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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer
 54 97 20

Autorijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

  Nederweert roermond
Pannenweg 200 gebroek 37 

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

behandeling uitsluitend op afspraak.

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 6  •  j a a r g a n g  8 7  •  1 4  n o v e m b e r  2 0 1 3

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

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

In welke hoedanigheid dan ook, 
de familie Sieben uit Nederweert 
weet mensen te boeien met hun 
muzikale talenten. De meeste 
leden van deze familie bespelen 
een instrument of zingen. Een 
aantal van hen heeft zich ver-
enigd in de Seventh Heaven Tour, 
waarmee zij in december drie-
maal optreden in de strijd tegen 
kanker. 

Dat toeval niet bestaat is voor Niek 
Sieben overduidelijk. Hij was bezig 
met de organisatie van een optre-
den in een Weerter locatie. Aanlei-
ding voor het concert was een aan 
longkanker lijdende goede vriend, 
voorheen bassist van de band The 
Jailbirds. De contactpersoon van de 
locatie bleek de toenmalige vriendin 
van een aan kanker gestorven pe-
tekind. Niek had haar al in geen ja-
ren meer gezien of gesproken. Voor 
zijn gevoel vielen de puzzelstukjes 
op hun plaats. Deze samenloop van 
omstandigheden moest een teken 
zijn dat hij zich niet mocht beperken 
tot één concert. Alle voorbereidin-
gen waren al getroffen, dus waarom 
het concert niet vaker gegeven? Al-
dus geschiede. Een concertlocatie in 
Meijel en een locatie in Nederweert 
werden toegevoegd. Zo ontstond de 
Seventh Heaven Tour. 

De Siebenfamilie is een muziek-
familie. Vader Sieben was pianist/
organist. Moeder (van de bekende 
Weerter muziekfamilie Kollee) zong. 
Thuis werd altijd muziek gemaakt. De 
geïnterviewden - Thera, Jos en Niek 
- bewaren er dierbare herinneringen 
aan. Met z’n allen rond de piano, zin-

Siebenfamilie verenigd in ‘Seventh Heaven Tour ‘

Benefietconcerten tegen kanker

gend of een instrument bespelend. 
Een ware ‘Sound of Music’. Het is dan 
ook niet vreemd dat het gros van 
deze familie en hun kinderen ‘in de 
muziek zit’. Noem bands als The Jail-
birds, Thunderstrings, Steady State, 
The Electrophonics, Dirty Denims. 
Allen met muzikale Siebeninvloed. 
Maar niet alleen het ‘ruige’ reper-
toire. Broer Henk Sieben bespeelt 
sinds jaar en dag het orgel in de kerk 
in Ospel. Pierre † bespeelde jarenlang 
het orgel in het bejaardenhuis in Ne-
derweert en in de kapel in Schoor. 
Na het overlijden van Pierre nam 
zijn broer Hans dit over. Broer en zus 
Niek en Thera Sieben dragen als duo 
muzikaal bij aan huwelijksmissen en 
uitvaarten. Ook zingen ze regelmatig 
in ouderencentra en bij senioren- of 
gehandicaptenbijeenkomsten. 

Kortom, de Siebenfamilie is niet voor 
een kleintje vervaard. En dus bren-
gen acht familieleden een reeks be-
nefietconcerten in kerstsfeer. Een 2,5 
uur durend concert door en voor alle 
leeftijden. Kanker beperkt zich im-
mers ook niet tot een zekere leeftijd. 
Met dit in hun achterhoofd brengt de 
Seventh Heaven Tour een scala aan 
bekende melodieën en meezingers. 
Liedjes van alle dag, van vroeger en 
van nu. Zowel sfeervolle liedjes in het 
dialect als oude en nieuwe rocksongs 
van onder andere Racoon en The 
Beatles. De voordracht van enkele ge-
dichten verbindt de diverse onderde-
len van het concert. 

