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6030 AA Nederweert
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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  4 4  •  j a a r g a n g  8 7  •  3 1  o k t o 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

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

Nek-, schouder-, rugklachten!
 

www.doetgoed.nl
Eikenstraat 45, - Nederweert

M 06 24765795

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

Stoelmassage
Hotstonemassage

www.doetgoed.nl
Bert Vossen • Eikenstraat 45 • Nederweert 

T. 0495-460610

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 53 33 22 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen  

kwam haar persoonlijkheid  

perfect tot uiting.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nlBiest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 53 33 22 - 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 ".

 
 

 

Dhr. Theo Verlaek uit Leveroy

Ik kwam in aanmerking voor 
implantaten  maar zag er toch wel 
wat tegenop!!! Dit bleek helemaal niet 
nodig te zijn, Luuk heeft me al gerust 
gesteld voor de behandeling, en mede 
hierdoor en de mensen eromheen 
is het allemaal 100% meegevallen. 
Ook de nazorg is een grote pluim voor 
Luuk en zijn team!! Heb bewondering 
voor de nog jonge tandarts die zo 
bekwaam is in zijn vak!!”

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.

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

organiseertj op 1 nevember

eine buutte-aovundj
in de Pinnenhof in Ni-jwieërt.

Daelnemers zeen o.a.:
Diana Peters, Bjorn Smits,

Conny Opbroek, Maurice Timmermans,
Henry van Geneijgen, Ton Donders, Ton Laeven

en Jan Geraedts

Aanvang 20.11 oor. Zaal oôpe 19.30 oor.
Entreepriês € 5,00.

Dao es geine veurverkoûp. 
www.pinmaekers.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

Al vijf jaar ontmoeten Dickens en 
Balthazar elkaar tijdens het Eyn-
der Winter Festijn op 26 en 27 de-
cember in het openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert-Eind. 
Net als voorgaande jaren zoeken 
we figuranten, kindje Jezus, zan-
gers, muzikanten, cateringper-
soneel en groen voor versiering 
voor het Eynder Winter Festijn. 
Dit winterse kerstevenement in 
de sfeer van Dickens, Bethlehem 
en het EynderRyck is dit jaar nog 
compacter en gezelliger als ooit 
tevoren. 

Heeft u snoeimaterialen zoals den-
nengroen, taxus, kronkelwilg, hulst 
enzovoort of grote kerstdennen? 
Dit alles is van harte welkom voor 
de versiering voor dit festijn. Heeft 
u vragen hierover, bel dan met Corry 
Lambrichts (06) 1258 3115. Wilt u of 
kent u iemand die wil figureren? Kent 
u een moeder, vader en baby die als 
Maria, Jozef en kindje Jezus ongeveer 
anderhalf uur willen figureren? Kent 
u zangers of muzikanten met name 
voor 26 december die hun muziek en/
of liederen ten gehore willen bren-
gen? Ook zoeken wij nog mensen 
voor de catering. Verwijs de mensen 
naar het opgaveformulier op de site 
www.eynderwinterfestijn.nl of als u 
zelf wilt helpen, vul het formulier zelf 
in. We horen graag van u! 

Hoewel de herfstbladeren nog volop 
vallen, zijn de vele vrijwilligers met 
de voorbereidingen voor het vijfde 
Eynder Winter Festijn al weer in volle 
gang. Het enthousiasme is weer ge-
weldig! 

Drie thema´s en verdere informa-
tie over Eynder Winter Festijn 2013

Eynder Winter Festijn: helpt u mee?

Dickens
In een druk Dickens straatbeeld met 
notabelen en zwerfkinderen ont-
moet u Scrooge. Koren en muzikan-
ten verzorgen de welbekende Christ-
mas carols. Brengt u ook een bezoek 
aan de Kerstman? In de gezellige her-
berg klinkt sfeervolle muziek en kunt 
u zich warmen met een drankje. De 
poppenspeler vermaakt de kinderen. 
En er is een spannende vuuract.

EynderRyck
Passeer de poortwachters en treed 
binnen in het EynderRyck. In het mys-
tieke fantasybos met ridders, raven 
en zwaarden treft u ook heksen, bo-
selfjes en een druïde alias de bosko-
ning aan. U waant zich in de tijd van 
King Arthur. Aanschouw het zwaard-
schouwspel tussen het goede en het 
kwade. In het Keltische kampement 
kunt u tin gieten of vuur maken. En 
gaat u op de foto met een heuse rid-
der of jonkvrouw te paard? 

Bethlehem
In Bethlehem bewondert u de le-
vende kerststal met kindje Jezus. In 
de verwarmde tent omgetoverd tot 
een Oosterse bazaar wordt u beto-
verd door Arabische acts zoals het 
vliegende tapijt, een buikdanseres en 
een slangenbezweerder. Laat u zich 
hier met henna beschilderen? Of gaat 
u op de foto in het decor met een ka-
meel en de Drie Koningen?

Aanvangstijden
Donderdag 26 december 2013: 15.00 
- 20.00 uur 
Vrijdag 27 december 2013: 15.00 - 
20.00 uur

Prijzen
Entreeprijs: € 6,00 
Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 3,00 
Kinderen t/m 3 jaar: gratis

Meer informatie over het Eynder 
Winter Festijn vindt u via www.eyn-
derwinterfestijn.nl

Vanaf 28 oktober vindt bij diverse 
supermarkten in de regio een in-
zamelactie van statiegeld plaats. 
De opbrengst komt volledig ten 
goede aan het onderwijsproject 
in San Bernardo del Viento in Co-
lombia. Alle Jumbo Supermarkten 
in Weert, Nederweert, Heythuy-
sen, Heel en Belfeld en de C1000 
Supermarkten in Heeze en Maar-
heeze nemen deel aan deze actie.

Nederlander Adriaan van der Vel-
den trok enkele jaren geleden naar 
Colombia om zich hier volledig te 
wijden aan het opzetten van beter 
onderwijs. Zijn contacten uit het Ne-
derlandse bedrijfsleven, met name uit 
de supermarktbranche, steunen hem 
daar bij. Dankzij deze contacten is 
deze inzamelactie tot stand gekomen. 
Het is heel eenvoudig om een bijdra-
ge te leveren, namelijk door het sta-
tiegeld van gebruikte flessen of krat-
ten te doneren. Bij de deelnemende 
supermarkten staat een collectebus 
waar klanten hun emballagebon in 
kunnen deponeren. Het gaat vaak om 

Opbrengst emballagebonnen voor Liceo San Bernardo del Viento Colombia

Inzamelactie statiegeld voor Colombia

kleine bedragen, maar alles bij elkaar 
wordt het al snel een mooi bedrag. En 
een klein bedrag in Nederland is een 
groot bedrag in Colombia. 

Een van de belangrijkste redenen 
van de armoede in het Colombiaanse 
dorpje is het zeer slechte onderwijs. 

De opbrengst van deze actie komt volledig ten goede aan Liceo San Bernardo 
del Viento in Colombia.

Van der Velden heeft hier een lagere 
school opgestart. Op school wordt 
namelijk het fundament gelegd voor 
de verdere toekomst van de kinderen. 
Het is een lagere school waar leerlin-
gen € 12,00 per maand moeten be-
talen om onderwijs te volgen. Veel 
ouders kunnen dit schoolgeld echter 
niet opbrengen. Verder moet er aan 
de school nog veel opgeknapt wor-
den, zoals bijvoorbeeld lekkende da-
ken en schoolbanken die aan vervan-
ging toe zijn. Om dit mooie initiatief 
te steunen hebben de deelnemende 
supermarkten direct hun medewer-
king verleend. Bent u benieuwd waar 
al het geld naar toe gaat? Een groot 
aantal foto’s van dit project is te vin-
den op www.facebook.com/SanBer-
nardoDelVientoColombia. Deze in-
zamelactie loopt van 28 oktober tot 
14 december 2013. Het gedoneerde 
bedrag wordt na afloop van de actie 
in de supermarkten bekend gemaakt.

    
    
    
 



CDA

Hoe wordt er gewerkt een 
eierkokerij/-pellerij ? 

Om daar antwoord op te krijgen, 
gaan we op woensdag 30 oktober op 
bedrijfsbezoek bij  Egga Food bv het 
bedrijf van Wiel en Gemmie van Ge-
mert aan de Nieuwstraat 26 te Ospel. 
Tevens krijgen we de gelegenheid 
om  een  kijkje te nemen bij een eier-
ververij .

Wij combineren dit bedrijfsbezoek 
met onze fractievergadering waar-
voor we ook te gast zijn bij Egga 
Food. De vergadering zal rond 20.30u 
aanvangen. Wij bespreken de onder-
werpen van de raadsagenda van dins-
dag 12 november die onder meer de 
volgend punten bevat:

•	 Krediet	ver-/nieuwbouw	basis-
school	de	Schrank	te	Ospel

•	 Inventarisatienota	jeugdhulp
•	 Fusieonderzoek	 Westrom	 –	 de	

Risse
•	 2de	bestuursrapportage	2013

Ook zal de Begrotingsbehandeling 
2014 nog aan de orde komen.

Wilt u er bij zijn? Dan even aanmel-
den op info@cda-nederweert.nl

Tot dan
CDA Nederweert

Culinair weekend
Zaterdag  2, zondag 3 november
Keuken geopend vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur. 
(op zondag vanaf 16.00 uur)
A la carte kiezen uit diverse voorgerechten, soepen, 
hoofdgerechten en nagerechten.

Kom gezellig dineren bij ons: 
eetcafé Het Peeljuweel Ospel
 Tel.: 0495 – 634080

Graag even reserveren!

Reserveer nu alvast uw plekje voor de kerst!!
Woensdag 25 december vanaf 13.30 uur tot 21.00 uur
Donderdag 26 december vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur

Culinair weekend

Op	bezoek		bij	Bollen	Modeschoenen

Basisschool	 de	 Verrekijker	 op	
bezoek		bij	Bollen	Modeschoenen
We hebben gisteren en vandaag groep 
1 en 2 van Basisschool de Verrekijker 
uit Ell mogen ontvangen bij ons in de 
winkel. Zij zijn op school met het the-
ma ‘Schoenenwinkel” aan het werk en 
wilde daarom een kijkje nemen in een 
echte schoenenwinkel.

De voetjes van de kinderen werden 
opgemeten en er werden schoenen ge-
past. De voeten van de juffen werden 
ook nog opgemeten en een paar juffen 
hebben zelfs ook nog een paar mooie 
laarsjes gekocht. Daarna mochten de 
kinderen een kijkje nemen achter de 

schermen. In het magazijn waar alle 
schoenen staan en bij de schoenmaker 
in de schoenmakerij. Hij liet de kinde-
ren ook een paar reparatiewerkzaam-
heden zien.  Toen mochten de kinderen 
nog een kijkje nemen in onze OUTLET 
winkel. Dit vonden ze allemaal wel 
heel interessant.Voordat ze weer naar 
school terug gingen kregen alle kinde-
ren nog een ‘GOODIE-BAG’ mee, met 
een strikplankje om te leren strikken, 
een schoenlepel, een pen, een leuke 
kleurplaat en een lekkere voetenlolly.

Alle kleuters, juffen en ouders wij von-
den het erg gezellig!
  Bollen Modeschoenen

Oktoberfestweken
bij Meeuwis in Meijel

Heldensedijk 32 • Meeldensedi eijel
 466 17 Tel. (077) 4 7 17

ww.meeuwis-wwww.meeuwiss-meijel.nl
6 Dagen per week geopend • Donderdag koopavond tot 20.00 uur • Zaterdag geopend tot 16.30 opend • Dondeagen per week g koopavond to 0.00 uur • Zater g geopend tot 1 0 uur

Maandag

11 november

Dinsdag

12 november

Woensdag
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17 november
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Wandel-
schoenen-
weekFacebookactie
bij aankoop van 

1 paar wandelschoenen 

GRATIS cadeau t.w.v. € 24,95 

Maandag

28 oktober

Dinsdag

29 oktober

Woensdag

30 oktober

Donderdag

31 oktober

Vrijdag
1 november

Zaterdag

2 november

Zondag
3 november
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Early morning shopping

20% korting op alles*

* artikelen dienen voor 9.00 uur afgerekend te zijn

geopend vanaf 7.00 uur
r
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3 DAAGSE
G-STAR
bij aankoop van een jeans

GRATIS t-shirt t.w.v. € 39,35

voor heren en dames diverse
aanbiedingen
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Seniorendagen
incl. vlaai en koffi e

10% korting op alle schoenen

Dinsdag
ember

week 44
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Seniorendagen
incl. vlaai en koffi e

g
10% korting op alle schoe

Maandag

4 november
M
4Zet deze datums maar vast in uw agenda!!!

Ook diverse 
bergwandel-
aanbiedingen
in de winkel!

STOER - ELEGANT - WARM

DIVERSE DESSINS IN

ONS BUDGETLABEL

al vanaf €15,- /mal vanaf

NIEUWE GORDIJNEN, 

NIEUWE RAILS!!!
Profi teer dan nu van onze speciale aanbieding:

10 mtr. rails GRATIS (t.w.v. €80,-)

*Tijdens onze actieweken. Vraag naar de voorwaarden.

KAMERHOGE GORDIJNEN (280 cm hoog)

DESKUNDIG ADVIES

MEET- EN MAAKDIENST

EIGEN MONTAGE

BEZOEK EEN VAN 
ONZE WINKELS IN:

LEENDE
Langstraat 3, Hal 9  -  Tel. 040 - 2062822

NEDERWEERT
Brugstraat 3  -  Tel. 0495 - 622796

OIRSCHOT
Rijkesluisstraat 43b  -  Tel. 0499 - 842337

WWW.SCHMITZ-ENGELEN.NL

Ni-jwieërter	Vastelaovundj	
Schlagerfestival	2013

Voor	de	21e	keer	wordt	 in	Neder-
weert	tijdens	het	Ni-jwieërter	Vas-
telaovundj	 Schlagerfestival	 2013	
(NVS)	 de	 vastelaovundj	 Schlager	
2014	gekozen.

Het Ni-jwieerter Vastelaovundj Schla-
gerfestival zal gehouden worden op 
zaterdag 16 november 2013 in de Pin-
nenhof,  Aanvang 20.11 uur, zaal open 
van 19.49 uur.

Deelnemers
Maar liefst 7 gloednieuwe vastel-
aovundj -nummers zullen ten gehore 
worden gebracht door een keur aan 
deelnemers, zowel bekende als nieuwe 
gezichten zullen het podium betreden. 

Deelnemers	 Titel
De Brelsterte  Limburg Alaaf
Niels  De Vastelaovundj 

kan beginne
Rudi en Maarten Nog 11 bonne inne 

tes
Tommè-dèh  Oze Prîns
Duo 2 maol 11 362 daag
Duo Dik Vör Mekaar Hej-jae now un 

masker  op ?
Zugabe Laotj mer Wejje

Studio-opnames
Alle nummers zijn vooraf gearran-
geerd door Studio difference, zodat 
het publiek van optimale kwaliteit kan 
genieten tijdens de optredens.

Winnaar
Het winnend liedje zal compleet wor-
den opgenomen en is te downloaden 
via de website van VV de Pinmaekers.

Jurering
Naast een vakjury, zal iedere deelne-
mer een jurylid leveren. De juryleden 
van de deelnemers mogen hun eigen 
nummer natuurlijk niet beoordelen. 
Het publiek heeft zelf ook inbreng via 
de publieks-jurykaarten. De samen-
stelling van de vakjury is alsvolgt: Peter 
Stultiens, Hans Sieben, Monique Kna-
pen, Matthijs Kaan en Ad Cardinaal.

Uitslag
Om alle bezoekers en deelnemers te 
betrekken bij het bekendmaken van 
de uitslag zal de uitslag net als bij het 
songfestival via een groot scherm ge-
presenteerd worden. 

KBP
Tijdens de avond zal KBP een gastop-
treden verzorgen.

Presentatie
De presentatie van deze middag is 
handen van oud Prins Jos Willekens.

Gratis	entree
Iedereen is van harte welkom en de en-
tree is gratis.
  



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

SNUFFEL-
MARKT

Op zondag 10 november a.s. is er 
weer de bekende Snuffelmarkt,

gehouden door 
zangvereniging Bel Canto.

Aanvang 11.00 uur 
in de Pinnenhof te Nederweert, 

entree € 1,50

Vorkmeer Nederweert 

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

Vrijwilligersdag 2013 
Zie bovenstaande foto’s. 
Meer foto’s vindt u op www.rksvo.nl 
en www.vpnederweert.nl. 

VACATURES VAN DE WEEK: Vork-
meer Nederweert zoekt vrijwilligers

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 taken 
gaat uitvoeren: huisbezoek bij 
hulpvragers, opstellen rapportage, 
contact met vrijwilligers, intake 
vrijwilligers, 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.

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. 

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

Buurtvereniging St. Lucia Nederweert
Zoals u wellicht weet, is onze voorzit-
ter Jan Knapen recent plotseling over-
leden. Jan was al volop bezig met  de 
voorbereiding voor het Sinterklaas-
feest (zondag 24 november) en de ge-
zelligheidsavond (vrijdag 8 november). 
Voor beide activiteiten heeft u een uit-
nodiging gekregen met het verzoek u 
voor deelname aan te melden.

Annie, de vrouw van Jan, ziet graag 
dat beide activiteiten doorgaan.
Diverse leden hebben zich al voor 

één of beide festiviteiten opgege-
ven. De mensen die dit nog niet ge-
daan hebben, kunnen dit nog doen 
bij Geert van der Looij, Staat 27, 
email: g.vanderlooij@chello.nl. 
Opgave Sinterklaasfeest vóór 31 oktober 
en gezelligheidsavond vóór 1 november.
Degenen die zich al aangemeld 
hebben, graag nogmaals een be-
richtje naar bovenstaand e-mail 
of huisadres.

Bestuur buurtvereniging St. Lucia 

Ontdek de mysterieuze wereld van uilen

In november 2013 t/m maart 2014 
is er een educatieve tentoonstel-
ling over uilen in de Peelboerderij 
van Buitencentrum De Pelen. De 
tentoonstelling ‘Nachtbrakers’ 
neemt je mee langs de bekende 
Nederlandse, maar ook langs exo-
tische en zeldzame uilensoorten. 
Tijdens de opening, op zondag 3 
november om 11.00 uur, zijn er 
diverse leuke activiteiten. Buiten-
centrum De Pelen van Staatsbos-
beheer ligt bij de ingang van Nati-
onaal Park De Groote Peel aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.

Oog in oog met een Laplanduil
Wist je dat er een uilensoort is die in 
een holletje onder de grond leeft? Of 
dat er een uil is die eruit ziet als een 
roofvogel en zich ook zo gedraagt? 
Tijdens de tentoonstelling bij Bui-
tencentrum De Pelen ontdek je het 
allemaal. Via een speciale opstelling 
kun je van dichtbij meemaken hoe 
een Kerkuil op zijn prooi afvliegt en 
deze uiteindelijk grijpt. Er zijn veel 
bijzondere preparaten te zien. Zo sta 
je bijvoorbeeld ineens oog in oog met 
een Laplanduil. De tentoonstelling is 
educatief en interactief en geschikt 
voor het hele gezin. Voor kinderen is 
er een speurtocht.

De tentoonstelling start op zondag 
3 november met een aantal speci-
ale activiteiten. Kinderen worden 
geschminkt en kunnen uilenmaskers 
knutselen. Houtzaagkunstenaar Roel 
van Wylick geeft demonstraties uilen 

zagen en illustrator Jasper de Ruiter 
(Tringa Paintings) laat zien hoe je ui-
len tekent en schildert. Hij exposeert 
tijdens de tentoonstelling een aantal 
vogelillustraties. Om 12.00, 13.00 of 
14.00 uur starten er gratis Speuren 
naar Sporentocht in De Groote Peel. 
Voor de eerste 150 bezoekers van de 
tentoonstelling is er een leuke atten-
tie! En wie het gewicht van de grote 
houten uil bij de ingang raadt maakt 
kans op een unieke prijs. 

Gratis pannenkoek voor kinderen!
De tentoonstelling Nachtbrakers is 
van november tot en met maart 2014 
geopend op woensdag van 12.30 
tot 16.00 uur en in het weekend van 
10.00 tot 16.00 uur. Voor scholen en 
groepen, op afspraak, ook op andere 
dagen. Entree kost € 2,50 voor vol-
wassenen en € 1,50 per kind (vanaf 
4 jaar). Voor kinderen is er, tegen een 
meerprijs, een Uilenlab met uilenbal-
len pluizen, vogelvoederspulletjes 
maken, uiltjes knutselen en nestkast-
jes timmeren. Er zijn ook speciale 
arrangementen voor kinderfeestjes 
mogelijk! Meer informatie: www.
buitencentra.nl 

Bezoekers van De Pelen hoeven niet 
hongerig naar huis te gaan. Restau-
rant de Dorpsherberg uit Ospel heeft 
een leuke aanbieding voor kinderen 
die de tentoonstelling bezoeken. Op 
vertoon van het entreekaartje krijgen 
ze de speciale Uilskuikenpannenkoek 
helemaal gratis! Kijk voor de voor-
waarden op www.dedorpsherberg.nl 

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!

