

Kom je ook handballen?

Hé hallo!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste jongens 
en meisjes die ons team komen versterken.

Ben je 7, 8 of 9 jaar oud en wil je ontdekken 
hoe gaaf handbal is, kom dan eens naar de 
training en doe gezellig mee.

We trainen op woensdag van 18.00 tot 
19.00u in de sporthal van Nederweert.
Zien we je binnenkort?

Groetjes, de F-jeugd van handbalvereniging 
Merefeldia
Tijn, Julia, Fleur, Carlijn, Bo, Marijn en Roos
en trainers Marcel en Charon

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)