De rode draad van deze benefietcon-
certen is de bestrijding van kanker. 

Vervolg op de achterpagina.

Hoewel de Kinderboekenweek 
alweer een maand geleden was, 
weerhoudt dit de Totalmedewer-
kers uit Nederweert er niet van 
om de kinderboeken die Total 
aanbiedt ook gratis te verstrek-
ken aan de Voedselbank Weert en 
aan Dokter Joe-Hoe voor kinde-
ren in het Weerter ziekenhuis. 

Nog tot en met 30 november 2013 
kan er bij de tankstations van Total 
Nederland gespaard worden voor 
een reeks van acht spannende kinder-
boeken, onder ander van Gerard van 
Gemert, Lydia Rood en Paul van Loon. 
Bij elke vijf liter brandstof ontvangt 
de spaarder een stempel. Een volle 
spaarkaart met vijf stempels levert 
één gratis kinderboek op. 

Medewerkster Jolanda Caris: “Om-
dat je al met 25 liter een kinderboek 
bijelkaar hebt gespaard, hebben veel 
vaste klanten snel een complete reeks 
bij elkaar. Soms sparen ze voor een 

Kinderboeken voor Voedselbank Weert en Dokter Joe-Hoe 

Totalteam Nederweert deelt uit

tweede reeks om iemand cadeau te 
doen, maar daarna is de actie voor 
hen niet meer interessant. Er zijn ook 
klanten die helemaal geen kinder-
boeken hoeven. Met de actie die wij 
als Totalteam Nederweert hebben 
bedacht, kunnen we toch de volle 
spaarkaarten inzetten. Maar dan 
voor het goede doel.” 

 Jolanda Caris met een medewerker van de Voedselbank Weert.

Totalmedewerkers Nederweert met Dr. Joe-Hoe.

Onderste rij v.l.n.r.: Piet Cardinaal, Hans Sieben, Jacques Sieben, Niek Sieben, Jan 
Hurkmans. Bovenste rij: Thera Sieben, Mirjam Sieben, Paul Sieben, Jos Sieben

Jolanda Caris is de initiatiefneemster 
van deze actie. Creatief en vindingrijk 
als ze is, stelde ze aan haar directe 
collega’s en haar manager voor om de 
overblijvende kinderboeken te schen-
ken aan mensen die het harder nodig 
hebben. Haar idee werd positief ont-
vangen en dus werd de doorspaarac-
tie opgestart. Niet alleen het team is 
enthousiast. Ook de klanten vinden 
het een goed idee en sparen vrolijk 
door. De volle stempelkaarten stro-
men binnen. De bijelkaar gespaarde 
stempelkaarten worden door Jolanda 
en haar team verzameld en verruild 
voor kinderboeken. 

De doorspaaractie heeft al veel op-
geleverd. Een vracht van 432 boeken 
aan leesplezier bracht het team op 5 
november jl. naar het ziekenhuis in 
Weert. Daar verrasten zij de vrolijke 
Dokter Joe-Hoe. Deze ziekenhuis-
clown brengt humor en gezelligheid 
op de ziekenhuisvloer, waardoor de 
kleine patiëntjes even vergeten waar-
om zij in het ziekenhuis zijn. 

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

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

’Ik was zo bang dat ik 

iets zou vergeten.

Gelukkig dacht 

Van Deursen  

zelfs aan het 

kleinste  detail .’

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

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

 

Bart Cillekens uit Leveroy:

‘’Ik kom al sinds ik heel jong was 
vanuit Leveroy naar deze praktijk . 
Twee sterke punten van deze 
praktijk zijn de klantvriendelijkheid 
en de mogelijkheid  om zelf met de 
webagenda online je afspraak te 
plannen.”

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.