Bond van Wapenbroeders
Uitnodiging
Graag willen wij nogmaals onze 
waardering uitspreken over het feit 
dat u het graf van een  militair hebt 
geadopteerd op de Britse militaire 
begraafplaats in Nederweert.
Namens het bestuur van “Bond van 
Wapenbroeders”  afdeling Ospel no-
digen wij u daarom graag uit voor de 
jaarlijkse Dodenherdenking op de 
Britse militaire begraafplaats welke 
zal plaats vinden op zaterdag 9 no-
vember 2013 aanvang 15.00u

De herdenking zal worden geleid door 
Dhr. Arie van der Lee Voorzitter van de 
‘Bond van Wapenbroeders’ afd. Ospel.
                                             
Het programma is als bijlage ingesloten.

We hopen u  bij deze herdenkings-
plechtigheid te kunnen verwelkomen.

Dodenherdenking op de Britse 
militaire begraafplaats te Neder-
weert op zaterdag 9 november 
2013 om 15.00u.

Programma
14.45 u: Ontvangst van de autoritei-

ten en overige gasten.

14.55 u: Inleiding en welkomst-
woord door Dhr. Arie van 
der Lee. Voorzitter van de 
‘Bond van Wapenbroeders’ 
afdeling Ospel.

15.00 u: Koraal, gezongen door 
zangvereniging ‘de Leeuwe-
rik’  uit Nederweert-Eind. 

 Gebed door Pastoor  
 A. Koumans.
              

 ‘Exhortation’ door een af-
gevaardigde van het ‘Royal 
British Legion’.       

  
 Krans/bloemlegging door 

de burgerlijke en militaire 
autoriteiten met achter-
grondmuziek verzorgd door 
de Harmonie  ‘Pro Musica’ 
uit Nederweert-Eind. 

 Kranslegging op het graf 
van Henry Harden V.C.  en  
PTe. Foster.

 The ‘Last  Post’ door trom-
petter Yanick Douven.

                 Een minuut stilte.

 ‘Lament’ gespeeld door Pi-
pe-Major  Mr.  William  Mac.
Vean.

 Het ‘Reveille’ door de trom-
petter.

 ‘Dedication’ door een af-
gevaardigde van het ‘Royal 
British Legion’.

                 ‘God save the Queen’ en het 
‘Wilhelmus.

                
                 Uittreden van de Banieren.
             
                 Einde van de ceremonie.

                 Algehele leiding is in han-
den van Dhr. Arie van der 
Lee,

                 Tel. 0495-769033            
 Mobiel No. 06-54358686 

                                                                                                                                

Rommelmarkt 
Zondag 10 november

Al weer voor de 9de keer zal door 
Jong Nederland en Fanfare Concordia
Leveroy een grote rommelmarkt wor-
den gehouden in Leveroy.

Op zondag 10 november zal gemeen-
schapshuis “Pestoerskoeël” weer vol 
staan met allerlei bruikbare spullen.
De deuren zijn geopend vanaf 13:00u 
tot 16:00u. Om 13.30 uur zal er we-
derom een spectaculaire veiling wor-
den gehouden met alle pronkstukken
van deze rommelmarkt. Enkele Le-
veroyse veilingmeesters zullen deze 
waardevolle spullen verkopen aan de 
hoogste bieder.

Tijdens deze rommelmarkt kunt u 
ook genieten van een kopje koffie en
een overheerlijk vers gebakken Leve-
royse wafel.
Kortom, kom genieten van een ouder-
wets gezellig middagje rommelmarkt 
in Leveroy op zondag 10 november 
en steun daarmee Jong Nederland en 
Fanfare Concordia Leveroy. De entree 
bedraagt slechts e 1,50.

Let op: zaterdag 9 november komen 
leden van beide verenigingen de 
spullen weer bij u ophalen. U ont-
vangt hiervoor nog een flyer.

Voor meer informatie kunt u mailen 
met info@jnleveroy.nl of
info@fanfareconcordialeveroy.nl

SJG Weert

Snurken en slaapapneu
Meer dan vervelend 

Op dinsdag 12 november a.s. or-
ganiseert SJG Weert een informa-
tieavond over snurken en slaap-
apneu. Gertjan Kamps, KNO-arts, 
Ben Gulix, kaakchirurg en Linda 
van Eijsden, longarts, geven uit-
leg over snurken en slaapapneu, 
onderzoek, behandeling en de ri-
sico’s van niet behandelen.
De informatieavond vindt plaats 
tussen 19:00 en 21:00 uur in het 
Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 - 57 22 05.

Snurken komt vaak voor. De partner 
wordt hierdoor vaak uit zijn slaap ge-
houden, maar ook de snurker zelf kan 
een slechte nachtrust hebben. Een 
ongezonde vorm van snurken is het 
apneu-syndroon: daarbij houdt de 
slaper soms langere tijd (bijvoorbeeld 
een halve minuut) zijn adem in, waar-
na hij weer verder ademt of snurkt.
Veel mensen lopen rond met vage 
klachten, zijn snel vermoeid, voelen 
zich overdag erg slaperig en zijn prik-
kelbaar. Soms krijgt men zelfs onte-
recht de diagnose ‘burn-out’ opge-
plakt. Deze klachten kunnen passen 
bij het slaapapneusyndroom en zijn 
niet zo onschuldig als men denkt. Er 
is o.a. verhoogd risico op hoge bloed-
druk en hartaandoeningen, maar ook 
op verkeersongevallen.

De trotse winnaar

Bij Pleunis Mode in Nederweert 
maakten de vaste klanten kans op 
een prachtig Nespresso Cappuccino-
systeem. Mevrouw Frenken uit Ne-
derweert is de gelukkige winnaar. Zij 
had de winnende gelukscode en ont-
vangt hier haar prijs. Alle niet win-
nende klanten kregen als troost een 
lekker doosje bonbons. 
De actie werd mede mogelijk ge-
maakt door Edition by Gerry Weber, 
een van de topmerken die Pleunis 
Mode al jaren in haar collectie voert.

ALLERhEILIGEN
Ruime keuze in 

grafstukken (stukjes).
Eventueel op 

bestelling.
Tuinwinkel De Verrassing

Budschop
tel. 460039

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

Aktie november: 
10 messen slijpen 
voor de prijs van 9

Vlut 2 Ospel 06-26686181

voor bedrijf en particulier

Halloween in Eynderhoof

Woensdag 30 oktober. Op de laatste 
openingsdag van het museumseizoen 
maakt Eynderhoof een Halloween-
feestje voor alle grote en kleine 
bezoekers.

NIEUW!!! Spannend gespook en geheks 
rond de nostalgische gebouwen,  rond 
de tuinen, in het speelbos en op de vele 
paden in het openluchtmuseum.

Via de vuur- en lichtjesroute kunnen 
de bezoekers luisteren naar verhalen, 
activiteiten en vertellingen over de 
heks, aardmannetjes, het spook of 
over de witte wieven uit de Peel.

De kinderen mogen ook verkleed 
komen met lampion of pompoen en 
zelf de heks verjagen met de heksen-
bezems, die overal bij de gebouwen 
staan.

Maar er zijn ook grappige heksen en 
veel speelmogelijkheden als je niet 
van griezelen houdt, waar jij je mee 
kunt vermaken. En de herberg is open 
om de lekkernijen Bi-j Lieberte Gon te 
proeven.

Eynderhoof is open van 13.00 tot 
17.00 uur. entree volw. € 5.- kinderen 
€ 2.-

Maar de Halloween route  met vertel-
lingen is van  13.30  tot 17.00 uur 

Voor meer zie www.eynderhoof.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)

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

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



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................2 8,25
Spaanse vlaai ......................................................2 10,75
Landbrood ................................................................2 1,95
Sneeuwgebak ............................................2 voor  2 2,65
Zonnebloembroodjes ........................5 voor  2 1,80

AAnbieding ZOndAg
(geopend van 8.30 -11.00 uur)

Hamkaasbroodje ...................................................e 1,00
Bonken ..............................................3 halen - 2 betalen

Neem ook eens een kijkje op onze site:

www.bakkerijtommie.nl

Excursie Rondje om ’t Elfde

Midden in Nationaal Park De 
Groote Peel ligt een grote water-
plas, ’t Elfde genaamd. Deze naam 
en ook de andere veldnamen in 
het gebied, hebben een oorsprong 
in het verleden. Veldnamen en 
cultuurhistorie zijn het thema van 
de excursie Rondje om ’t Elfde op 
zondag 3 november in De Groote 
Peel. De excursie is ongeveer elf 
kilometer lang en start om 11.00 
uur bij de balie van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. Deelname kost € 5,- per 
persoon. Opgave is gewenst via: 
0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl 

Voor veel bezoekers van De Groote 
Peel is het gebied rondom’t Elfde fa-
voriet. Het hart van dit hoogveenge-
bied is dan ook zeer gevarieerd met 
veel open water en velden met goud-
geel pijpenstrootje afgewisseld met 
stukjes heide en bos. Maar het land-
schap is niet alleen mooi, het vertelt 
ook veel over het verleden. Zo kun 
je overal nog de cultuurhistorische 
elementen herkennen uit de periode 
van de grootschalige turfwinning. De 
veenputten, vaartjes en natuurlijk de 

waterplassen zijn de stille getuigen 
van de plekken waar tot halverwege 
de vorige eeuw turf gestoken is. 

Ook de benamingen in het veld heb-
ben hun oorsprong in het verleden. 
Plekken en paden werden genoemd 
naar de eigenaar van een perceel of 
naar een opvallend kenmerk in het 
landschap. Of simpelweg gewoon 
genummerd. Op die manier kon men 
vroeger een locatie terugvinden. Veel 
van die veldnamen – oftewel toponie-
men – van de Peel zijn uitgezocht en 
vastgelegd. Ze vormen de rode draad 
van de excursie Rondje om ’t Elfde. 
Een aanrader voor iedereen die graag 
wandelt en nieuwsgierig is naar de 
Peel en zijn historie. 

Let op: Tijdens deze excursie 
luncht u in het open veld. Neem 
dus een eigen lunchpakket mee.

Het Rondje om ‘t Elfde start bij Bui-
tencentrum De Pelen, de toegangs-
poort tot De Groote Peel. De Pelen is 
vanaf november op dinsdag t/m zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. 
Voor meer informatie: www.buiten-
centra.nl

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 77

Bordeel en kerk
Het rijksmonument Kerkstraat 29/31 uit 1757 is een van de fraaiste oude panden in de 
kern van Nederweert. Het wordt ook wel het ‘Huis van de twaalf ambachten’ genoemd. 
Achtereenvolgens woonden er een schoolmeester, brouwer, bakker, textielverver, her-
bergier, klokkengieter, winkelier, koopman, boer, uurwerkmaker, kunstschilder en kas-
sier van de Boerenleenbank. Twee van de opmerkelijkste bestemmingen van het huis, 
bordeel en kerk, komen niet in dat lijstje voor.

Rond 1630 stonden huis en bewoners on-
gunstig bekend. Binnenshuis werd een los-
bandig leven geleid, met veel seks in eigen 
familiekring en ook met buren en andere 
inwoners. Een soort bordeel, maar zonder 
commercieel gewin. Een en ander was zeer 
tegen de wil van de wereldlijke en geeste-
lijke overheid. De bisschop van Roermond 
stelde in 1630 een onderzoekscommissie 
in. Die kwam naar Nederweert en nam in-
terviews af bij de bewoners en buren. Elke 
ondervraagde werd gedwongen tot absolute 
geheimhouding over wat hij of zij wist en ge-
zien had. Alle verslagen van de commissie 
moesten geheim blijven en werden daarom 
in de latijnse taal geschreven. Zo werd voor-
komen dat iedereen kon meegenieten van de 
in geuren  en kleuren beschreven gebeurte-
nissen. In die onlangs herontdekte rappor-
ten staat te lezen dat de dochter des huizes 
‘zich spontaan aanbood voor copulatie’. Als 
ze vanuit het raam oude klanten door de 
Kerkstraat zag lopen, riep zij hen toe: “Ick 
heb U geneijt”, waarna de aangesprokenen 
beschaamd afdropen. Getuigen verklaarden 
dat in het huis regelmatig hitsige mannen 
rondliepen, ‘met hun instrument ontbloot in 
de hand’. De vader des huizes had het druk 
met het betalen van zwijggeld en het afko-
pen van getuigen. Na het onderzoek van de 
commissie werd het bordeel gesloten.

Vanaf dat moment werden er alleen nog 
maar eervolle ambachten uitgeoefend. Er 
werd zelfs met de wijwaterkwast gezwaaid! 
In de beginjaren van de Franse tijd (1797-
1802) deed de schuur achter het huis name-
lijk dienst als schuilkerk. Het was de tijd dat 
Napoleon de Katholieke eredienst verbood. 
De Lambertuskerk werd gesloten en de pas-
toor en twee kapelaans werden uit hun ambt 

gezet. De bevolking gaf zich niet zo snel ge-
wonnen en de geestelijken bedachten een 
uitweg door de sacramenten van het doopsel 
en het huwelijk op geheime plaatsen toe te 
dienen. Aanvankelijk weken de Nederweer-
tenaren voor de huwelijksvoltrekkingen uit 
naar Someren of Deurne (Brabantse plaat-
sen die destijds nog niet onder Napoleon’s 
regime vielen maar onderdeel uitmaakten 
van de Bataafse Republiek). Later werden 
geheime locaties in Nederweert gebruikt, 
zoals het pand Kerkstraat 29/31. De pasto-
rie en kapelanie kwamen niet in aanmerking 
voor geheime kerkdiensten omdat die teveel 
opvielen en omdat er vele verklikkers in het 
spel waren. Bij de huwelijksvoltrekkingen in 
de schuilkerk traden dan ook meestal de 
hoofdbewoners van het huis op als getui-
gen, zodat er zo weinig mogelijk vreemden 
bij betrokken waren. Bovendien woonde het 
Franse hoofd van politie, Charette Duval, in 
het huis pal ernaast. Voorzichtigheid was 
dus geboden, zeker in het huis van de twaalf 
ambachten...

Alfons Bruekers

Winterpret in de sneeuw, gezien vanuit de oude 
kapelanie. Rechts de schuur die in de Franse tijd 
als kerk fungeerde. Op de voorgrond staat tegen-
woordig het huis van wed. Philomène Bongers. 
Foto archief SGN.

Afsluiting Kinderboekenweek De Klimop

Woensdag  2 oktober werd het  “Olym-
pisch Klimop vuur” ontstoken als ope-
ning van de Kinderboekenweek waar-
na de morgen in het teken stond van 
het schoolproject Sport en Spel. 
De kinderen hadden een sportieve 
ontmoeting tijdens de spellenmor-
gen. Mooi om te zien hoe de oudere 
kinderen de jongere hielpen om de 
spelletjes uit te voeren. Dat is het 
echte Klimop-gevoel! Dankzij de hulp 
van veel ouders was dit een geslaagd 
evenement. De afsluiting was een 
groot succes. Het Klimop vuur werd 

vakkundig geblust door de brand-
weer van Nederweert. In vol ornaat 
kwamen een zes-hoofdig brandweer-
korps het vuur blussen!
Het was nog even spannend of het 
door kon gaan omdat de brandweer 
net van tevoren uit moest rukken 
voor een calamiteit maar gelukkig 
kwamen ze op het eind van de mid-
dag met loeiende sirene naar de Klim-
op. Brandweer bedankt, het was top!

Kinderen, oudervereniging en team 
OBS De Klimop

AlleRheiligeN

Bolchrysanten 
e 4,50

12 Winterviolen 
e 5,00

Tuinwinkel De Verrassing
Budschop
tel. 460039

Wintermarkt Ospel

De Venezuela werkgroep, De Zon-
nebloem en de Parkietenshow 
organiseren op zondag 10 no-
vember 2013 een gezamenlijke 
wintermarkt te Ospel. Dit vindt 
plaats in:
Gemeenschaphuis ’t Haaze-hoof 
van 11.00 uur tot 16.00 uur.

De Venezuela werkgroep verkoopt 
er prachtige bloemstukken, Windmo-
bielen met verschillende modellen 
voor in de tuin, vlinder of libel. Felici-
tatie en kerstkaarten, honing en jam. 
Sieraden gemaakt in Burkina Faso. 
Snuisterijen enz. Kortom allerlei 
ideeën voor Sinterklaas- of Kerst-
cadeau? En natuurlijk onze envelop-
penloterij met bijna altijd prijs.
Er is een grote loterij met als hoofd-
prijs een levensmiddelenmand ge-
schonken door Coop Ospel.
Maar vooral gezelligheid met een lek-
ker kopje koffie en onze welbekende 
zelfgebakken vlaai of wafel.

Zonnebloem afd. Ospel houdt er 
haar jaarlijkse Welfaremarkt met 
hand-, borduur- en breiwerk, o.a. 
tafelkleden, schorten, sokken en 
kussens, baby badjasjes, slofjes en 
prachtige badstof omslagdoeken. 
Alles gemaakt door haar leden. Er zijn 
verschillende cadeautjes voor 5 decem-
ber. Felicitatiekaarten en een loterij.

Parkietenshow
Zowel zaterdag 9 als zondag 10 
november is er een show van Aus-
tralische en Zuid-Amerikaanse par-
kieten en aanverwante soorten te 
bewonderen in gemeenschapshuis 
Haaze-Hoof. Zaterdag kunt u de show 
bezoeken van 14.00 tot 21.00 uur en 
zondag van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

Tot zondag 10 november
Stichting Venezuela Werkgroep 
Zonnebloem Ospel
Parkietenshow

SJG Weert

Artrose in heup of knie, ben ik 
aan een prothese toe?

Woensdag 20 november a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over artrose van de 
knie of heup en gewrichtsvervan-
gende protheses. De informatie-
avond vindt plaats tussen 19:00 en 
21:00 uur in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 - 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

Top 5 beste Bruna winkels 2013!
Bruna Nederweert is verkozen 
tot één van de vijf beste Bruna 
winkels van Nederland. Bruna 
BV organiseert jaarlijks een win-
kelwedstrijd.  De ondernemers, 
Frans, Bep en Joep Gommans  zijn 
er trots op dat zij tot de top vijf 
behoren. De prijsuitreikingen 
vonden plaats op maandag 30 
september jl. tijdens de jaarlijkse 
winkeldag van Bruna BV. 

Volgens de directie van Bruna is de 
keuze op deze winkel gevallen, om-
dat Bruna Nederweert met de onder-
nemers Frans, Bep en Joep Gommans 
aan het roer een prachtige winkel is 
met een geweldige kidshoek.  De on-
dernemers zijn zeer actief op het ge-
bied van lokale marketing. Het team 
is klantgericht en elke medewerker 
heeft zijn/haar tip in de boeken voor 
de klanten. 

Het assortiment van Bruna kenmerkt 
zich door een grote variëteit aan pro-
ducten en speelt in de op de actuali-
teit. Het assortiment bestaat uit boe-
ken, dagbladen, tijdschriften, strips, 
papier- en schrijfwaren, multimedia-
artikelen, cartridges, wenskaarten en 
cadeau artikelen. 

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
 
 
 

Heemkundevereniging 
Nederweert

Wij nodigen u uit voor de bijeen-
komst met als onderwerp :
Banditisme in Midden- en Noord-
Limburg in de 18e eeuw.

Peter Geuskens, voormalig leraar en 
inwoner van Meijel, stuitte als ama-
teur geschiedkundige bij archief-
onderzoek op interessante oude pro-
cesstukken van schepenbanken. 
In die stukken worden de verdachten, 
hun vermeende daden en de proces-
gangen uitvoerig beschreven.
Zowel misdadigers als de wethand-
havende overheid traden in die tijd 
met veel fysiek geweld op. De soms 
schlemielige verdachte werd zo nodig 
door marteling tot bekentenis ge-
dwongen en met lijfstraffen beboet. 
Bij recidiverend gedrag werden de 
draaideurcriminelen van toen ge-
brandmerkt of zelfs ter dood ge-
bracht.  Dat gebeurde ook in Neder-
weert, waar Antoon Corts in 1752 
werd geradbraakt.
De tere zieltjes onder ons moeten 
zich die avond schrap zetten want Pe-
ter Geuskens kan beeldend vertellen.

Wederom een avond om niet te missen.

De lezing vindt plaats op :

Dinsdag  12 november 2013  
om 20.00 uur

in zaal Centraal, Kerkstraat 59, 
Nederweert.

U bent van harte welkom.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484



Hoe tevreden bent u over de gemeente 
waarin u woont? Dat is waar het on-
derzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ op 
ingaat. Nederweert neemt tweejaarlijks 
deel aan dit landelijke onderzoek, dat 
in beheer is van het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING). Uit 
de resultaten blijkt dat we, net als bij 
vorige deelnames, bovengemiddeld 
scoren. En daar zijn we blij mee, we 
gaan immers voor Samen groots in 
Nederweert!

Zo’n 1.200 inwoners ontvingen de 
afgelopen periode een vragenlijst in 
de brievenbus. Nog eens 100 inwoners 
werden  aan de balie in het gemeente-
huis aangesproken. In totaal kregen we 
556 enquêtes retour. 

Burgerrollen
Als inwoner van Nederweert vervult u 
verschillende ‘rollen’: u bent belasting-
betaler van de gemeente, maar u bent 
ook kiezer, partner, wijkbewoner, klant 
en zelfs ‘onderdaan’. Voor al deze rollen 
konden deelnemers ons via het onder-
zoek een beoordeling geven. 

Belastingbetaler en kiezer
Wat vindt u van de belastingheffing ten 
opzichte van de geleverde prestaties? 
Daar is naar gekeken bij de rol van 
burger als belastingbetaler. Op dit on-
derdeel behalen we een 5,9. De gemid-
delde score op dit onderdeel is een 5,8. 

Vindt u dat de gemeente goed luistert 
naar haar inwoners en maakt de ge-
meente waar wat zij belooft? Wat vindt 

In Ospel was het feest afgelopen weekend , 
groot feest. Drie dagen lang werden de 
Oktoberfeesten gevierd. Zondag begon het 
programma met een brunchconcert door 
Harmonie Melodie der Peel. Muzikanten An-
dré Bongers en Pieter Geuns waren uiteraard 
ook van de partij. Toen nog niets vermoe-
dend van het feit dat ze na afloop Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau zouden worden.

Burgemeester Evers reikte hen de versier-
selen uit in zaal Bî-j Tempels, in het bijzijn 
van familie, vrienden, collega-muzikanten 
en vele gasten. Het maakte de viering van 
het 75-jarig bestaansjubileum van Harmo-
nie Melodie der Peel extra bijzonder.

André Bongers 
De heer Bongers (55) uit Nederweert-Eind 
is al vanaf 1969 actief bij en spelend lid van 
de harmonie. Hij was 23 jaar bestuurslid 

u van het gemeentebestuur? Dat zijn de 
centrale vragen voor het onderdeel ‘de 
burger als kiezer’. Als kiezer geeft u ons 
een 6,2 als rapportcijfer. Onze gemeente 
behaalt in deze categorie de hoogste 
score. De gemiddelde score is een 5,8.

Partner en wijkbewoner
Wij vinden het belangrijk dat u zich 
voldoende betrokken voelt bij de 
totstandkoming en de uitvoering van 
beleid. Uit het onderzoek blijkt dat u als 
partner de gemeente een 6,1 geeft op dit 
onderdeel. Dit is de hoogste score onder 
de deelnemende gemeenten. De gemid-
delde score is een 5,7. 

U gaf aan dat u tevreden bent over de 
voorzieningen in uw wijk en in de 
gemeente. We behalen een bovengemid-
delde score van 7,1 op dit onderdeel. De 
gemiddelde score is een 6,9.

Klant en onderdaan
Wat vindt u van onze openingstijden, 
wachttijden en wachtruimte? Wat is uw 
mening over de prijs van onze produc-
ten en diensten en over de begrijpelijk-
heid van informatie op de website? Op 
dit onderdeel scoren we een 7,6. De 
gemiddelde score is een 7,7. 

Vragen bij de rol als onderdaan hadden 
onder meer betrekking op de veiligheid 
op straat en de aanpak van de gemeente 
en de politie. Daarnaast kon u beoor-
delen of regels duidelijk zijn en of deze 
regels ook goed gehandhaafd worden. 
Op dit onderdeel scoren we een 6,4. Het 
gemiddelde rapportcijfer is een 6,3.

(1978-2001) en in het bijzonder belast met 
slagwerkzaken. Vanaf 1969 is hij echter 
al sterk verbonden met de vereniging en 
ook op andere fronten actief. De laatste 
jaren vervult hij vanuit zijn kundigheid een 
bepalende rol bij de uniformering van de 
vereniging en is hij medeverantwoorde-
lijk voor de uitgifte en het beheer van de 
uniformen.

Hij was en is één van de stuwende krachten 
van de drumband. Aanvankelijk als tam-
boer, maar al na enkele jaren kwam zijn 
bijzondere gave als ‘marcherend voorman’ 
aan het licht. Anno 2013 is André Bongers 
al 40 jaar de fiere en parmantige tambour-
maître van Harmonie Melodie der Peel.

Ook was hij 14 jaar (1998-2012) bestuurslid 
van het kerkbestuur van de Parochie St. Ge-
rardus-Majella in Nederweert-Eind. Na (de 
volgens kerkelijk recht verplichte) beëindi-
ging van zijn bestuursperiode vorig jaar, is 
hij als vrijwilliger actief gebleven voor de 
kerkgemeenschap van Nederweert-Eind. 

Pieter Geuns 
De heer Geuns (56) uit Ospel is al vanaf 
1970 actief bij en spelend lid van Harmonie 
Melodie der Peel Ospel. Als vrijwilliger van 
de vereniging neemt hij vanaf het prille 
begin in 1970 al zijn taken zeer serieus. Hij  
voert ze altijd accuraat, correct, stipt en 
volledig uit en hij is plichtsgetrouw, loyaal 
en kordaat. Voor de volle 100% zet hij zich 

Het gaat goed, maar het kan nog 
beter!
In vergelijking met andere gemeenten 
doen we het goed. Maar het kan altijd 
beter. De score van burger als ‘klant’ is 
iets beneden gemiddeld. De dienstver-
lening aan u als inwoner of bedrijf in 
Nederweert is een belangrijk speerpunt 
van de gemeente. We zijn dan ook volop 
bezig met de doorontwikkeling daarvan. 
Zo zet de gemeente een klantcontact-
centrum op: een ‘servicecenter’ dat de 
herkenbare ingang wordt waar burgers, 
bedrijven en instellingen terecht kunnen 
voor alle diensten van de gemeente. 

Service op maat
We nemen ook andere maatregelen om 
onze dienstverlening te verbeteren. Zo 
kunt u tegenwoordig via de website uw 
meldingen over de openbare ruimte 
door geven. We gaan in de nabije toe-
komst steeds meer van onze diensten ook 
digitaal aanbieden én we gaan meer op 
afspraak werken, zodat u geholpen kunt 
worden op het moment dat het u uit-
komt. We verwachten dat we u als klant 
door deze maatregelen nog beter kunnen 
helpen. 
Binnenkort komen we uitgebreid 
terug op het verbetertraject voor onze 
dienstverlening. Uiteraard zullen we als 
gemeente ook met de overige resultaten 
van het onderzoek ons voordeel doen.

Benieuwd naar het volledige rapport? 
Kijk dan op www.nederweert.nl of op 
www.waarstaatjegemeente.nl. Tot slot 
bedanken we iedereen die aan het on-
derzoek heeft meegewerkt!

in voor de harmonie, waarvan overigens 
zijn vader tot ongeveer 1980 dirigent was. 
Zijn redactionele vaardigheden benutte 
hij ongeveer 10 jaar als redactielid van het 
clubblad ‘Ingespeeld’, waarvan hij tevens 
de organisator was. 
Gedurende 23 jaar (1980-2003) was Pieter 
Geuns verantwoordelijk voor het mu-
ziekarchief en vanaf 1996 regelt hij de 
maandelijkse inzameling van oud papier 
ten bate van de vereniging. Hij is ook al 
vanaf april 2000 bestuurslid. De eerste drie 
jaar fungeerde hij als secretaris en in april 
2003 nam hij deze functie geheel over. 
Vanaf de oprichting in 1971 is hij al spe-
lend lid van Oze Hoempa en daarmee ook 
volop actief voor Vastelaovundjvereiniging 
De Vlikkestaekers Doospel.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren André 
Bongers en Pieter Geuns van harte met 
hun Koninklijke onderscheiding!

Ruime voldoende voor Nederweert!
Resultaten onderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ bekend

André Bongers en Pieter Geuns Koninklijk onderscheiden

GemeenteContact
Donderdag 31 oktober 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. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk 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. 

Toets doorstaan
De burger zelf meer verantwoordelijkheid 
geven voor een aantrekkelijk bebouwde 
woonomgeving. Dat past in de ontwik-
kelingen van deze tijd. Sinds vorig jaar 
gelden nog maar voor een paar gebieden 
een aantal welstandscriteria. En dat u 
over dit nieuwe beleid tevreden bent, 
blijkt uit de evaluatie die op dinsdag 8 
oktober aan de gemeenteraad is aange-
boden.

Bij het verlenen van een omgevingsver-
gunning verdienen erfafscheidingen wel 
extra aandacht. Ook dat is uit de evalu-
atie naar voren gekomen. Ze kunnen het 
aanzicht van een bebouwde omgeving 
namelijk beïnvloeden. 

Welstandsbeleid
De gemeenteraad stelde de Welstandsnota 
Gemeente Nederweert 2012 vorig jaar 
augustus vast. Hierin zijn de welstands-
criteria opgenomen waaraan een vergun-
ningplichtige bouwactiviteit moet worden 
getoetst. Het gaat grofweg om de oude 
dorpskernen en een aantal nieuwbouwge-
bieden. De niet genoemde gebieden zijn 
dus welstandsvrij. Dat betekent dat bouw-
activiteiten in dit gebied niet meer hoeven 
te worden getoetst aan welstandscriteria. 

Bouwverordening verdwijnt
Op grond van de Woningwet zijn gemeen-
ten verplicht om een bouwverordening te 
hebben. In de verordening worden echter 
steeds minder bepalingen opgenomen. De 
bedoeling is dat deze op termijn in andere 
regelgeving worden opgenomen waar-
door de bouwverordening kan komen te 
vervallen. In de huidige verordening zijn 
o.a. voorschriften van stedenbouwkundige 
aard en voorschriften voor het tegengaan 
van het bouwen op verontreinigde bodem 
opgenomen. 

Achttien projecten waarmee de regionale 
ontwikkeling van Midden-Limburg wordt 
bevorderd, staan in het zesde meerjaren-
uitvoeringsprogramma voor financiële 
ondersteuning. Het verbeteren van de 
wegverbinding A2-N275-N266 in Neder-
weert is een van de projecten.

De afgelopen vijf jaar zijn al stevige stap-
pen gezet door gemeenten en provincie 
in het samenwerkingsverband Gebieds-
ontwikkeling Midden-Limburg (GOML). 
In de regio werden al verschillende 
projecten gerealiseerd op het gebied van 
o.a. wonen en landbouw en natuur en 
recreatie. Samen met het bedrijfsleven en 
andere partijen willen we ons ontwikke-
len tot een krachtige regio. Een veelzijdig 
gebied met een aantrekkelijk vestigings-
klimaat.

Projecten
Provinciale Staten en de zeven gemeen-
teraden worden gevraagd om vóór 2014 
hun goedkeuring te verlenen aan de 
investeringen van in totaal € 25 miljoen 
voor de achttien projecten. Waar gaat 
het geld o.a. aan besteed worden de 
komende jaren? Een overzicht: aan-
leg voorkeursvariant N280, Provincie 
(€ 8.000.000,-); stationslocaties Baexem 
en Haelen, gemeente Leudal (€ 753.300,-
); eiland in de Maas, gemeente Maas-
gouw (€ 348.550,-); gebiedsontwik-
keling Nederweert-West (knelpunten 
verkeersafwikkeling) gemeente Neder-
weert (€ 4.850.000,-); recreatieve fiets-
straat Meinweg, gemeente Roerdalen 
(€ 597.500,-); voorfinanciering hoogwa-
termaatregelen voor ontwikkelmogelijk-
heden in de Maas, vijf Maasgemeenten 
(€ 1.500.000,-) en wijkontwikkeling 
Leuken, gemeente Weert (€ 2.000.000,-).

GOML
De Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 
bestaat sinds 2008 en is een samenwer-
kingsverband tussen de zeven Midden-
Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, 
Leudal, Roerdalen, Roermond, Maasgouw, 
Nederweert en Weert) en de provincie. 

Midden-Limburg investeert 25 miljoen
Doel van de samenwerking is om samen 
met private partijen een aantal ontwikke-
lingen in onze regio vorm te geven. 

Regiofonds
Om de ontwikkelingen op gang te 
brengen, is vervolgens het Regiofonds 
Midden-Limburg opgericht waar de deel-
nemers jaarlijks een bedrag in storten op 
basis van het aantal inwoners. Daarnaast 
werd een investeringsprogramma op-
gesteld waar elk jaar een aantal projec-
ten uit voortvloeide. Bovengenoemde 
plannen worden dus ook uit het fonds 
gerealiseerd. Daarin zit nog zo’n € 25 
miljoen. De helft daarvan is provinciaal 
geld. Met de vaststelling van het zesde 
meerjarenuitvoeringsprogramma en het 
beschikbaar stellen van de resterende 
middelen uit het regiofonds, komt een 
einde aan deze systematiek.

Samenwerking Midden-Limburg
Op 1 januari houdt dit fonds namelijk op 
te bestaan. Dit betekent echter niet het 
einde van de samenwerking in Midden-
Limburg dat voortaan simpelweg Samen-
werking Midden-Limburg moet gaan he-
ten. Het nieuwe samenwerkingsverband 
moet zich onder meer gaan bezighou-
den met wonen en leefbaarheid, zorg, 
bereikbaarheid en economische pro-
gramma’s. Als de nieuwe gemeenteraden 
in 2014 akkoord gaan met het nieuwe 
orgaan, zal dit nog voor de zomer van 
start gaan.
   
Meer informatie is te vinden op 
www.midden-limburg.eu. 

In uw rol als wijkbewoner werd ook uw mening gevraagd over het onderhouden van het openbaar groen in de buurt. (Foto: gemeente Nederweert)

Het jaarverslag Welstand 2012 mét de 
evaluatie van het nieuwe beleid is in te 
zien op www.nederweert.nl. 

Op de website...
Verslag van infoavond over 
her  inrichting Kerkstraat en 
Lambertushof 
Melding van St. Maartens -
vuren doorgeven

www.nederweert.nl

 (Foto: Henk Roemen / Ospel Actueel)

 (Foto: Henk Roemen / Ospel Actueel)



Bridgeclub Nederweert ‘74 organiseert:

12e zaal Bridge toernooi op 
zaterdag 30 november 2013

Inschrijfgeld: € 45.00 per paar incl. koffie met vlaai en uitgebreide lunch.
Aanmelding: via onderstaande inschrijfstrook, per telefoon, of per email. 
 De overschrijving van € 45,00 op IBANnummer NL09RABO0133409910 t.n.v. 

BCN ‘74, o.v.v. beide spelers is bepalend voor de volgorde van inschrijving.
 De inschrijving zal tijdig worden bevestigd na ontvangst van de betaling.
 Bij afmelding na 22 november geen restitutie inschrijfgeld. U mag zelf wel 

voor vervanging zorgen.
Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 22 november a.s. of bij het bereiken  van het maxi-

mum van 60 paren.
Aanwezig: Tussen 9.45 en 10.15 uur ontvangst met koffie en vlaai in Gemeenschaps-

huis De Pinnenhof, Kapelaniestraat 4 te Nederweert.
 Aanvang bridgen 10.30 uur, einde wedstrijd ± 16.30 uur.
Speelschema: 32 spellen topintegraal (8 ronden van 4 spellen)
Prijzen: Paar 1 t/m 5  geldprijzen. Vervolgens ieder 5e paar een prijs in natura.
Inlichtingen: Toon van Haperen  tel. 0495-460206,   
 Sperwerstraat 11 
 6035 GH Ospel     
 e-mail: bcnederweert74@gmail.com  
 

Inschrijving 12e Zaal Bridgetoernooi BCN ’74  (zaterdag 30-11-2013)

Uw naam ............................................................................(M/V) 

Straat: .................................................................................E-mail: .....................................................

Postcode / woonplaats: .....................................................Tel.nr. : ....................................................

Uw speelniveau:  hoofdklasse */ 1e of 2e klasse*/ 3e klasse of thuisbridger*

Uw bridgepartner .............................................................mail: ........................................................

Speelniveau partner:  hoofdklasse */ 1e of 2e klasse*/ 3e klasse of thuisbridger*
 *) doorhalen wat niet van toepassing is
€ 45,-- overschrijven op IBANnummer NL09RABO0133409910 t.n.v. BCN ’74  onder vermelding van beide namen en telefoonnummer.  

Uitslagen Libre: 
Vlegelke 1- de Tram 1  = 2-4
Montfort 3- Vlegelke 2  = 4-2
Vlegelke 3 - Biermanshuis 4  = 3-5
In het eerste speelde Jan Vossen prima met 
9.50 gem.
In het tweede speelde Math Koppen prima 
met 7.50 gem.

Programma Libre
Maandag 4-11
Roermond 3- vlegelke 2
Vlegelke 3- de Siem 4
Dinsdag 5-11
Swalmen 1- vlegelke 1

Uitslagen golf: 
Vlegelke 1- Vlegelke 2  = 8-4
Black Pantalona 1- Vlegelke 3 = 4-8
Vlegelke 4- Neer 1 = 5-7

Veel succes LB

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
Zaterdag  19 Oktober  werd de 2e bondwed-
strijd  verschoten. Dit werd georganiseerd 
door de Lauwerkrans in Ell . Van Willem Tell 
schoten hier 9 schutters aan mee. De ge-
schoten punten waren als volgt :

Compound : Johan Vaes  238    Marcel van 
Doren  229

Heren Recurve :, Bas Akkerman  215 ,  Hen-
nie van den Einden  210 ,  Paul Hermans  205

Dames Recurve: José Hermans  198 , Monika 
Trzeciak  184 ,  Josefien Kessels  175 ,  Irma 
van Doren  146

Agenda: 
8 9 10 november 5e +6e indoor ronde ge-
organiseerd door wilhelmina  in Ospel
22 23 24 november 3e bondwedstrijd ge-
organiseerd door wilhelmina in Ospel

Wij van Handboogvereniging Willem Tell 
zijn steeds op zoek naar mensen die inte-
resse hebben in handboogsport schroom 
niet om eens binnen te lopen. Iedereen 
is van harte welkom vanaf  10 jaar tot … 
jaar. Handboogsport is een sport voor 
jong en oud.
Wij hebben bogen waarmee we u kun-
nen leren schieten. Het is geen gevaar-
lijke sport zoals ook nog wel eens men-
sen denken. Voor de kleinste hebben 
we apparte  trainings tijden zodat we 
aan iedereen aandacht kunnen geven.

Wilt u eens kennis maken met de handboog-
sport of wilt u eens als familie vriendengroe-
pen of bedrijven eens een gezellige schiet-
avond met verschillende spellen, neem dan 
eens contact op met Eric of Edith Janssen.

Dus iedereen die interesse heeft is welkom
Kijk op onze website voor de foto’s en ope-
ningstijden. Tot ziens in onze accommodatie 
aan de Beatrixstraat 47a Nederweert-Bud-
schop. En laat eens weten wat u er van vind
door een berichtje in ons gastenboek achter 
te laten.

Kennis maken met de
Handboogsport op ….
Maandag en Woensdag avond
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
Internet :
www.willemtellnederweert.nl
info@willemtellnederweert.nl 

Programma Za. 2 nov. Junioren
RKSVO A1 - Eindse Boys A1 15.00 uur 
Eindse Boys B1 - St. RKESV/RKSVV B1 14.00 uur 
Egchel C1G - Eindse Boys C1 13.00 uur 
Merefeldia C3 - Eindse Boys C2M 13.30 uur 
Bieslo MC1 - Eindse Boys MC1 12.00 uur 
Eindse Boys D1 - BEVO D1G 12.00 uur 
Eindse Boys D2 - Maarheeze D2 11.00 uur 
Panningen E2 - Eindse Boys E1 09.30 uur 
Eindse Boys E2 - FC Oda E4 09.15 uur 
Eindse Boys E3M - RKVB E3G 09.15 uur 
Eindse Boys F2 - Helden F6 10.30 uur 
FC Cranendonck F2 - Eindse Boys F3M 09.30 uur

Programma Za. 2 nov Veteranen
Eindse Boys - Merefeldia  17.00 uur

Programma Zo. 3 nov. Senioren 
Reuver 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - Maarheeze 3 12.00 uur 
Eindse Boys 3 - Heythuysen 4 10.30 uur 
Laar 7 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 3 nov. Vrouwen
Rood Wit’62 Vr2 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
Reuver: Dykerhof, st Jozefweg 64B, 5931JK, 
Reuver
Donderdag 31 okt kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzig-
de of ingelaste wedstrijden zie www.eind-
seboys.nl

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 2 november
Panningen A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
Haelen A2 – Merefeldia A2  13:30/14:30
Merefeldia B1 – EVV/St Joost B1  15:00
Merefeldia B2 – Leveroy B1G  15:00
Merefeldia MB1 – Slekker Boys MB1  13:30
Panningen C1 – Merefeldia C1  12:15/13:30
EVV/St Joost C2G – Merefeldia C2  10:00/11:00
Merefeldia C3 – Eindse Boys C2M  13:30
Merefeldia D1G – Panningen D1  12:15
DESM D2 – Merefeldia D2G  10:45/11:30
Merefeldia D3G – SV Budel D3  12:15
Veritas D2G – Merefeldia D4G  10:00/11:00
Merefeldia MD1 – MULO MD2  11:00
FC Oda E1 – Merefeldia E1  08:45/09:30
Merefeldia E2 – DESM E2G  11:00
Merefeldia E3 – FC Cranendonck E2  11:00
BEVO E1G – Merefeldia E4  08:30/09:30
Veritas E2G – Merefeldia E5  08:15/09:15
FC Oda E6 – Merefeldia E6  08:45/09:30
Merefeldia E7G – RKSVN E4  10:00
SV Budel F1 – Merefeldia F1  07:45/08:45
Merefeldia F2G – FC Cranendonck F1  10:00
Veritas F1G – Merefeldia F3G  08:15/09:15
Merefeldia F4 – SV Budel F5  09:00
Merefeldia F5 is vrij
Merefeldia F6 – RKSVN F3G  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 2 november
Eindse Boys – Merefeldia  16:15/17:00 

Competitieprogramma Senioren
Zondag 3 november
Maarheeze 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30
FC Oda 2 – Merefeldia 2  10:45/12:00
Haelen 2 – Merefeldia 3  10:45/12:00
Merefeldia 4 – Spcl Leeuwen 3  11:00
Merefeldia 5 – DESM 3  12:00
Merefeldia 6 is vrij
Merefeldia 7 – RKESV 4  10:00
Merefeldia VR1 is vrij

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 44,  2 en 3 november 2013.

Zaterdag 2 november.
Uitwedstrijden.
BBC – U14-1 15.15 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 3 november.
Uitwedstrijden.
Boemerang – U18-2 12.45 uur.

Thuiswedstrijden.
U16-1 – Titans 10.30 uur.
U16-2 – Venlo 10.30 uur.
DS – Kimbria 12.30 uur.
HS-2 – Aeternitas 12.30 uur.
U14-2 – BSW 14.30 uur.
HS-1 – Springfield 14.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Nederweert 12 – 13 oktober, paarden
Cindy Mertens met Bianca van de Bocht-
straat, 2e prijs in de klasse L1 dressuur
Adrienne Dings met Donver D, 2e en 3e prijs 
in de klasse L1 dressuur

Nederweert 20 oktober, pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 4e prijs in de 
klasse DE-L springen

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 2 november
Merefeldia B2 - Leveroy B        15.00
RKSVO D2 - Leveroy D        12.30
RKSVO E2 - Leveroy E1      10.00
FC ODA E5 - Leveroy E2        9.30
FC ODA F3 - Leveroy F           9.30
 
Zondag 3 november
Leveroy 1 - RKMSV 1         14.30
Leveroy 2 - Budel 4             11.00
Roggel 6 - Leveroy 3          12.30
MMC Weert 8 - Leveroy 4          10.00
Leveroy Vr1 - Armada Vr1     10.30
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl
 

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 2 November
Nederweert, de Bengele
GF1 Merefeldia F1 – Wittenhorst F1 10.15 uur
DB1 Ospel/Merefeldia B1 – SVVH B1 11.00 uur
Reuver, de Schans
DC1 Hercules`81 C1 – Merefeldia C1 11.30 uur

Zondag 3 November
Horn, van Hornehal
GD1 Hendriks Graszoden/Leudal D1 – 
Merefeldia D1 13.00 uur
Weert, Aan de Bron
DS1 Rapiditas 2- Ospel/Merefeldia 1 14.10 uur
Tegelen, Gulick
Eksplosion `71 A1 – Ospel/Merefeldia A1 14.10 uur
Stein, Merode
Esc`90 3 – Ospel/Merefeldia 2  17.20 uur

Wedstrijdbal wordt deze week geschon-
ken door: Jan Meeuws Decoraties

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Uitslag 2e Bondswedstrijd bij De Lau-
werkrans te Ell

1e zestal 
Ruud Westerveen 236
Rick de Wit 236
Tim Vaes 234
Ronnie Gielen 230
Tim v/d Waarenburg 225
Riny Vaes 224 
 1385
2e zestal  
Anton Hermans 224
Nathalie de Wit 223
Anke Vaes 223
Luc van de Loo 223
Johan van Lierop 219
Jac Meevis 212
 1324
3e zestal  
Fried Op’t Root 212
Harrie de Wit(Le) 211
Harrie Hermans 211
Martijn Geuns 210
Marlies Hekers 209
Henk de Wit 209
 1262
4e zestal  
Bér de Wit 205
Sjoerd Heijnen 200
Eric Winkelmolen 196
Frans van  Nieuwenhove 191
Mart van Thuijl 189
Elfrie van Lierop 177
 1158
5e zestal 
Harrie de Wit(Lo) 176
Martien van Cranenbroek 168
Piet van Hoeij 157
Werner Bloemers 152
Zinzie van Lierop 131
Vilja van Lierop 121
 905
Aspiranten  
Sven de Wit 186
Nordin Donkers 172
Noah Minten 64

Programma
Vrijdag 1 november Spokentocht Wie 
durft mee te gaan? Laat s.v.p. even weten 
bij anton_hermans@hotmail.com of je wel 
of niet meegaat.

8-9-10 november - 5e en 6e Indoorwed-
strijd bij HBS Wilhelmina
11 november – 2e Kaartavond
17 november – Diplomaschieten bij HBS 
Wilhelmina
22-23-24 november – 3e bondswedstrijd 
bij HBS Wilhelmina.
24 november – NHB beker wedstrijd bij 
HBS Wilhelmina. Aanvang 14.00 uur

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

ZAALPROGRAMMA
 
ZATERDAG 2 november
Sporthal De Berkel Horst
E. Wittenhorst E1 - Ospel E1 10.20u.
Sporthal Gulick Tegelen
C. Eksplosion’71 C1 - Ospel C1 12.10u.
Sporthal De Bengele Nederweert
B. Ospel/Merefeldia B1 - SVVH B1 11.00u.
 
ZONDAG 3 NOVEMBER
Sporthal Gulick Tegelen
A. Eksposion’71 A1 - Ospel/Merefeldia A1 14.10u.
Sporthal Merode Stein
DS2. ESC’90 DS3 - Ospel/Merefeldia DS2   17.20u.
Sporthal Aan de Bron Weert
DS1. Rapiditas DS2 - Ospel-Merefeldia DS1 14.10u.
 
MAANDAG 4 NOVEMBER
Recreanten.  Torpedo - Ospel 20.00u

RKSVO Nieuws

Zaterdag 2 november:
RKSVO A1 - Eindse Boys A1 15.00
SV Laar A3 - RKSVO A2 12.30
RKSVO B1 - De Leeuw B1 15.00
RKSVO B2 - Maarheeze B2 14.30
DESM C1 - RKSVO C1 13.00
RKSVO C2g - Cranendonck C1 13.00
SV Budel C4 - RKSVO C3g 12.45
EVV D1 - RKSVO D1 12.00
RKSVO D2g - Leveroy D1 12.30
RKSVO D3g - FC Oda D3 12.00
Haelen E1 - RKSVO E1 10.30
RKSVO E2 - Leveroy E1  10.00
Panningen E4 - RKSVO E3 09.30
SV Budel E8 - RKSVO E4g 09.45
RKSVO F1 - SV Laar F2 10.00
RKSVO F2 - Helden F3 10.00
RKSVO F3g - VV GKC F2 11.00
RKSVN F4 - RKSVO F4 09.45
RKSVO F5g - VV GKC F3g 11.00

Zondag 3 november:
Liessel 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Wittenhorst 3 11.30
RKESV 2 - RKSVO 3 11.00
RKSVO 4 - VV GKC 3 11.00
RKSVO 5 - Wilhelmina’08 3 12.00
RKSVO 6 - SSE 4 10.00
Altweerterh. 4 - RKSVO 7 10.00
Fortuna S. da.2 - RKSVO da.1 14.30

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

Harmonie St. Joseph

Openbaar D-examen en concert:
Op donderdag 31 oktober zullen we onze 
trompettiste Sandra Leurs begeleiden tij-
dens haar openbaar D-examen. Dat doen 
we in de vorm van een concert. Samen met 
Sandra spelen we haar examenwerken, het 
Trompetconcert van Aratunian en Ja-
mes. Daarnaast zullen wij o.a. ook nog en-
kele andere werken uitvoeren. Dit examen-
concert begint om 20.30 uur in Zaal Willem 
Tell, Beatrixstraat 47a op Budschop en is 
toegankelijk voor publiek. U bent van harte 
welkom. Parkeren graag op het Rochusplein.

Nieuwe jeugdcoördinator:
Binnen het bestuur zijn een aantal taken 
herverdeeld. Vanaf nu bestuurslid Marlie 
Princen-Frencken onze nieuwe jeugdco-
ordinator. Zij zal o.a. de contacten gaan on-
derhouden met het Rick en krijgt de leiding 
over een werkgroep jeugdzaken, bestaande 
uit Lies van de Kerkhof, Leny Berben en Jack 
Verhijden. Deze werkgroep gaat alles gaat 
regelen wat te maken heeft met onze jeugd-
harmonie, de AMV-opleiding, de muziekop-
leidingen en de jeugdactiviteiten.

Caeciliafeest in DISCO-stijl
Dit jaar maken we van ons Caeciliafeest 
een echte DISCO-party! We beginnen de 
dag traditiegetrouw met een dienst. Pastor 
Emile Gerards zal ook dit jaar in deze dienst 
voorgaan. De dienst vindt plaats in ons ver-
enigingslokaal Zaal Willem Tell. 
Na de dienst worden de jubilarissen van dit 
jaar gehuldigd. En dat zijn:
10 jaar: Henk van Diepen
25 jaar: Roy Kuijpers, Bèr Moonen, Esther 
Geuns-van de Goor, Frank van den Heuvel 
en Janine Sieben-Kierkels
Na de rondgang (dit jaar op Budschop) en 
een kop stevige erwtensoep en brood met 
zult is het tijd voor de Kroegentocht.
Het avondfeest vindt dit jaar plaats in Zaal 
De Schans en dan het is echt party-time. Het 
Caeciliacomité is volop bezig met de organi-
satie. Het thema dit jaar is DISCO. We gaan 
swingen op muziek uit de jaren ´70 en ´80. 
DJ Frenkie zal zorgen voor de onvervalste 
discosfeer. Ook voor een drankje en een 
hapje wordt natuurlijk goed gezorgd. 
Tijdens de avond wordt ook de Valse Noot 
uitgereikt aan degenen die het afgelopen 
jaar de stomste streek heeft uitgehaald.

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Ieder jaar gebeurt het weer bij onze 
club. Een aantal leden pakt zich bij 
elkaar om een weekje ergens in het 
buitenland te gaan duiken. Deze keer 
ging een groep van 14 enthousiaste-
lingen naar Marsa Alam Egypte. Het 
was nog even spannend of de reis 
door zou gaan na al die onrusten 
in Egypte. Gelukkig konden de kof-
fers gepakt worden en de reis naar  
Egypte kon beginnen. Eenmaal in het 
hotel aangekomen werden de duik-
spullen direct in het duikcentrum op-
geborgen en werd er een planning 
gemaakt waar er allemaal gedoken 
ging worden. Daar de groep al ver-
schillende keren in Marsa Alam was 
geweest was het niet zo moeilijk om 
een keuze te maken tussen de ver-
schillende duikstekken. Na een week 
intensief duiken, stonden er weer 13 
extra duiken in het logboek en was 

Duikteam Nederweert naar Egypte

iedereen weer een mooie ervaring 
rijker. Er waren verschillende soor-
ten duiken gemaakt, zoals wrakduik, 
nachtduik, bootduik en een aantal 
zodiacduiken. Ook was de groep met 
2 duikgidsen nog s’avonds  naar een 
plaatselijke bar geweest in Marsa 
Alam (zie foto). Het was weer een su-
per vakantie waar iedereen weer veel 
van het onderwaterleven had gezien, 
van schildpadden tot zelfs een zwan-
ger zeepaardje!

Wil jij ook op de mooiste plekken 
kunnen duiken, maar heb je nog 
geen duikbrevet, kom dan eens kij-
ken op zaterdag naar onze zwem-
badtrainingen of kijk op onze site  op 
www.duikteamnederweert.nl . een 
mail sturen kan natuurlijk ook. Stuur 
deze dan  naar info@duikteamneder-
weert.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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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



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

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

Liturgische kalender 
van 31 oktober tot en met 9 november   

DONDERDAG 31 OKTOBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 1 NOVEMBER
Hoogfeest van Allerheiligen
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – voor oude stich-
tingen.

ZATERDAG 2 NOVEMBER
Allerzielen – vooravond van de 31ste zondag 
door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. L. Roost) – jaardienst ouders 
Mooren-Knapen, jaardienst Dina Verheijen-
Horijon, jaardienst Pierre Heijmans, Mia 
Haenen-Teeuwen (vanwege verjaardag), fa-
milie Kneepkens-Pustjens,  Lisette Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, ouders 
Gielen-van Nieuwenhoven en overleden 
familieleden, Anna Feijen, overleden ouders 
Tullemans-Pellemans en kinderen, ouders 
Tjeu Knapen en Lies Vossen.

ZONDAG 3 NOVEMBER
Eenendertigste zondag door het jaar
09.30 uur H. Mis - (zang Herenkoor, lector W. 
Engelen) – Clementine Niessen, ouders Ca-
tharina Manders, ouders Caris-Gooffers en 
zoon Piet, ouders Van Deursen-Veugen en 
schoondochter Grè, familie Feijen-de Leeuw, 
overleden ouders Coolen-Stienen, zonen Jan 
en André en schoondochter Toos, overleden 
ouders Mertens-Aquarius en kinderen.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst en fris voor kinderen in Paro-
chiecentrum.

15.00 uur Allerzielenlof (zang dameskoor 
Cantantes).

MAANDAG 4 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Carolus Borromeus
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 5 NOVEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 6 NOVEMBER
Feest van alle heilige verkondigers van het 
geloof in onze streken
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 7 NOVEMBER
Hoogfeest van H.-Willibrordus, patroon van 
de Nederlandse kerkprovincie
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 8 NOVEMBER
Geen rozenkransgebed en avondmis.

ZATERDAG 9 NOVEMBER
Feest van de kerkwijding van de basiliek van 
St.-Jan van Lateranen - vooravond van de 
32ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis/Sint-Maartensviering (zang 
dameskoor Cantantes) – zeswekendienst 
Tina van Montfort-Verhaag, jaardienst To 
Greijmans-Hendriks en tevens voor Henri-
cus Greijmans en zoon Teng, jaardienst Nico 
van de Boogaert, ouders Feijen-Hendriks en 
zonen Ton, Oscar en Win, Frits en Leen Jans-
sen- Gielen

Misdienaar
Zaterdag 2 november 18.00 uur; Britt Stienen

Allerzielenlof
Het Allerzielenlof wordt gehouden op zon-
dagmiddag 3 november om drie uur. Dat is 
de zondag die het dichtst is bij 2 november, 
de eigenlijke dag van Allerzielen. De dag van 
Allerzielen ligt dicht bij de feestdag van Al-
lerheiligen (1 november). Beide dagen zijn 
nauw met elkaar betrokken
Tijdens het Allerzielenlof in de Sint-Lamber-
tuskert worden de namen van de overle-
denen van het afgelopen jaar afgeroepen. 
Voor iedere overledene wordt een kaarsje 
aangestoken. Familieleden kunnen dan het 
gedachteniskruisje voor in de kerk afhalen.
Wie niet in de gelegenheid is het Allerzielen-
lof bij te wonen en het gedachteniskruisje in 
ontvangst te nemen, kan daarvoor terecht in 
het Parochiecentrum tijdens het spreekuur.

Allerzielen wordt al eeuwen lang herdacht. 
De dag stamt uit de Benedictijner klooster-
traditie van Cluny sinds 998. In de dertiende 
eeuw kreeg de dag de naam Allerzielen.

Website parochie vernieuwd 
De ruim tien jaar bestaande website van onze 
parochie is vernieuwd. Via de openingspagina 
komt men gemakkelijk terecht bij de verschil-
lende rubrieken: algemeen, kerkdiensten, 
nieuws, begraafplaats, monument, missie, 
clusterparochies, archief. Er zijn links naar het 
bisdom, het Vaticaan, gemeente.
Onder verschillende rubrieken treft u pagina’s 
waar u rechtstreeks naar toe kunt. Voorheen 
moest men eerst de betreffende rubriek ope-
nen en stonden de pagina’s in die rubriek 
vermeld. Dit was omslachtig. Op verschillende 
pagina’s treft u bladwijzers aan, zodat u direct 
kunt gaan naar het artikel dat u wilt lezen. 
Naast deze verbetering is de website in een 
nieuw jasje gestoken., waardoor deze een fris-
sere uitstraling heeft.. De bannerbalk boven 
aan elke rubriek en pagina’s is voor de herken-
baarheid de huisstijl niet veranderd.
Voor ouderen en jongeren die geïnteresseerd 
zijn hoe de kerk er na de oorlog 1940-’45r uit 
zag, is het de moeite waard de pagina’s Memo 
kapelaan Jansen  in de rubriek archief te lezen 
en te bekijken. Dit is een programma met veel 
foto’s van 1939 en 1940.
In de rubriek Monumenten staan veel gege-
vens over onze monumenten, met name onze 
kerk.
Elke woensdag wordt de website geactuali-
seerd met de nieuwe kerkberichten en nieuws.
Webmaster Jell Vissers houdt zich aanbevolen 
voor opmerkingen die de website kunnen ver-
beteren. Website: www.kerknederweert.nl

Overleden
Op 19 oktober was de uitvaart voor Mia van 
Gemert-Claessens. Zij werd 90 jaar en woon-
de het laatste jaar bij haar dochter aan de 
Florastraat 68.
Op 24 oktober was de uitvaart voor Wim van 
Appeven. Hij was lid van het herenkoor en 
van het vroegere ouderenkoor. Hij overleed 
in de leeftijd van 77 jaar  en woonde Kape-
laniestraat 25 C 20.
Afgelopen vrijdag 25 oktober was de begra-
fenismis voor Toos Janssen. Zij kwam om bij 
een noodlottig ongeval. Zij was 71 jaar en 
woonde op Strateris.
Een dag later was de uitvaart van Jan Kna-
pen. Hij woonde op Staat en was 67 jaar. Hij 
was een actief lid van de voetbalclub Mere-
feldia.
Mogen onze overleden mede-parochianen 
rusten in vrede. Wij bidden voor kracht en 
sterkte voor hun echtgenoten, kinderen en 
kleinkinderen en familieleden.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek. 1355.09.246
 ING rek. 2943427

VRIJDAG 1 NOVEMBER
Hoogfeest van Allerheiligen
Geen H. Mis.

ZONDAG 3 NOVEMBER
10.00 uur H. Mis – voor alle overledenen uit 
onze geloofsgemeenschap; jaardienst Sjra 
Thijssen en tevens voor Sjeng Franssen.

ZONDAG 3  NOVEMBER
Viering van het Hoogfeest van Allerheiligen 
en Allerzielen
H. Mis   10.00 uur   Voor alle overledenen 
uit onze geloofsgemeenschap en Jaardienst 
voor Sjra Thijssen en tevens voor Sjeng 
Franssen.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  2 nov. 2013 – 9 nov. 2013
Bankrekeningnr: NL15RABO01284.00.625 

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 an-
dere parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau  gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 3 nov. 9.30 uur:
Hoogfeest van Allerheiligen
Als  hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm.voor Pas-
toor Nijhof, rector Lambert Gubbels, koster 
Bér Frenken en alle overleden medewerkers 
v.w. het kerkbestuur, Als hgm. voor Lies 
Rooyakkers-Beeren en Ron Rooyakkers, 
Neelke Vissers-Schreurs, Grietje Verstappen, 
Frits Strijbos en overleden familie, Als hgm. 
voor pater Tjeu Baetsen v.w. zijn verjaar-
dag, Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen, Overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs, Als jrgt. voor overleden ou-
ders Timmermans-Janssen en kinderen, Als 
jrd. voor Mathias Leunissen, Hendrika Leu-
nissen-van Roy en overleden familieleden 
(Canticum Novum)

Zondagmiddag 3 nov. 15.00 uur:
Allerzielenviering met medewerking van 
onze beide koren “Cantate” en “Canticum 
Novum”. Na afloop zegening van de graven 
op het parochiekerkhof door em. Pastoor 
Verdonschot.

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: leniemackus@outlook.com

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

2 t/m 9 november  2013.

ZATERDAG 2 NOVEMBER viering Aller-
zielen: 19.15 uur H. Mis, koor De Leeuwerik, 
jaardienst voor Dré en Edward Stienen tevens 
voor verjaardag van Edward, voor Paul Beelen 
en familie Beelen-Schulte, voor Loeke Wijen.

ZONDAG 3 NOVEMBER: 15.00 uur Aller-
zielenviering door leden van de woord- en 
gebedsdienstgroep. Na de viering worden de 
graven  op het kerkhof gezegend met bege-
leiding van harmonie Pro Musica.

ZATERDAG 9 NOVEMBER: 19.15 uur H.Mis, 
jaardienst voor ouders Linders- v.d. Moosdijk, 
jaardienst voor Peter Jan Beerens, jaardienst 
voor ouders Vaes-van Mierlo tevens voor  
Anny en Mien.

LEZERS; zaterdag 2 november Francien Ver-
heijen, zaterdag 9 november Piet van Gog.

MISDIENAARS; zaterdag 2 november Ayla 
Beerens en Jarno Bongers, zaterdag 9 novem-
ber Valerie en Lois Beerens.

“Voorwaarden om naar iemand te luisteren 
is te zwijgen.”

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 1 - 9 november. 

VRIJDAG 1 NOVEMBER, eerste vrijdag van 
de maand : ziekencommunie. 

ZATERDAG 2 NOVEMBER, viering Aller-
heiligen, tevens gedachtenis van alle over-
leden gelovigen, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Friena Slaats-Coolen, Bèr en 
Theu Slaats (vanwege de buurt), Nel Janssen-
Haenraets (verjaardag) en jrd Tinus Janssen, 
ghm Cor van den Boom, ghm Tjeu Hermans 
en Miet Hermans-Niessen. 

ZONDAG 3 NOVEMBER, 31e zondag door 
het jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) Jan 
Sieben (verjaardag), Ria Meevis-van Engelen, 
jrd Pierre Hermans, jrd Harry Hendrix, Stien 
Hendrix-van den Boogaert en ouders Hen-
drix-Verstappen, ghm Pierre Veugen en Ma-
rie van Heugten, ghm ouders Mathieu Loijen 
en Catharina Bruekers en overleden familie. 
Viering Allerzielen (Kerkelijk zangkoor: 
Gregoriaanse vespers en lof met volkszang): 
14.00 Zegening graven Algemene begraaf-
plaats; 15.00 Vespers en herdenking overle-
denen; 15.30  Zegening van de graven op het 
parochiekerkhof.

DINSDAG 5 NOVEMBER, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 7 NOVEMBER, Hoogfeest 
van de H. Willibrordus, bisschop, verkondiger 
van ons geloof, patroon van de Nederlandse 
Kerkprovincie, 19.00 voor het welzijn van de 
Nederlandse kerkgemeenschap. 

Zaterdag 9 november, Gezinviering Sinte 
Merte, 19.00 (Samenzang) voor het welzijn 
van de parochie.

ACOLIETEN: za. 2 nov. 19.00 : Victor Köster, 
Cas Schonkeren; zo. 3 nov. 10.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 9 nov. 19.00 : 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

ST. CAECILIAVIERINGEN: De jaarlijkse St. 
Caeciliaviering voor parochiemedewerkers is 
op vrijdag 22 november a.s. De Caeciliavie-
ring van de harmonie is verschoven naar zon-
dag 30 november (was eerst 23 november). 

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN: Zaterdag 
vieren we samen Allerheiligen en zondag 
Allerzielen. Allerheiligen is een Hoogfeest 
in de liturgie en doet ons denken aan al de 
heiligen die ons ten voorbeeld zijn op onze 
levensweg. En met Allerzielen gedenken we 
onze dierbare overledenen. 
Zondag tijdens het lof worden de dit jaar 
overleden parochianen herdacht en met 
naam genoemd. Na afloop kunnen familie-
leden de gedachteniskruisjes die voor hen in 
de kerk zijn geplaatst afhalen in de sacristie. 

MISSIECOLLECTEN: De collecteopbrengst 
van Wereldmissiedag van de Kinderen is ver-
hoogd naar € 186,25. De kerkcollecte op We-
reldmissiedag zelf bracht € 92,81op. Hartelijk 
dank voor uw bijdragen. 

DE KOGEL IS DOOR DE KERK: Het is zover : 
“Pastoor Koumans gaat weg!” Om de zoveel 
tijd gaat dit gerucht. En zeker als personen 
die alles (zeker) weten en dit zo overtuigend 
vertellen dat zij het zelf gaan geloven ……… 
gaat ook de goedgelovige parochiaan het 
bijna geloven. De zekerweters hebben het 
echter weer mis en brengen mij ook niet op 
slechte gedachten. 

 Pastoor A. Koumans. 

VRIENDEN VAN DE PAROCHIE: Via de fles-
senactie bij de COOP Phicoop ontvingen we 
weer een bedrag van € 66,65, waarvoor dank 
aan de ondernemer en de schenkers. Het Sint 
Nicolaas Comité neemt het bonnenkastje 
weer over. Steun ook het comité weer ten be-
hoeve van de Sinterklaasintocht, maar wees 
voorzichtig met zwart geld. 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

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

ZONDAG 03 NOVEMBER 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN.
Koor: zondagskoor
Tijdens de H. Mis worden de kruisjes van de 
overleden van het afgelopen jaar, overhan-
digd aan de familieleden. Tevens ontvan-
gen zij een kaars ter nagedachtenis aan de 
overledene. Voor alle aanwezigen zijn er 
gedachtenisprentjes met daarop de namen 
van de overledenen van het afgelopen jaar.
In de namiddag is de zegening van de gra-
ven op de Algemene begraafplaats.
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor ouders van 
den Boom-Kluskens en Bart van den Boom. 
H. Mis voor ouders Linders-Houben en Bob 
en Willemien Driessen-Linders. Jaardienst 
voor Hub Hoche en jaardienst voor Annie 
Kuepers-Salimans. Jaardienst voor ouders 
Sjeng Smolenaers en To Smolenaers-Timmer-
mans. Jaardienst voor Pierre van Nieuwenho-
ven en ouders van Nieuwenhoven-Pepels

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen/Francine 
Smeets
Collectant: Piet Wullems/Jan Kuepers

2 4  o k t o b e r  2 0 1 3

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 1 
november 2013 in het gebouw van Willem 
Tell, te bereiken via de Beatrixstraat of via 
de Bernhardstraat . Aanvang: 20.00 uur.  De 
zaal is open om 19.00 uur. Het  kienen is toe-
gankelijk voor iedereen. U bent van harte 
welkom. In de jackpot zit nu € 60,-- . 
Het kienen is weer zoals vanouds in het 
zaaltje van de St. Rochuskerk in Budschop 
Nederweert.
Hartelijk dank aan Willem Tell voor het be-
schikbaar stellen van de zaal gedurende de 
verbouwing in de kerk.

 Het  bestuur.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Alles op het gebied van natuursteen en graniet.
Onze Lieve Vrouwestraat 17, 6035 AN Ospel

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156 mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 
 en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Natuursteen Limburg

LKV afd. Nederweert-Eind
Aan de leden,

Op maandag 4 november is onze volgende 
bijeenkomst. Deze avond wordt verzorgd 
door twee diabetesverpleegkundigen, die 
ons ongetwijfeld heel veel kunnen vertellen 
over suikerziekte en wat er mee samenhangt.
Aanvang 20.00 uur in de Reigershorst.

 Het bestuur.

De Zonnebloem
Afdeling Nederweert

Ondertekening contract Zorgcentrum 
Sint - Joseph–Zonnebloem Nederweert
Reeds jaren hebben enthousiaste vrijwil-
ligers van de Zonnebloem / Welfare zich 
ingezet om bewoners van het Ouderencen-
trum Sint-Joseph, nu Verzorgingscentrum 
Sint-Joseph bij te staan om te helpen om 
te gaan met naald en schaar. Wellicht mag 
het bekend verondersteld worden dat tij-
dens de afbraak van het Ouderencentrum 
deze activiteiten helaas op die plaats geen 
doorgang meer konden vinden. Gelukkig 
heeft de huidige directie ons de mogelijk-
heid geboden om deze vrijwilligerstaak 
weer voort te zetten door een ruimte ter 
beschikking te stellen waar deze activitei-
ten zoals van oudsher plaats kunnen vinden. 
Op 8 oktober jl. heeft de Zonnebloem, afde-
ling Nederweert haar taak weer hervat in 
het Zorgcentrum Sint - Joseph. Onder het ge-
not van een kopje koffie en een heerlijk stuk-
je Limburgse vlaai werd de overeenkomst 
tussen het Zorgcentrum en de Zonnebloem 
ondertekend. Deze ondertekening vond 
plaats door een vertegenwoordiging van de 
directie van het Zorgcentrum enerzijds en de 
voorzitter van de Zonnebloem anderzijds. 

Onder de toeziende ogen van de Zonne-
bloemvrijwilligers en een activiteitenbege-
leidster van het Zorgcentrum werden de 
handtekeningen gezet. De activiteitenbe-
geleidsters van het Zorgcentrum zullen deze 
activiteiten stimuleren en voorleggen aan 
de bewoners. 

Op deze wijze kunnen we werken aan een 
gezamenlijk gedragen bezigheid. Ook be-
woners van de aanleunwoningen of men-
sen die mee willen doen vaardig te zijn met 
naald en schaar zijn welkom. Natuurlijk zijn 
personen die alleen gezellig willen “ buur-
ten “ van harte welkom.

De activiteiten vinden plaats op de dinsdag-
middagen van 13.30 uur tot 15.30 uur in de 
Huub Janssen ruimte van het Zorgcentrum. 
U bent van harte welkom en u mag er zeker 
van zijn dat de vrijwilligers van de Zonne-
bloem u met hetzelfde enthousiasme zullen 
helpen en begeleiden als voorheen.  

De Zonnebloem afdeling Nederweert wenst 
u plezierige en creatieve dinsdagmiddagen 
toe! 

 TvCGJ

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

Te koop:
chrysanTen

Knippenberg
Wessemerdijk 6a • Nederweert

tel. 631558/06-15351618

LKV Nederweert
Hallo dames,
Wij wensen iedereen die zich heeft opgege-
ven voor onze feestavond op  5 november 
,ter gelegenheid van ons 60 jarig jubileum, 
een gezellige en fijne avond toe.

 Het bestuur.

Zijactief  Leveroy
Beste leden Zijactief  Leveroy, Nederweert-
Eind en Ospel,

Bij deze nodigen we jullie uit voor de Alge-
mene Ledenvergadering in TheaterHotel De 
Oranjerie te Roermond.

Datum: Donderdag 14 November van 10.00 
tot 16.00 uur. Thema: Elk talent telt.
Deelname aan de vergadering is gratis, wil 
je gebruik maken van het lunchbuffet dan 
zijn de kosten € 16,00 .
Aanmelden kan tot 1 November bij je eigen 
afdeling of bij het servicebureau.

Vriendelijke groet besturen Zijactief 
Leveroy , Nederweert-Eind en Ospel

 I.v.m.

Allerheiligen
a.s. zondag 
3 november

open van 
10.00 - 13.00 uur.

Albert Schreurs

Brugstraat 14a

6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 631754



Makkelijk nog meer energie besparen

Wat past bij u?
Voor de een is het makkelijk om 

de verwarming een graadje lager 

te zetten, en zo te besparen op 

stookkosten. Voor de ander niet. 

Daarom heeft Milieu Centraal een 

online test ontwikkeld.  Een test 

waarmee u kunt checken welke 

makkelijke bespaaracties goed 

bij uw situatie passen. Met heel 

veel tips, zoals het plaatsen van 

radiatorfolie achter de radiator of 

apparaten helemaal uitschakelen 

om sluipverbruik tegen te gaan. Tips 

waarmee u direct aan de slag kunt en 

die al snel resultaat opleveren. 

Extra besparing
Wilt u nog meer energie besparen? En 

tevens het comfort in huis verbeteren? 

Kies dan voor het extra isoleren van uw 

woning. Dit vergt een investering, maar is 

vaak goedkoper dan veel mensen denken. 

De besparingen verschillen, spouwmuur-

isolatie levert u bijvoorbeeld een jaarlijkse 

besparing van bijna 600 euro op. Daarbij 

berekende Milieu Centraal dat het ren-

dement van alleen spouwmuurisolatie al 

vergelijkbaar is met een rente van  

12 procent op een spaarrekening. En een 

energiezuinig en comfortabel huis levert 

bij verkoop ook meer op. Kortom, een 

lucratieve investering.

Steeds meer mensen gaan bewust om met stroom en gas in huis. Gewoon 

omdat dat scheelt op de energierekening, en ook om het milieu te helpen.  

Milieu Centraal geeft tips en advies over energiebesparing om net die 

extra stap te zetten. Met simpele maatregelen die iedereen kan nemen en 

die heel weinig kosten. Juist met deze energiebesparende maatregelen, 

kan er behoorlijk wat stroom en gas bespaard worden. En dat ziet u direct 

terug op uw energierekening! Wist u bijvoorbeeld dat door 1 minuutje korter 

te douchen u per jaar al tientallen euro’s kunt besparen? Of dat tochtstrips 

plaatsen een jaarlijkse besparing van 50 euro oplevert? 

Geschrokken
van de energierekening
“Samen zijn we gaan rekenen waar 

we op konden bezuinigen. Naast de 

dagelijkse boodschappen bleek dat de 

energierekening te zijn. Toen we eind 

vorig jaar namelijk de energierekening 

kregen, schrokken we eerlijk gezegd 

behoorlijk! We wilden eerst beter 

weten waar ons geld precies aan op 

ging en hebben toen besloten om een 

energieverbruiksmanager te kopen. Dat is 

zo’n apparaatje waarmee je ziet of je veel 

of weinig energie verbruikt. Je ziet dan 

als je de warme kraan opendraait meteen 

dat het gasverbruik toeneemt. Nu zagen 

we pas echt wat we met z’n tweeën 

verbruikten. Heel confronterend, maar 

wel belangrijk om te weten.”

Scheelt een hoop geld
“En besparen bleek toen meteen een stuk 

makkelijker. Bijvoorbeeld door de televisie 

en computer ’s avonds echt uit te zetten 

in plaats van op stand-by te laten staan. 

Ook hebben we naden en kieren van ons 

huis dichtgemaakt en radiatorfolie achter 

de verwarming geplaatst. Gelukkig is Alex 

handig, dus we konden dat prima zelf. 

En we laten de warm waterkraan niet 

onnodig stromen en douchen iets korter. 

Zo hebben we ons energieverbruik met 

maar liefst tien procent terug kunnen 

dringen. Echt, dat scheelt een hoop geld!”

Computer in de slaapstand
Zet uw computer bij pauzes direct in de slaap- of sluimerstand, zo voorkomt u 
onnodig energieverbruik. Dit bespaart u 10 euro per jaar. 

Hang de was op
Wasdrogers zijn grote energieslurpers in huis. Hang daarom wat vaker de was 
binnen of buiten aan de waslijn. Dat kost u niets en het is ook nog eens beter voor 
het milieu. En voor uw portemonnee, want u bespaart per jaar zo’n 25 euro.

Bespaar met douchen
Het meeste warme water in huis gebruikt u om te douchen. Om hierop te 
besparen, kunt u korter douchen of een waterbesparende douchekop plaatsen. 
Zo’n douchekop geeft evenveel douchecomfort, maar bespaart veel op het water- 
en energiegebruik. Zo verdient u al snel 50 euro per jaar. 

Gebruik spaarlampen
Heeft u nog gloeilampen in huis? Vervang deze dan door energiezuinige led- en 
spaarlampen. Begin op die plaatsen waar de lamp de meeste uren brandt en bespaar 
direct op uw energierekening. Het kan u maar liefst 60 euro per jaar opleveren. 

Voorkom sluipverbruik
Een gemiddeld huishouden is per jaar vaak veel geld kwijt aan het stand-by 
verbruik van huishoudelijke apparaten. Om dit te vermijden, moeten apparaten 
écht uitgezet worden. Stekkerblokken met aan/uit schakelaars helpen ook. Door 
sluipverbruik tegen te gaan, bespaart u jaarlijks zo’n 70 euro! 

Letten op je energie-
verbruik loont
“We moesten de laatste tijd wat meer op de kleintjes letten”, vertelt de 

30-jarige Anouk van der Zande. Zij en haar vriend Alex betrokken een jaar 

geleden hun eerste eigen koophuis. “Dat betekende hogere woonlasten. 

Bovendien moest ik vanwege gezondheidsproblemen mijn werk in de 

kapsalon voor een dag per week opgeven.”

Energiebespaartips

Meer inzicht in
uw energierekening
Maandelijks betaalt u een bedrag voor 

uw energie. Eén keer per jaar ontvangt 

u een rekening waarop uw werkelijke 

verbruik vermeld staat. Wanneer u 

meer hebt verbruikt, moet u bijbetalen. 

Wanneer het verbruik lager uitvalt, 

krijgt u geld terug en wordt het nieuwe 

maandbedrag aangepast. Maar uit wel-

ke posten bestaat uw energie rekening 

nu eigenlijk precies? 

Leveringskosten 
Uw energierekening kent drie kostenpos-

ten. Allereerst zijn er de leveringskosten, dit 

zijn de kosten voor het verbruik van gas en 

licht. De gemiddelde energieprijs is op dit 

moment 0,23 eurocent per kWh voor elek-

triciteit en 0,65 eurocent per m3 gas.

Netwerkkosten
Daarnaast betaalt u netwerkkosten, deze 

kosten worden ook wel vastrecht ge-

noemd. Hierin zitten de kosten voor tran-

sport, de aansluiting en de meterhuur. 

Belastingen
Energieverbruik is slecht voor het milieu. 

Daarom betaalt u energiebelasting voor 

hetgeen u gebruikt. Ook betaalt u het BTW- 

tarief van 21% voor uw energie. Deze be-

lastingen en netwerkkosten zijn door de 

overheid vastgesteld en voor iedereen gelijk. 

Gemiddeld verbruik
Het elektriciteitsverbruik van een ge-

middeld huishouden (2,2 personen) is 3.500 

kilowattuur (kWh) en 1.600 m3. De totale 

energierekening bedraagt ruim 2.200 euro. 

Meer weten over uw energierekening? 

Kijk op www.consuwijzer.nl

Meer weten over energiebesparing?
Kijk op www.milieucentraal.nl

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: fo-
to’s apart toevoegen als jpg bestand) 
kunt u sturen naar de redactie van de 
vastelaovundjgezet van De Pinmae-
kers.
vastelaovundjsgezet@outlook.com

Alvast bedankt voor uw nieuws en 
reacties!

Redactie vastelaovundsjgezet,
V.V. De Pinmaekers

Wethouder zet laatste 
schop in de grond

Werkzaamheden glasvezelnetwerk 
in Nederweert bijna afgerond.
Op dit moment is de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in het aansluitge-
bied van Nederweert voor zo’n 90% 
voltooid. De laatste huisaansluitingen 
staan gepland. De verwachting is dat 
in december de aanlegwerkzaamhe-
den zijn afgerond. De aanlegwerk-
zaamheden zijn symbolisch afgerond 
door wethouder Hubert Mackus.

Werkzaamheden glasvezelnet-
werk afgerond. 
De aanleg van het glasvezelnetwerk 
in het aansluitgebied in Nederweert 
heeft ongeveer een jaar geduurd. De 
start vond plaats in Nederweert en 
daarna is het glasvezelnetwerk aan-
gelegd in de overige kernen. Project-
manager van Reggefiber Wilco Broeks 
vertelt: “De aanleg van glasvezel in 
Nederweert is bijna voltooid. Op dit 
moment hebben ruim 4600 woningen 
een glasvezelaansluiting in de woning. 
De laatste ruim 500 woningen worden 
de komende weken aangesloten op 
het netwerk van de toekomst.” 
 
Wethouder plaatst zet laatste 
schop in de grond.
Dit officiële moment vond plaats aan 
de Nederweert-Eind. Onder het toe-
ziend oog van aannemer Gebr. vd 
Donk en Reggefiber, heeft wethou-
der Hubert Mackus een symbolische 
laatste schop in de grond gezet, in 
zijn eigen voortuin. De woning van 
de wethouder is als één van de laatste 
woningen aangesloten op het glasve-
zelnetwerk. Wethouder Mackus: “Ik 
ben verheugd dat bijna alle huishou-
dens binnen de bestemde gebieden in 
Nederweert zijn aangesloten op glas-
vezel. Met glasvezel zijn we voorbereid 
op het groeiende dataverkeer van in-
ternet en digitale tv. Of men er gebruik 
van maakt of niet, Nederweert is aan-
gesloten op de toekomst! Hopelijk lukt 
het ons ook nog om glasvezel in het 
buitengebied aan te leggen.”

Laatste kans om ‘ja’ te zeggen.
Voor de bewoners van Nederweert is 
er nog heel even een mogelijkheid om 
kosteloos en zonder verplichtingen 
te kiezen voor glasvezel, het netwerk 
van de toekomst. Reggefiber, het be-
drijf dat het glasvezelnetwerk aanlegt, 
verzoekt iedereen die zich alsnog wil 
aansluiten om uiterlijk voor 1 novem-
ber telefonisch contact op te nemen. 
Een afspraak maken om het glasvezel-
modem te installeren kan via telefoon-
nummer 088-3131067.

Informatie en persoonlijk advies.
Voor informatie en persoonlijk advies 
kunnen bewoners tot 28 november te-
recht bij de mobiele glasvezelwinkel. 
De locatie en openingstijden en meer 
informatie zijn te vinden op www.ein-
delijkglasvezel.nl/nederweert.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

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 carportsEIND 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
 
 
 



autonieuws
a u t o b e d r i j f
Leon de Wit
Klaars traa t  22b ,  Ospe l
Tel.: 0495-663204

WWW.LEON-DE-WIT.NL

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Aircoservice • APK • Uitlijn en bandenservice • Diagnosespecialist 

HéT ADrEs 
vOOr UW
WINTEr-
bANDEN!

ECHT ALLE OPELS
ZIJN WELKOM.
Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.opel.nl/notd

Opel doneert € 1 per aangeschaft Winterplan tijdens de NOTD.

Zaterdag 2 november op de Nationale Opel Testdag.

Kom langs voor de GRATIS 18-PUNTENTEST
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ECHT ALLE OPELS
ZIJN WELKOM.
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Opel doneert € 1 per aangeschaft Winterplan tijdens de NOTD.

Zaterdag 2 november op de Nationale Opel Testdag.
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Zaterdag 2 november de Nationale Opel Testdag 
van 9.00 tot 16.00 uur

Nu in onze showroom:
De nieuwe Opel Insignia • Keuze uit 200 

 top occasions met 
GIGANTISCHE 
KORTINGEN

•  Soep en hotdogs

•  Springkussen

•  Opel winter-
 wielensets 
 aanbiedingenECHT ALLE OPELS

ZIJN WELKOM.
Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.opel.nl/notd

Opel doneert € 1 per aangeschaft Winterplan tijdens de NOTD.

Zaterdag 2 november op de Nationale Opel Testdag.

Kom langs voor de GRATIS 18-PUNTENTEST

Kerkendijk 134 • 5712 EX  Someren-Heide • tel. 0493-492356 • www.opelnijs.nl

Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.opel.nl/notd

Nijs Auto’s somereN

Kom langs voor de GRATIS 18-puNTENTEST

ECHT ALLE OPELS
ZIJN WELKOM

 
 

AUTOSCHADE 

  Gebbelsweg 27A - 6035 EA Ospel - Tel. 0495 626305 / 06 24304470 

www.dekker-autoschade.nl 

Wij helpen u snel weer op de weg 

  ● Professioneel schadeherstel aan personenauto’s, 
bedrijfsauto’s, motoren en scooters 

● Uitdeuken zonder spuiten 
● Ondersteuning bij (papieren) schadeafwikkeling 
●  Vervangend vervoer indien nodig 
●  Restauratie oldtimers 
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Wie zijn auto laat onderhouden bij het AD Autobedrijf komt niet zomaar stil te 
staan. Maar wie daar nog eens extra zekerheid over wil hebben, kan gebruik 
maken van onze scherp gesprijsde winterbanden, gratis wintercheck en 
overige spectaculaire winteracties.

2 jaar garantie op onderdelen en arbeidsloon
In tegenstelling tot andere garages wordt bij het AD Autobedrijf de 
standaard BOVAG garantie aangevuld tot twee jaar internationale garantie 
op onderdelen en arbeidsloon. 

Altijd scherpe prijzen
Voor winterbanden of winterbanden wissels. Tevens is opslag mogelijk

Gratis wintercheck
Tijdens de uitvoering van de wintercheck kunt u genieten van een heerlijk 
kopje koffie. Uw auto wordt ondertussen gecheckt op 18 vitale punten! 
De wintercheck is alleen geldig in oktober en november

   Dit wordt een    

   winter zonder     

           zorgen

AD Autobedrijf  ANW Auto’s
Pannenweg 111, 6031 RK Nederweert  Tel. 0495-633577, www.anwautos.nl/

Gratis wintercheck

Super scherpe prijzen 

voor winterbanden

onderhoud, reparatie, APK

alle merken auto’s

verkoop nieuw en gebruikt

LPG, Airco

Schadeherstel en ruitreparatie

Financiering & verzekering

Voordeling tanken in ons Texaco tankstation

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl
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VAN NIEUWENHOVEN

Aanbieding is van toepassing op de topmerken Vredestein, Michelin, Goodyear, Dunlop 
en onze Europese huismerken. Bij aanschaf van 4 winterbanden. 
Niet in combinatie met andere aanbiedingen

Maak online of telefonisch een afspraak. www.autonieuwenhoven.nl

IXO Team 26

JS 50 Valencia

Flex L3

JS 50 Red Line

MET AM
AUTORIJBEWIJS

OPEN DAGEN
do. 14 - vr. 15 - za. 16 november

Bij aankoop van een nieuwe Ligier 
brommobiel krijgt u GRATIS een veilig-
heidspakket twv 125€ en 
een set  winterbanden* 
(*Actie geldig tot 31/12/’13, vraag 
naar de actievoorwaarden bij uw 
dealer - velgen niet inbegrepen)
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AUTOBEDRIJF 
JAC SMEETS

& 
AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

BEzOEk ONzE 
ShOwROOM 

In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP zATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

Hanssen Auto’s

Pannenweg 104   NEDERWEERT    Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

HEEFT U PROBLEMEN MET 
UW AUTOMATISCHE
 VERSNELLINGSBAK?  

Problemen zoals:
* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag
 
Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!
 

Voor een impressie zie google: 
van gog automaatbak spoelen

 

Van Gog Auto’s 
Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert                                        
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

3 1  o K t o B e R  2 0 1 3

Takelservice Duyts

Takelservice Duyts is inmiddels alweer meer dan vijftig  

jaar opgericht en is overgedragen van vader op zoon. 

Onder tussen wordt het bedrijf alweer vele jaren gedreven 

door Harald Duyts en zijn echtgenote Silvia, gesteund door 

diverse ervaren en deskundige personeelsleden.

Naast een volwaardig autoreparatiebedrijf bestaat de onderneming ook uit 
een bergingsbedrijf en zijn er mogelijkheden tot het leveren van vervangend 
vervoer. In onze universele garage met ervaren en gedreven monteurs zijn 
we in staat om zeer snel een juiste diagnose te stellen met betrekking tot 
een omvangrijk scala aan (technische) problemen, om vervolgens adequaat 
en klantgericht te handelen, zij worden daarbij geholpen door de meest 
moderne  uitleesapparatuur, moderne apparaten en gereedschappen.

In ons onafhankelijk keuringsstation zijn  keurmeesters om auto’s te kunnen  
voorzien van de benodigde APK. Op onze bedrijfslocatie is ook een auto
verhuurbedrijf gevestigd, tevens doen we ook in en verkoop van occasions, 
hebben we een bandenservice met opslag van zomer en winterbanden maar 
ook voor uw airco kunt u bij ons terecht.

Vele mensen uit Nederweert, Weert en omstreken weten inmiddels de weg 
naar Roeven 5 te Nederweert te vinden. Onze grootste kracht is dat onze 
klanten zo snel mogelijk geholpen kunnen worden, ’s morgens bellen is 
dezelfde  dag geholpen worden.



AUTO NIEUWS

Kneepkens
Autorijschool

0495-624613

Paulus Holtenstraat 4, 6031 CS  Nederweert

www.autorijschoolkneepkens.nl

Burg. Greymansstraat 8 • 6031 CN  Nederweert • tel. 0495-632182

Al 40 jaar het vertrouwde adres voor:
•  Onderhoud / grote beurt / kleine beurt •  Apk keuren
•  Airco service •  Schade reparatie
Voor alle merken personenauto’s & bedrijfsauto’s

•  Leenauto gratis (u betaalt alleen de brandstof)
•  Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Ook voor verkoop van auto’s en brandstoffen.

Informeer bij ons ook voor uw winterbanden en gewone banden!

           www.autosaes.nl

“Na de door de klanten bijzonder gewaardeerde 

3008, 208 en 2008 zijn de cockpits een onder-

scheidend en innovatief kenmerk van Peugeot 

geworden. De PEUGEOT i-Cockpit van de Nieuwe 

308 vormt hiervan een nieuw bewijs.”

Xavier Peugeot, Productdirecteur Peugeot

De PEUGEOT i-Cockpit is ontwikkeld voor een intuïtieve rijbeleving en staat 

garant voor sensaties van een nieuw kaliber. Dankzij deze cockpit is de 

Nieuwe Peugeot 308 gemakkelijk en ergonomisch te bedienen. De com-

pacte afmetingen van het stuurwiel (351 x 329 mm) maken de auto extra 

wendbaar en geven het autorijden een nieuwe dimensie. Dankzij de exacte  

en informatieve elektrische stuurbekrachtiging is inparkeren kinderspel.

Op het grote 9,7 inch touchscreen zijn alle bedieningselementen ge-

groepeerd. Via dit scherm kunnen de volgende uitrustingselementen en 

functies worden bediend: airconditioning, rijhulpsystemen, multimedia, 

navigatie, telefoon, Peugeot Connect Apps en autoparameters. De zeven 

sneltoetsen voor deze functies maken de bediening van het touchscreen 

bijzonder eenvoudig. De informatie wordt weergegeven op twee pagina’s 

die gemakkelijk te openen zijn.

De Nieuwe Peugeot 308 heeft met de PEUGEOT i-Cockpit een innovatief 

interieur. Deze cockpit bestaat uit vier elementen: een compact stuurwiel 

voor een intense rijbeleving, een head-up instrumentenpaneel om de rij-

informatie te zien zonder de blik van de weg te wenden, een hoog geplaatste  

en fraai afgewerkte middenconsole en een groot 9,7 inch touchscreen voor 

een intuïtieve bediening (standaard vanaf uitrustingsniveau Active).

Op dit touchscreen zijn alle bedieningselementen gegroepeerd, voor een 

optimale ergonomie. Zo kon een strak dashboard worden ontworpen 

waarop nauwelijks knoppen zichtbaar zijn. Het geeft de Nieuwe Peugeot 

308 een technologische en premium-uitstraling.

Via het touchscreen kunnen de volgende uitrustingselementen of 

functies worden bediend: 

● Airconditioning (centrale regeling of automatisch met gescheiden re-

geling)

● Rijhulpsystemen (Pack Sécurité en achteruitrijcamera)

● Multimedia (radio, jukebox van 6,9 GB in combinatie met het optio-

nele navigatiesysteem, interactief instructieboekje, USB-/iPod-aan-

sluiting, streaming audio, slide show-functie enz.)

● Navigatie (kaartgegevens van 44 Europese landen, weergave van 

maximumsnelheden op hoofdroutes, birdview-weergave, “junction 

view”, “line guidance”, downloaden van risicozones, weergave van 

het Peugeot -netwerk, berekenen van milieuvriendelijke routes enz.)

● Telefoon (Bluetooth handsfree set, toegang tot contacten op de tele-

foon en tot hun profiel, aansturing van wisselgesprekken enz.)

● Peugeot Connect Apps (toegang tot internetdiensten waaronder de 

nieuwe applicatie “Coyote”)

● Configuratie (instellen van de autoparameters)

De zeven sneltoetsen voor deze functies maken de bediening van het 

touchscreen bijzonder eenvoudig. De informatie wordt weergegeven op 

twee pagina’s die gemakkelijk te openen zijn. 

PEUGEOT 
Vertegenwoordigd in 160 landen, met 10.000 verkooppunten, weet 

PEUGEOT  motion & emotion overal te combineren. 

In 2012 heeft Peugeot 1.700.000 auto’s verkocht en haar internationale 

positie in de wereld verder verstevigd. Met de ontwikkeling van de 

e-HDi  en de introductie van drie full-hybrid diesels, de HYbrid4, toont 

het merk zijn inzet voor een beter milieu. 

PEUGEOT is het enige merk dat een totaalpakket aan mobiliteit biedt met 

personenauto’s, bedrijfswagens, scooters, fietsen en een groot aanbod 

van diensten, waaronder het mobiliteitspakket “Mu by Peugeot”. 

De PEUGEOT i-Cockpit van de nieuwe 
Peugeot  308, voor een nieuwe rijbeleving
Een unieke en natuurlijke rijbeleving 
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De eerste exemplaren van de nieuwe 

Nissan  NOTE zijn bij Auto Niroc gearri-

veerd. De Nissan Note is al beschikbaar 

voor prijzen die beginnen bij 13.490 euro. 

Snelle beslissers profiteren van 1.000 

euro introductievoordeel. Zij kunnen 

voor 500 euro (normaal 1.500 euro) een 

Nissan Note Acenta opwaarderen naar 

een rijker uitgeruste Connect Edition .

Het interieur van de Nissan Note is zo ontworpen dat de ruimte flexibel 

is in te zetten. Dankzij de in lengte verstelbare achterbank kan er ge-

kozen worden voor meer beenruimte of juist meer bagageruimte. De 

Nissan Note is leverbaar met de keuze uit drie motoren die in de lagere 

bijtellingscategorie van 20% vallen bij zakelijk gebruik.

Standaard is de Note zeer rijk uitgerust met o.a. in carrosseriekleur 

gespoten bumpers, elektrisch bedienbare buitenspiegels en ruiten, 

centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, een in hoogte 

verstelbaar stuurwiel, een stop/start-systeem, een boordcomputer en 

cruisecontrole met speed limiter. 

Naast de uitgebreide standaarduitrusting introduceert Nissan in de 

nieuwe Note ’’Nissan’s Safety Shield’’. Een serie veiligheidstechnolo-

gieën die voorheen in slechts veel duurdere auto’s beschikbaar was. 

Blind Spot Warning, Lane Departure Warning en Moving Object Detec-

tion zijn vooruitstrevende veiligheidssystemen die gezamenlijk zorgen 

voor een veiligheidsniveau dat tot nog toe in de klasse van de NOTE 

niet bestond. Deze systemen verzamelen informatie via de camera op 

de achterklep. Die camera geeft ongeacht de weersomstandigheden 

een helder, 180º beeld dankzij de ingebouwde was-/droogfunctie. 

Een mooi voorbeeld van de toonaan gevende, innovatieve technologie 

waarmee de NOTE is uitgerust.

De nieuwe Note is per direct verkrijgbaar en beschikbaar 

voor proef ritten. De diverse introductieacties zijn van korte 

duur dus een bezoek aan de showroom van Auto Niroc op de 

Roermondseweg  87 in Weert kan nu heel voordelig zijn!

Auto Niroc Weert start met levering nieuwe Note

Mijnheerkensweg 29  6041 TA Roermond Tel. (0475) 39 53 40
Roermondseweg 87 6004 AR Weert Tel. (0495) 58 07 00 www.autoniroc.nl

*De “Upgrade Offer”-aanbiedingen op de nieuwe Nissan NOTE is uitsluitend geldig voor klantorders met een datum t/m 31/12/2013. Niet geldig voor lease-orders en/of in combinatie met andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten. Consumentenadviesprijs Nissan NOTE 1.2L Visia v.a. € 13.490,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. 
recyclingbijdrage á € 45,- en kosten rijklaar maken á € 761,-). **Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan NOTE 1.2L Visia, o.b.v. 48 maanden/20.000 km per jaar full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afgebeelde opties kunnen afwijken van standaarduitvoering. Raadpleeg voor de exacte specifi caties 
uw Nissan-dealer. 

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min/max verbruik NOTE gamma: 3,6 - 5,1 l/100 km, resp. 27,7 - 19,6 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 92 gr/km tot 125 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. 

Nieuwe Nissan NOTE v.a. 

€13.490,-*

Lease v.a. € 285,- p.m.**

De nieuwe Nissan NOTE is rijker uitgerust dan ooit en biedt de meeste ruimte in zijn klasse. Koop nu de nieuwe NOTE 
en ontvang voor slechts € 500,- extra een upgrade van een Acenta naar een Connect Edition, met o.a. Start/Stop-knop, 
NissanConnect 2.0 navigatiesysteem, automatische airco, lichtmetalen velgen, Radio/CD-speler met 6 speakers en i-Key. 

Uw voordeel: € 1.000,-!*

NU IN DE SHOWROOM: DE NIEUWE NISSAN NOTE
20  % bijtelling, ook in 2014
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www.vadah.nl Roermond-Herten Sodaweg 3 0475 - 31 61 61
 Weert Edisonlaan 5 0495 - 53 52 81

Tijdelijk 1.000,- voordeel op de Transit Euro 5 First Edition!
Standaard o.a. voorzien van: 
Bumpers in carrosseriekleur • Airconditioning • ECO-Pack • Hill 
Launch Assist • Bestuurdersairbag • 5 inch kleuren navigatie systeem 
• Bluetooth® • Achteruitrijcamera • Metaallak • 16 inch lichtmetalen 
wielen • Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
• Elektrische voorruitverwarming en elektrisch bedienbare portier-
ramen • Centrale dubbele vergrendeling met afstandsbediening
• Cruise Control • Mistlampen voor • Met leder bekleed stuurwiel
• Trekhaak • Afgewerkte laadruimte • Verstelbare bestuurdersstoel 
met armsteun en velours bekleding

Als ondernemer kun je best wat hulp gebruiken. Bij Ford 
krijg je die nu met maar liefst 1.000,- registratievoordeel 
op een Transit Euro 5 First Edition! Standaard al extreem 
rijk uitgevoerd met zaken als airconditioning, navigatie en 
lichtmetalen wielen. Plus natuurlijk de moderne 2.2 TDCi die 

’m stukken stiller, zuiniger en goedkoper per kilometer maakt. 
Zo is nog maar eens per 2 jaar/50.000 km onderhoud nodig. 
Tijdens het gebruik profi teer je dus nóg meer van de Transit. 
Ga snel naar Vadah voor zo’n mooie First Edition. Want de 
voorraad is beperkt en op = op! 

Pak nú je voordeel
  op de Transit
 Euro 5 First
 Edition!

Alle prijzen in euro’s. Prijzen zijn excl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Ford Business 
Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. *Na a� rek 1.000,- registratievoordeel.

U rijdt de TRANSIT EURO 5 FIRST EDITION tijdelijk al vanaf  21.950,-*

Er is al een TRANSIT EURO 5 vanaf  14.595,-*

 Edition!
1.000,- registratie-voordeel!

Welkom in 
onze showroom

Autoservice / -onderhoud • 

APK (keuring) • 

Airco service • 

Banden + opslag •

Diagnose stellen electronische • 
 storingen + verhelpen   

Ruitschade •

Vakkundig personeel • 

Scherpe tarieven • 

Bovag Lid • 

Ford start offensief  in taximarkt met innovatieve  en 
luxueuze  Transit  Custom Kombi en Tourneo Custom
Ford start een offensief in de taximarkt met de veel-

zijdige Transit Custom Kombi en luxueuze Tourneo  

Custom peoplemovers die recentelijk door het RDW of-

ficieel zijn goedgekeurd voor taxigebruik. Deze nieuw-

komers van Ford zijn de eerste modellen in Ford’s com-

pleet nieuwe range voertuigen voor comfor tabel tot 

luxueus groepsvervoer en bieden een overtuigende 

combinatie van styling, ruimte, comfort, dynamiek, de 

hoogste veiligheid en lage exploitatiekosten.

De beste keuze voor ondernemers, chauffeurs én passagiers 
Al die praktische en economische voordelen zijn er nu ook voor taxi-groepsver-
voer, tot op het exclusief VIP-niveau. De RDW-taxigoedkeuring voor de Transit 
Custom Kombi en Tourneo Custom (voor de 7+1 en de 8+1 opstelling) geldt voor 
alle varianten en alle uitvoeringen. Dat is goed nieuws voor ondernemers, be-
stuurders én passagiers.

Voor ondernemers: betrouwbaar en representatief, tegen de laagste kosten
Voor ondernemers bieden de Transit Custom Kombi en de Tourneo Custom re-
presentativiteit en luxe tegen de laagst mogelijke exploitatiekosten. Dat laatste 
is te danken aan Ford’s bewezen en innovatieve technologieën, de krachtige en 
zuinige TDCi-motoren (verbruik vanaf 6,5 l/100 km*), de hoge bouwkwaliteit 
en de lage onderhoudskosten. Mede dankzij Auto-Start-Stop en vele andere 
Ford ECOnetic technologieën is hoog rendement standaard op alle uitvoeringen. 
Bovendien biedt Ford specialistische service bij de Transit Centrum Dealers, die 
ondernemers met voorrang helpen. Daardoor is de stilstand minimaal, voor 
maximale inzetbaarheid en maximaal rendement.

Voor chauffeurs: comfort, rijkwaliteiten en controle
Voor de chauffeurs bieden deze innovatieve peoplemovers een zeer luxe werk-
plek én de befaamde Ford rijkwaliteit. De bestuurdersstoel is 8-voudig ver-
stelbaar en als optie verwarmbaar. Ook het stuurwiel is volledig verstelbaar. 
Daardoor vindt elke berijder gemakkelijk zijn optimale zit. De nieuwe 2.2-liter 
Ford Duratorq TDCi-dieselmotor met naar wens 74 kW (100 pk), 92kW (125pk) 
of 114kW (155pk) levert hoge prestaties. Dankzij de geroemde Ford onderstel-
techniek en wegligging rijdt iedere uitvoering dynamisch als een personenauto. 
Bovendien weet de bestuurder zich gesteund door een vele rijhulpsystemen 
zoals het Intelligent Protection System met 6 airbags, Driver Alert, Lane Keeping 
Alert, Roll-Over-Mitigation, Load Adaptive Control en intelligent ESP.

Voor passagiers: ruimte, veiligheid en luxe
Voor de passagiers is reizen met de Transit Custom Kombi en Tourneo Custom 
comfortabeler dan ooit. Dat begint bij de geruststellende wetenschap van 
5-sterren Euro NCAP veiligheid. Bovendien profiteren zij van de riante ruimte 
in een zeer stil interieur met hoogwaardige afwerking. De zitplaatsen zijn uit-
gevoerd met verstelbare** rugleuningen, hoofdsteunen en armsteunen**, en 
kunnen eenvoudig worden in- en uitgebouwd. Zo is elke Transit Custom Kombi 
en Tourneo Custom flexibel in te delen.

Tourneo Custom Titanium: reizen als een VIP
Primeur in het programma is de luxueuze Tourneo Custom Titanium. Voor het 
eerst biedt Ford daarmee in dit segment de overtreffende trap van comfort in 
7+1 en 8+1 opstelling. De uitrusting is vergelijkbaar met topuitvoeringen van 
middenklasse personenauto’s. Standaard zijn onder meer Ford SYNC, aircondi-
tioning voor- en achterin, licht- en regensensor, voorruitverwarming, bestuur-
dersstoelverwarming, elektrisch bedienbare voorportierramen, verstelbare/
verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, cruise control, parkeersensoren 
voor en achter, geïntegreerde treeplanken, zonneschermen, 16-inch lichtme-
talen velgen, Privacy Glass, een geavanceerd audiosysteem met USB/AUX plus 
audiostreaming en centrale dubbele vergrendeling. Daarmee biedt de Tourneo 
Custom Titanium comfortabel VIP-vervoer voor taxibedrijven én voor zelfstan-
digen die hun auto van de zaak ook privé willen gebruiken. Deze luxueuze 
Ford is tegen meerprijs voorzien van een keur aan opties, waaronder een met 
fraai leder afgewerkt interieur. De Tourneo Custom Titanium is er rijklaar vanaf 
€ 29.613,- exclusief BTW/BPM.

Ambitieuze groeiplannen: 
“De ruimste en beste keuze in personenvervoer”
Algemeen directeur Gerard Bolder van Ford Nederland is trots op beide nieuw-
komers. “Ford is met de Transit al jarenlang succesvol in de taximarkt. Logisch: 
veel ondernemers kiezen de Transit-voordelen van ruimte, betrouwbaarheid en 
lage exploitatiekosten ook voor groepsvervoer. Met de nieuwe Transit Custom 
Kombi en Tourneo Custom verbreden we ons aanbod fors, met name richting 
luxueus personenvervoer op VIP-niveau. Met special deals voor taxibedrijven 
gaan we die via de Ford-dealers actief in de markt zetten. En er komt meer! Tus-
sen nu en eind 2014 breiden we onze range peoplemovers uit tot de breedste 
in de markt. Naar boven toe met grotere Transit-modellen in vele varianten, 
tot af-fabriek 17+1 Transit-minibussen. En naar onderen met 4+1 Transit- en 
Tourneo-uitvoeringen van de Courier en de Connect. Zo biedt Ford straks van 
alle merken de ruimste keuze in representatief, betrouwbaar én comfortabel 
personenvervoer.”

De Ford Transit Custom Kombi en de Tourneo Custom zijn per direct te bestellen 
bij de Ford-dealers. De vanafprijs van de Transit Custom Kombi is € 22.800,- 
exclusief BTW/PBM.

Highlights
● Jongste generatie peoplemovers met VIP-comfort en laagste exploitatiekosten
● RDW-goedgekeurd voor taxigebruik in 7+1 en 8+1 opstelling
● Maximale 5-sterren Euro NCAP score; geavanceerde veiligheidstechnologieën 
● Dealers openen offensief met aantrekkelijke special deals voor taxibedrijven
● Ford bouwt verder aan breedste range in personenvervoer: van 4+1 tot 17+1 

*) Alle vermelde verbruikscijfers zijn in overeenstemming met richtlijn 93/116/EG. De 

verbruikscijfers zijn berekend volgens de testcyclus die wordt gebruikt voor de officiële 

uitlaatgasemissiemetingen. Voorts zijn de op deze website vermelde verbruikscijfers in 

overeenstemming met bijlage 3 van het Besluit etikettering energieverbruik personen-

auto’s van 3 november 2000.

**) Standaard op Tourneo Custom en optioneel voor Transit Custom Kombi.

De cijfers met betrekking tot het brandstofverbruik van een voertuig kunnen verschillen 

van de cijfers die zijn verkregen in de testprocedure, afhankelijk van rijtechniek, weg- en 

verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de staat van het voertuig. In geval van 

twijfel dient u contact op te nemen met uw Ford dealer.

AUTO NIEUWS



KOM LANGSVOOR EENPROEF-RIT! 

Gemiddeld verbruik Mazda3 SKYACTIV-G 120: 5,1 liter per 100 km/19,6 km per liter/CO2-uitstoot 119 g/km. Prijs inclusief BPM en BTW en exclusief kosten 
rijklaar maken. Zie kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties.

AUTOBEDRIJF JAN GREIJMANS B.V.
Kevelaerstraat 3 • 6002 BL Weert • Tel. 0495 - 535 274 • www.mazdagreijmans.nl

De nieuwe standaard 
van M{zd{ is alles 
behalve standaard

De nieuwe Mazda3 is standaard 
uitgerust met o.a.:
• Smart City Brake Support 
• Lichtmetalen 16-inch velgen 
• Cruise Control
• 7-inch kleurenscherm

VOOR EEN

De nieuwe Mazda3 is niet alleen aantrekkelijker, krachtiger, zuiniger, veiliger, luxer en intuïtiever 
dan zijn voorganger, maar ook standaard nog completer. Het derde model van de nieuwe 
generatie Mazda’s is zelfs standaard de meest complete auto in zijn klasse. De perfecte 
balans tussen design, prestatie en effi ciëntie. De nieuwe Mazda3. Vanaf € 22.690,-

De Nieuwe Mazda3 bij Autobedrijf Jan Greijmans B.V. 
vanaf € 22.690,-

Ook uw (winter)banden specialist !!
Alle gangbare merken snel leverbaar 
voor de beste prijzen in de regio.

COUMANS EN HOMPES 
BANDEN HOTEL 
Wisselen en opslaan van uw 

zomer- en winterbanden in 

eigen huis.

Trekt uw auto scheef of slijten uw banden 

onregelmatig  of scheef af?

Laat hem bij ons uitlijnen op 

onze nieuwe 3D UITLIJNER!!!!

Trillingen in het stuur of in de auto? 

Laat uw wielen bij ons zeer nauwkeurig 

balanceren  met onze 

computer gestuurde Bosch Balancer.

Autobedrijf Coumans-Hompes
Moesdijk 11a - 6004 AX Weert - 0495 532751

De nieuwe Mazda3 staat vanaf 26 Oktober  in de 

showroom van autobedrijf Jan Greijmans B.V. in 

Weert voor een vanafprijs van € 22.690,-, zowel 

voor de Sedan als de Hatchback. Prijzen beginnen 

bij de aantrekkelijk uitgeruste TS met SKYACTIV-G 

120 (2.0 liter benzinemotor met 88 kW / 120 pk) 

en energielabel A. Voor de zakelijke klant zijn er 

zowel voor de Hatchback als voor de Sedan twee 

zeer interessante SKYLEASE versies, beide met 

20 % bijtelling, waarvan met name de nieuwe 

SKYLEASE+ met SKYACTIV-D 150 dieselmotor met 

150 pk en 380 Nm koppel populair zal worden ge-

zien zijn zeer complete uitrusting en concurrerende 

prijsstelling. Prijzen van de SKYLEASE versies be-

ginnen bij € 22.190,- voor de Hatchback en Sedan 

met SKYACTIV-G 120.

“De nieuwe Mazda3 Sedan TS is standaard al een zeer complete auto”, vertelt 

Mike Greijmans van autobedrijf Jan Greijmans]. “Zo is hij onder meer voorzien 

van 16-inch lichtmetalen velgen, climate control, Bluetooth®, 7” kleurenscherm 

met HMI-commander en Smart City Brake Support”.

Aan de andere kant van de prijslijst staat de meest luxe uitvoering, de GT-M, die 

in benzineversie leverbaar  is vanaf € 26.390,- met standaard onder meer een 

lederen interieur, 18-inch lichtmetalen velgen, het speciaal voor de Mazda3 ont-

wikkelde Bose® premium-audiosysteem en het Active Driving Display, een stijl-

vol en praktisch head-up display. “Deze noviteit in de Mazda3 is gepositioneerd 

op ooghoogte van de bestuurder en in de meest gebruikte kijkrichting tijdens 

het rijden”, vervolgt Mike Greijmans . “Het toont de belangrijkste informatie 

over de auto, zoals snelheid, turn-by-turn navigatie-aanwijzingen en waarschu-

wingssignalen, zodat de aandacht optimaal bij de weg blijft”. 

Topmodel van de complete line up van de nieuwe Mazda3 is de Hatchback GT-M 

met de SKYACTIV-G 165 2.0 liter benzinemotor met 121 kW / 165 pk, die lever-

baar is vanaf € 29.190,-. Buiten het grotere motorvermogen om, ten opzicht van 

de tweeliter 120 pk variant, is deze uitvoering voorzien van extra uitrustingen 

zoals Adaptieve Bochtenverlichting, Lane Departure Warning System, High Beam 

Control en Mazda Radar Cruise Control, dat een veilige afstand aanhoudt tot het 

voorliggende verkeer, tot snelheden van 200 km per uur, door waar nodig te 

remmen en de snelheid aan te passen.

De SKYACTIV-G 165 is ook voorzien van i-ELOOP, Mazda’s unieke regeneratieve 

remsysteem dat als eerste wereldwijd gebruik maakt van een condensator in 

plaats van een accu of batterij om remenergie efficiënt te kunnen opslaan en 

vrijgeven.

“Uiteraard hebben we ook veel aandacht voor onze zakelijke klanten”, zegt 

Mike Greijmans. “Speciaal voor hen is er de Mazda3 Hatchback en Sedan 

SKYLEASE, verkrijgbaar met de SKYACTIV-G 2.0 liter benzinemotor met 120 pk 

vanaf € 22.190,- voor zowel de Hatchback als de Sedan of met de SKYACTIV-D 

2.2 dieselmotor met 150 pk vanaf € 26.190,- voor beide carrosserievarianten. 

Alle varianten hebben 20% zakelijke bijtelling en zijn zeer rijkelijk uitgerust 

met onder meer parkeersensoren achter, een geïntegreerd fabrieksnavigatie-

systeem, climate control, cruise control en een 7-inch kleurenscherm met HMI 

Commander”, aldus Mike Greijmans.

Topmodel en nieuw in het zakelijke segment is de SKYLEASE+ uitvoering op de 
Mazda3, eveneens met 20 % bijtelling. Deze wordt aangeboden in combinatie 
met de SKYACTIV-D 150 dieselmotor, Mazda’s krachtige, zuinige en energieke 
2.2 liter dieselmotor met 110 kW / 150 pk, bekend uit de CX-5 en Mazda6.

“Deze SKYLEASE+ versie is voorzien van alle luxe, comfort en veiligheidsuit-
rusting die de Mazda3 te bieden heeft en is verkrijgbaar vanaf € 29.990,-“, 
vervolgt Mike Greijmans. “De SKYLEASE+ is onder meer voorzien van 18-inch 
lichtmetalen velgen, lederen bekleding, Bose® premium-audiosysteem (spe-
ciaal ontwikkeld voor de Mazda3), Active Driving Display, Mazda Radar Cruise 
Control, bi-xenon koplampen met Adaptieve Bochtenverlichting, Lane Depar-
ture Warning System en High Beam Control”.

Tegen een meerprijs van € 150,- kan op de SKYLEASE+ en de GT-M gekozen 
worden voor een stijlvol off-white lederen interieur.
Alle versies van de nieuwe Mazda3 hebben een A-label, met uitzondering van 
de SKYACTIV-G met 165 pk en de diesel automaat.

Voor meer informatie:
Autobedrijf Jan Greijmans B.V.
Mike Greijmans
Directeur
Telefoon:0495-535274
e-mailadres:info@mazdagreijmans.nl

VEILIGHEIDSDAG 9 NOVEMBER 2013 
Laat uw auto GRATIS checken!

Laat uw auto op zaterdag 9 november tussen 09:00 
en 16:00 GRATIS nakijken tijdens onze 

Veiligheidsdag en kom veilig de winter door!

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u te-
vens 20% korting op alle ruitenwissers en 

25% korting op alle accu’s*.

Autobedrijf Nijskens-Lennaerts B.V. 
Edisonlaan 3 

6003 DB Weert 
www.nijskens-lennaerts.nl

*aanbiedingen geldig t/m 31 december 2013, alleen tegen inlevering van deze advertentie
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•	Nieuwe	en	gebruikte	
	 winterbanden	in alle	
	 maten	en	merken 
•	Complete	set gebruikte	
	 winterbanden	met	velgen 	
	 al	vanaf	€ 150,-  

•	Gebruikte	en	nieuwe	
	 Onderdelen	van	alle	
	 merken	auto’s 
•	Nieuwe	en	gebruikte	
	 stalen	en	lichtmetalen	
	 velgen	in alle	maten	
	 en	merken

WINTERBANDEN

Kruisstraat 74, 6034 RL  Nederweert-Eind
06-10648078  /  bjorn.smits@live.nl

www.autorijschoolsmits.nl

Kruisstraat 74, 6034 RL  Nederweert-Eind
06-10648078  /  bjorn.smits@live.nl

www.autorijschoolsmits.nl

Stationsstraat 2 • 6026 CV  Maarheeze
Tel. 0495 - 588030 • Fax 0495 - 588001

www.autoservicemares.nl • info@autoservicemares.nl

ITC Eras Bold

Onderhoud en verkoop van alle merken

APK keuring

Schadeherstel Bandenservice

Aircoservice

Verkoop van occasions

Mijn naam is Bjorn Smits. Ik ben 35 jaar 

en de vaste instructeur binnen mijn 

eigen  autorijschool. Op 15 juli 2009 heb 

ik mijn opleiding aan de Verkeersacade-

mie in Best succesvol afgerond en ben ik 

in bezit van mijn bevoegdheidspas Wet 

Rijondericht Motorrijtuigen Categorie B.

Sinds 14 oktober 2010 ben ik tevens gecertificeerd als instructeur Rijopleiding 
In Stappen (RIS). D.w.z. dat ik een opleidingsmethodiek gebruik waarbij je stap 
voor stap leert autorijden.
Voordelen hierbij zijn:
● Hoger slagingspercentage 
● Hoge kwaliteit van de rijopleiding
● Stap voor stap aanpak 
● Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer   
● Inzicht in je vorderingen met behulp van je persoonlijke werkboek en 

leerlingen kaart!!!

Verder ben ik door “Spectrum Nederland” gecertificeerd als autisme en ADHD 
instructeur.

Met mijn rijschool staat bij mij als instructeur optimale betrokkenheid en per-
soonlijke aandacht voor iedere leerling centraal. Ook als het gaat om het kiezen 
van de juiste rijschool. Vandaar dat er altijd een (geheel vrijblijvend) kennis-
makingsgesprek plaatsvindt. Op deze manier maakt zowel de leerling als de 
ouders/verzorgers al persoonlijk kennis met de instructeur, wordt het gehele 
traject duidelijk voor je uitgelegd en worden alle eventuele vragen beantwoord.
Theorie: Voor theorie is er een theoriepakket dat bestaat uit een theorieboek 
met daarin alle lesstof die de leerling moet beheersen volgens de laatste 

veranderingen  en eisen die aan het certificaat gesteld worden. Verder beschik je 
over een oefenboek plus motivatieboekje om het geleerde te toetsen en theo-
rie-examen te oefenen. verder ontvangt de leerling een kaart met een persoon-
lijke inlogcode waarmee hij/zij beschikt over 10 uur internet met alle leerstof 
en diverse mogelijkheden om het geleerde te toetsen en examens te oefenen.

NIEUW is iTheorie “Lekker thuis in je eigen tempo leren”!!!

iTheorie is zo duidelijk en helder opgezet dat je wel moet slagen! Verkeerstheo-
rie leren was nog nooit zo leuk en leerzaam. De opleiding bestaat uit een com-
pleet lesboek, maar liefst 50 theorie-examens, 100 geanimeerde lesfilms over 
gevaarherkenning en meer dan 60 instructiefilms van de rijprocedure. je volgt 
een lesschema op basis van gemaakte vorderingen zonder enige tijdslimiet!!!

Wat kun je dus bij Autorijschool Smits verwachten:

● GRATIS persoonlijk kennismakingsgesprek met leerling/ouders                                                                                       
● Een gedegen rijopleiding voor het behalen van het rijbewijs B
● Een unieke theorie opleiding
● EEN GEMOTIVEERDE INSTRUCTEUR MET ALS EINDDOEL:
 De leerling het rijbewijs B laten behalen zodat deze op een zelfstandige, vei-

lige en vlotte manier kan deelnemen aan het verkeer!

Kijk nog even verder op mijn website www.autorijschoolsmits.nl en maak een 
afspraak voor je eerste autorijles.
Graag tot ziens, 
Bjorn Smits

Autorijschool  Bjorn Smits

De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
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Nu vanaf € 7.999,-

De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-

De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-

De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-
De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-
De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-

De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-

De Suzuki Alto is superzuinig en standaard, 
met airco, zeer compleet. Hij is de voor -
deligste auto van Neder land en heeft 
de laagste prijs per kilometer (onder-
zoek ANWB 2103). Met zijn vijf deuren is 
hij bovendien de ruimste in zijn klasse. 
Hij is nu, inclusief een extra inruilpremie 
van € 1.500,- erg aantrek kelijk ge prijsd. 
Maakt u liever gebruik van onze 50/50 
deal over 3 jaar of heeft u liever gratis 
accessoires t.w.v. € 1.250,-? Ook dat 
kan. Kom daarom nu bij ons langs en 
doe uw deal van het jaar!

Brandstofverbruik volgens de Euro 
5-norm (CE) 715/2007 en 566/2011F: 
4,1-5,1 l/100 km; 19,6-24,4 km/l; 
CO2-uitstoot: 94-118 g/km. Genoemde 
prijzen zijn incl. BTW/BPM en excl. 
kosten rijklaarmaken. Kijk voor kosten 
en voorwaarden op www.suzuki.nl.

Suzuki Alto Comfort. Nu vanaf € 7.999,-.
Handgeschakelde versies:

De Alto is wegenbelastingvrij tot 1-1-2014. De opgenomen acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

Private Lease:v.a. € 199,- all-in!
Handgeschakelde versies: Private Lease:v.a. € 199,- all-in!

Centrale deur-
vergrendeling met 
afstandsbediening 

Elektrische 
stuurbekrachtiging 

Airconditioning 

Elektrisch 
bedienbare 
ramen vóór 

Radio/CD/MP3-
speler

In hoogte verstelbaar 
stuurwiel 

In hoogte verstelbare 
bestuurdersstoel 

6 airbags

ABS met EBD 
(elektronische 
remkrachtverdeling)

BAS (remassistent) Startonderbreker 

Stop/Start systeem 

ISOFIX-
bevestigingssysteem 
voor kinderzitjes (2) 

1 jaar gratis 
mobiliteitsgarantie 

3 jaar 
fabrieks-
garantie 

12 jaar 
carrosserie -
garantie

Autobedrijf Winters Weert B.V
Kelvinstraat 4, 6003 DH Weert, Tel. (0495) 526 455, www.autowinters.nl

Doe nú uw deal van het jaar!Doe nú uw deal van het jaar!
Alto Comfort € 9.499,-

Extra inruilpremie € 1.500,- -/-

Nu vanaf € 7.999,-

AUTO NIEUWS



www.wijentegels.nl

Meer dan 40 jaar vakManschap

uit voorraad leverbaar
grote projecten
werkzaaM in heel nederland

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen 

en hout

pannenweg 100 
6031 rk nederweert 

t: 0495 63 20 19

openingstijden showroom: 
di t/m vrij  9.00 - 17.30 uur 

en za 9.00 - 16.00 uur
eigen iMport
concurrerende prijzen
uitgebreid assortiMent

Week
44

28 oktober t/m 

2 november
Abrikozenvlaai:   € 9,40  half € 5,20

Meergranen rekelbrood: € 2,20

Pak taai taai (met of zonder suiker): € 3,75

Speculaasvlaai:   € 12,75  half € 7,35

Appelbol: € 1,45

Vertrouwd & Duurzaam

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Zonnepanelen zó geregeld 
met Remozon!

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
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 

Ut onstaon van V.V. de Ermoodzei-jers
Van ooze verslaaggaever Piet Lampekap.

Op mien zeuktocht in de archieven van 
vastelaovundj vereiniging de ermood-
zei-jers kumtj de sicretarus met unne 
stapel documenten van boove aaf.
Hi-j zeete, flink kuumendj dit zeen 16 
Jaor V.V de ermoodzei-jers en lektj 
unne stapel beervildjes oppe taofel.
Van eeder jaor is un duudeluk ver-
slaag gemaaktj wao deje kuntj leaze 
weem der as gewaesj en waat ut ge-
kosj heet. Di-j koste valle wul mei-j 
want eederein mos verniks mei-j 
doon, want vae haaje gein geldj inne 
kas. Zelfs Big Benny as de ieerste dri-j 
jaor gewaesj gewoen um detj unne 
kameraod as en hae ut gezellig vong. 
Waat un fieest waas det en oos ieer-
ste prinses Mariet van Heldjes di-j 
haaj met de kwis den ieerste priees  
gewonne en mogt daorum den hieele 
aovundj oppe buhne blieve zitte. Van 
begin aaf aan woore der al groeete 
naame ouch de buutenredners. Ger 
Frencken, Peter Vaasen, Jan Geraedts, 
Huub Stassen, Har danieels, Fer naus, 
en nateruluk ton Donders dae dit jaor 
al vur de 16e kieer mei-j deut. De 
ieerste twiee kier waasj te doon in ut 
pand wao det now florance zitj dao 
waas toen un kefeeke. Vervolges as 
ut gezelschap nao de Wups Pub ge-
gange wao det eedere ieerste vri-dig 
van de maondj november dae ge-
wldjige bonte aovundj plaatsvong. 
Ouch plaatseluk talent heet op de 
buhne gestange un geweldjige show 
van de John teewisse band, Chris van 
Gogh, Neer Bocken, Maarten, Huuib, 
Ed en Frans, Jos, Tom mer dé Dennis, 
Aldje, John, Jean, Plat Wieers, Johnny 
en Sjaan, Monique, Jos, Wendy, Paul, 
Prutsers, Idol Vruli-j, Mer di-j beer-
vildjes woore gebroektj en meuluk 
te leaze waat der op stieet. Dus de 
lieest as nee complieet mer as deje 
neet geneumdj zeetj steurtj dan unne 
mail nao Hoofhuuske@gmail.com dan 
maak ich de lieest complieet. Op mien 

vraog wi-j as di-j vreiniging eigeluk 
onstange? Waas ut antwoord Duo 
Lieelik lomp deej op unne bondtje 
aovundj de scetch over ut oetroope 
van unne Prins van Vastelaovundj ver-
einiging de Ermoodzei-jers.
Det waas zoeen groeet succes det be-
sloote as um de vereiniging in standj 
te haoje en unne eige bontje aovundj 
te organiseren. Zoe asj begonne en 
now giet ut eindige. De leste kieer de 
bontje aovundj van de Ermoodzei-jer 
in Centraal op 8 November aanvang 
20.03 oor Entree in de veurveerkoup 
bi-j Wups Pub bedraagtj eine euro. 
Aan de daagkassa twiee Euro. Met  
geweldjige artieste toppers oet de 
regio en wieet der boete laotj uch 
mer as verasse. Veer Kampioenens 
buute en geweldjige zangers en zan-
geresse. Met eemes dae al un paar 
kieer ut vastelaovundj lidjes konkoer 
in Wieert gewonne heet. Laot ich uch 
raoje weem det det as. Dae sicretaris 
bliftj aan ut zeivere ut lieektj der op 
det di-j vildjes neet te laeze woore um-
det hae di-j naat gezeiverdj heet. Waat 
unne vent woeje mich ouch nog un fles 
beer gaeve di-j over datum waas. Ich 
zek nein danke ichmot gaon ich drink 
mich bi-j os waal un tas koffie.
Trouwes ze zeuke nog un paar dans-
marietjes vur de aovundj un bitje op 
te leuke gae kintj uch aanmelde Bi-j 
Mathijs Kaan hae stiet in ut book.

SchilderSbedrijf

denniS Syben

OSpel
06-15 145 991

ook voor al uw behangwerk!

Seniorenvereniging 
“Eind”

De seniorenvereniging “Eind” is een 
vereniging bestaande uit +/- 170 le-
den van 55 jaar en ouder, met als doel 
deze personen maandelijks een of 
meerdere activiteiten aan te bieden, 
zoals bv. kaarten, kienen, fietstocht. 
Verder: ontspanning en themamid-
dagen, halve en hele dagtochten 
door Nederland, maar ook een mid-
dag samen bij elkaar onder het ge-
not van een kopje koffie met vlaai en 
gezellige muziek. Dit alles onder het 
motto “alles mag –niks moet”, en 
voor elk wat wils. Senioren die graag 
eens kennis willen maken met de 
vereniging zijn van harte welkom op 
een van de activiteiten, (zie activitei-
ten kalender), tevens kunnen zij zich 
ook opgeven als lid bij een van de be-
stuursleden.
Voor de contributie hoeft U het niet 
te laten (€ 12.50 per jaar)

Wij zouden het bijzonder fijn vin-
den, als wij U op een van onze acti-
viteiten zouden mogen begroeten.
Als u belangstelling hebt kunt u 
contact opnemen met
Mw H.SIMONS-KUIPER
tel (0495) 622.443
e-mail: hilenjasim@gmail.com

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

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

Buutteavond in Nederweert
Vastelaovundjvereiniging “De Pin -
maekers” uit Nederweert organi-
seert voor de 6e keer een try-out 
voor buuttereedners. De avond 
wordt gehouden op vrijdag 1 
november 2013 in de Pinnenhof 
in Nederweert. De zaal gaat om 
19.30 uur open en het programma 
start om 20.11 uur. De entree be-
draagt slechts € 5,00.  Er is geen 
voorverkoop.

Workshops
Er zijn maar liefst 8 buuttereedners 
die hun presentatie voordragen. 
Vier van de acht deelnemers hebben 
meegedaan aan de workshops die de 
Pinmaekers onder leiding van meer-
voudig buuttekampioen Will Knapen  
verzorgen. De workshops starten al-
tijd in het voorjaar. Tijdens een aantal 
bijeenkomsten helpen de deelnemers 
elkaar met het maken van teksten, 
het creëren van het typetje, de op-
bouw van de buut  en dat alles onder 
het toeziend oog van de meester zelf.

Naast de 4 buuttereedners uit eigen 
keuken zijn er twee uit Weert, een uit 
Beesel en een uit Brunssum. 

Limburgse Buutte kampioen-
schappen.
Op 1 na hebben alle artiesten ooit de 
finale weten te bereiken, dus kwali-
teit verzekerd.  De buuten die worden 

voorgedragen zijn nog niet eerder in 
voorrondes of finales te horen ge-
weest. Het is allemaal vers materiaal.  

Deelnemers
De artiesten van dit jaar zijn
Conny Opbroek, Bjorn Smits, Henry 
van Geneijgen, Ton Laeven, Maurice 
Timmermans, Diana Peters, Jan Ge-
raedts en Ton Donders. 
Na de voordracht in de Pinnenhof 
worden de presentaties van com-
mentaar voorzien.  Het wordt zeker 
weer  een leuke avond vol plezier als 
voorbereiding op het nieuwe vaste-
laovundjseizoen. De presentatie is in 
handen van René Knapen

Voor meer informatie verwijzen 
wij u naar  www.pinmaekers.nl  

Zwemclinics met Marleen Veldhuis
Een wedstrijdje zwemmen tegen 
Olympisch kampioene Marleen 
Veldhuis. Dat kon zaterdagmid-
dag bij de afsluitende zwemcli-
nics van de Laco Sportieve Start-
week in het Laco sportcentrum 
Oirschot. Aan de campagne was 
een prijs verbonden en zo’n 80 
winnaars kwamen zaterdagmid-
dag vanuit het hele land naar Oir-
schot om van Marleen Veldhuis 
tips te krijgen over sporten in het 
algemeen en zwemmen in het bij-
zonder. 

In alle Laco-vestigingen werd begin 
september de Laco Sportieve Start-
week gehouden, waarvan Marleen 
Veldhuis het boegbeeld is. Tijdens de 
Laco Sportieve Startweek kan jong en 
oud gratis kennismaken met allerlei 
sportieve activiteiten. Het doel is om 
iedereen met een gezellige en spor-
tieve week na de vakantieperiode 
weer in beweging te krijgen.

Realistische doelen
Aan de Laco Sportieve Startweek 
was voor nieuwe en bestaande Laco-
leden ook een prijs verbonden. Een 
zwemclinic voor twee personen, waar 
Marleen Veldhuis adviezen geeft over 
training, zwemmen en fit blijven. In 
het Laco sportcentrum Oirschot stelde 
zwemkampioene Marleen Veldhuis 
alle clinic-deelnemers zo snel mogelijk 
op hun gemak. Ze vertelde over haar 
trainingsarbeid in de jaren dat ze aan 
topsport deed en hoe ze nu, als wer-
kende moeder van twee jonge kinde-
ren, probeert om haar conditie op peil 
te houden. ‘Ik was van plan om iedere 
dag te blijven sporten. Maar dat gaat 
gewoon niet. Dus nu houd ik het op 
drie keer per week. Je moet in je doe-
len realistisch blijven. En drie keer in 
de week is ook prima.’

Als volleerd trainster gaf Marleen 
daarna instructies aan de badrand, 
terwijl de clinic-deelnemers in het 
water hun best deden. ‘Wat een leu-
ke, toegankelijke vrouw!’. En ‘Ik heb 
er echt veel van opgestoken’ luidden 
enkele van de reacties die na afloop 
te horen waren. Bij een afsluitend 
estafettewedstrijdje dook ‘de snelste 
zwemmoeder ter wereld’ als een van 
de laatsten het water in en liet zien 
waarom zij in Londen in 2012 een 
Olympische medaille won. Daarna 
was er ruim de tijd voor poseren voor 
de foto, handtekeningen uitdelen en 
ervaringen uitwisselen. 

Resultaten campagne
Directeur Bert Lavrijsen van Laco Re-
creatie ziet in Marleen Veldhuis de 
ideale ambassadrice voor de Laco 
Sportieve Startweek en de zwemsec-
tor in het algemeen. Marleen Veld-

huis is haar zwemcarrière begonnen 
bij Laco in Borne. Ze behaalde diverse 
Olympische medailles en wereldtitels. 
Net als Laco ziet Marleen het belang 
van een goede conditie en fit blijven: 
‘Als je fit bent, kun je veel meer. Ook 
in je werk en in je dagelijks leven, 
daar ben ik van overtuigd.’

Laco kijkt tevreden terug op de cam-
pagne met Marleen Veldhuis. Direc-
teur Bert Lavrijsen: ‘We hebben der-
tien procent meer lidmaatschappen 
kunnen afsluiten, en tien procent 
meer zwemlessen. Maar wat net zo 
belangrijk is; de respons op de cam-
pagne was enorm. Veel reacties van 
het publiek, ruime persaandacht en 
ook binnen onze eigen sector heeft 
het iets teweeggebracht. De direc-
teur van de Koninklijke Nederlandse 
Zwembond zei me persoonlijk dat 
er op landelijk niveau erkenning is 
voor ons initiatief om een bekende 
topsporter in te zetten bij de promo-
tie van het zwemmen.’ Hij vervolgt: 
‘We hebben iets in beweging gezet 
dat groter is dan alleen Laco. Ook de 
zwemverenigingen kunnen hiervan 
profiteren. Want extra belangstelling 
voor onze zwemlessen en ons Laco 
Zwem ABC heeft ook een positieve 
uitstraling op hen.’

Al 25 jaar beheert en exploiteert 
Laco ruim 40 goed uitgeruste accom-
modaties met een breed aanbod aan 
zwem- en fitnessprogramma’s. Iedere 
vestiging had in september een ei-
gen invulling voor de Laco Sportieve 
Startweek. Dat varieerde van gratis 
proeflessen en adventure nights tot 
meet & greets met Laco’s mascotte 
Krokobill. De Laco Sportieve Start-
week werd onder de aandacht ge-
bracht via reclamemasten, promo-
teams, posters, advertenties, flyers, 
social media, persberichten en artike-
len in vaktijdschriften en op websites. 

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

PEDICURE

RENATE

Ambulante voetverzorging
bij u thuis

Renate Corstjens
Tel. 06-19 42 00 55

pedicurerenate@gmail.com

Bezichtiging nieuwe angiokamer SJG Weert 

Bent u geïnteresseerd in de tech-
nische apparatuur voor onder-
zoek en behandeling? Dan bent 
u op woensdag 8 november van 
harte welkom voor een bezich-
tiging van de angiokamer in SJG 
Weert. De afdeling Medische 
Beeldvorming organiseert in het 
kader van ‘De dag van de stra-
lende beroepen’ een kijkje achter 
de schermen van de volledig ver-
nieuwde angiokamer. 

De angiokamer vormt een spil in het 
ziekenhuis en is normaal gesproken 
niet voor publiek toegankelijk. In 
deze kamer wordt met specifieke 
technische apparatuur onderzoek 
gedaan naar afwijkingen van o.a. de 

bloedvaten, beenslagaders en krans-
slagaders. Daarnaast worden in deze 
ruimte ook behandelingen uitge-
voerd zoals het dotteren van been-
slagaders en het plaatsen van een 
zogenaamde stent.

Bent u benieuwd naar de onderzoek- 
en behandelmogelijkheden in de an-
giokamer dan heten wij u tussen 9:00 
- 15:00 uur welkom bij de afdeling 
Medische Beeldvorming (route 22). 
Tijdens een korte rondleiding krijgt u 
uitleg over de technische mogelijkhe-
den van de gebruikte apparatuur en 
kunt u de resultaten zien van onder-
zoeken en behandelingen. Voor een 
bezichtiging hoeft u zich niet aan te 
melden. 
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Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

kpn winkel Muntpassage 28 Weert | kpn.com/glasvezel | 0800 0115
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Aanbieding 
t/m 2 november
Onze bekroonde 
abrikozenvlaai   € 8,95

Victoriavlaai € 13,95
Onze Sint aanbieding
 van e 14,95 voor  € 8,95

Sinds 1914
Meerdere keren 

Kampioen  
vlaaibakken en 

winnaar  lekkerste 
Limburgse  vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46 Iedere zaterdag brooddag 

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

e 2,50 korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

Lekker eten
Kelperweg 7 - Leveroy

0495 - 652467

Een goede massage doet wonderen! 
Neem eens meer tijd voor jezelf... 

Tegenwoordig leiden we vaak 
een hectisch bestaan en neemt de 
stress wel eens toe. Dit leidt vaak 
tot verkrampte spieren en een al-
geheel gevoel van onbehagen.
Een massage kan het lichaam en 
de geest tot rust brengen wat 
zorgt voor een heerlijk ontspan-
nen en uitgerust gevoel. Ook 
zonder specifieke klachten is een 
massage aan te raden, het werkt 
preventief en is gezondheidsbe-
vorderend. Het is daarom zeker 
niet overbodig om eens meer 
aandacht aan jezelf te schenken.

Massage geeft rust, ruimte in je 
lichaam, je hoofd en je hart.
- Heb je bijv. nek, schouder of rug-

klachten?
-  Voelt je lichaam soms gespannen 

aan?
-  Ben je vaak moe?
-  Heb je blessures die maar niet over 

gaan?
-  Is je slaapritme soms verstoord 

door stress of zorgen?

Ontspanningsmassage
De klassieke massage is ongetwijfeld 
de meest bekende massage. Hierbij 
worden verschillende technieken, die 
geïnspireerd zijn op het samenspel 
van verschillende Westerse en Oos-
terse massages samengevoegd. 
De massage kan naar wens worden 
aangepast, hetzij een wat zachte of 
een wat stevigere massage. Met deze 
complete en weldadige massage is 
volop de tijd om stresspunten op te 
zoeken en deze actief te verminderen 
met als resultaat een complete ont-
spanning van de spieren. 

Massage brengt je tot rust en laat 
de vermoeidheid uit je lichaam weg-
vloeien. De massage stimuleert bo-
vendien de bloedsomloop en voert 
afvalstoffen uit het lichaam af. 

Sportmassage
Voor iedereen… of je nou een actieve 
sportman of sportvrouw bent, kan 
het een hele verlichting zijn om een 
goede massage te krijgen. 

Het doel van sportmassage is het ver-
beteren van de doorbloeding in de 
spieren. De verschillende spiergroe-
pen worden op diverse manieren 
gemasseerd.  Hierdoor worden de 
afvalstoffen verwijderd en de door-
bloeding gestimuleerd. Spieren wor-
den op deze manier weer beter van 
voedingstoffen en zuurstof voorzien. 
Dit komt ten goede aan de prestatie. 
Intensief sporten kan op korte of lan-
ge termijn zelfs zorgen voor klachten 
of ongemakken. 

Na een sportwedstrijd is een goede 
massage belangrijk, de spieren zijn 
actief geweest en dienen weer op 
rust te komen. Sportmassage kan ook 
preventief werken. Je voelt je weer 
meer ontspannen.

Ook een verkeerde (werk)houding 
kan tot klachten lijden. Denk eens aan 
pijn of een stijf gevoel in je spieren.
Het is daarom verstandig om eens 
een sportmasseur te raadplegen. 

Het is de kunst om een goede ba-
lans te creëren tussen lichaam en 
geest. 

Wilt u meer weten, neem eens 
contact op met Bert Vossen van 
massagepraktijk DoetGoed:
T 460610 - M 06 24765795 Kijk eens 
op de website  www.doetgoed.nl 

 

Mamma mia  

We will rock you 

Alles is liefde 

Andrew Lloyd Webber 

André Hazes  

Sister act 
& meer... 

16 november 2013  |  Aanvang 20.00 uur 
Gemeenschapshuis Reigershorst  |  Nederweert-Eind 

Kaarten: VVK Café Zaal Smolenaers €4,-  |  Dagkassa: €5,-  

Harmonie  
Pro Musica 

 

Zanggroep  
Young Forever 

 

& Solisten 

BSO ik OOK! Gaat op avontuur met Rick

In de Herfstvakantie zijn we met de 
BSO naar RICK in Weert geweest. We 
mochten 2 verschillende workshops 
volgen, Muziek en Toneel!
Het thema was OP AVONTUUR MET 
RICK en dat gingen we ook, we zoch-
ten de schat en met heel veel verschil-
lende muziekinstrumenten zochten 
we het juiste pad! Van harde naar 
zachte en van korte naar lange klan-
ken, toen we de schat hadden ge-
vonden mochten we zelf een schat 
maken met gouden blaadjes, eikels, 
kastanjes en nog veel meer!  Van al 
dit werken hadden we honger en gin-

gen we gezellig met z’n allen eten en 
tussendoor luisterden we naar muziek 
en mochten we nog een tekening ma-
ken. Na de pauze begon de workshop 
toneel. We kregen allemaal een rol en 
om beurten speelden we een toneel-
spel van de geheime hut en een echte 
schat die we moesten veroveren. En 
dat allemaal in het donker, maar wat 
deden we het goed. Echte natuurta-
lenten! We hebben veel gelachen! 
Dus het was een geslaagde dag!

Groetjes BSO ikOOK!   
www.ik-ook.nu

SNUFFELMARKT
Op zondag 10 november a.s. is er weer de bekende Snuffelmarkt,

gehouden door zangvereniging Bel Canto.

Aanvang 11.00 uur 
in de Pinnenhof te Nederweert, entree € 1,50