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

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
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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 | kpn.com/overstap | 0800 0115
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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.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115
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Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Excursie vol natuurbeleving bij De Pelen 

Luister naar de oorverdovende 
stilte in De Groote Peel 
De Groote Peel is een natuurgebied 
waar het nog echt stil kan zijn. Hoe 
stil, dat kun je ‘horen’ tijdens de Stil-
tewandeling van Staatsbosbeheer op 
zondag 17 november. Deze inspire-
rende excursie is ongeveer zes kilo-
meter lang, duurt 2,5 uur en is vooral 
geschikt voor volwassenen. Starten 
om 11.00 uur bij Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,- per persoon. 
Aanmelden op nummer: 0495 – 641 
497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl

Tijdens een natuurexcursie wordt er 
van alles verteld. Over het ontstaan, 
de planten en dieren en over de cul-
tuurhistorie van een gebied. Dat is 
interessant en boeiend en verrijkt 
je kennis. De Stiltewandeling in De 
Groote Peel biedt naast die informa-
tie nog wat extra’s. 

Al wandelend in het uitgestrekte 
Peellandschap worden er op een aan-
tal plekken bijzondere belevingsmo-
menten ingebouwd waarbij de zin-
tuigen worden geprikkeld. De Groote 
Peel is, vanwege het weidse en open 
karakter, een ideaal gebied voor na-
tuurbeleving. Weer en wind hebben 
vrij spel en je kunt er heerlijk uitwaai-
en. De grillige silhouetten van de kale 
takken onthullen speciale doorkijkjes 
en geven het landschap een transpa-
rante en unieke sfeer. Een sfeervolle 
wandeling om heerlijk tot rust te ko-
men en optimaal te genieten van de 
natuur. 

Buitencentrum De Pelen
Buitencentrum De Pelen van Staats-
bosbeheer is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activitei-
ten. Het Buitencentrum is in novem-
ber op dinsdag t/m zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer in-
formatie: www.buitencentra.nl.

Kanker, wat nu? 

Thema avond Toon Hermans Huis 
Weert

Op donderdag 21 november om 19.30 
uur organiseert het Toon Hermans 
Huis in Weert wederom een thema-
avond: “Kanker, wat nu?”.  Ditmaal 
kunt u in gesprek gaan over alles 
wat u bezighoudt rondom de ziekte  
kanker  met Sandy Nies-Bocken. Zij 
is gezondheidszorgpsycholoog i.o. 
& Cognitief Gedragstherapeut i.o., 
werkzaam bij Psychologenpraktijk 
Mentaal Sterk te Weert. 

Wanneer je geconfronteerd wordt 
met een ernstige ziekte of het verlies 
van een dierbare, staat je leven op zijn 
kop. Alle dingen die vanzelfsprekend 
waren komen in een ander perspec-
tief te staan. Gevoelens van onmacht, 
verdriet, woede, angst maar ook blijd-
schap lijken je leven te beheersen. 
En gedachten schieten van links naar 
rechts. Levensvragen, twijfels over 
wat normaal is en wat niet. Mag ik 
somber zijn? Mag ik nog genieten 
en lachen? Moet ik er over praten of 
mag ik zwijgen? Wat bespreek je wel 
of niet met anderen? Hoe ga je om 
met kanker in je leven? Hoe vertel ik 
het aan mijn kinderen? Kortom een 
avond waarin u open in gesprek kunt 
gaan met een deskundige over al die 
“gewone” levensvragen.

U kunt zich aanmelden door een 
email te sturen naar:  administratie@
toonhermanshuisweert.nl, onder ver-
melding van uw naam en betreffende 
thema-avond. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deze avond. Graag ver-
welkomen we u in ons huis aan de 
Graaf Jacobstraat 1 te Weert. Heeft u 
vragen? Bel gerust,  telefoonnummer  
0495-541 444.

SJG Weert

Zwanger? 

Bezoek de informatieavond over 
bevallen in het ziekenhuis 
Op dinsdag 3 december a.s. organi-
seert SJG Weert een informatieavond 
voor zwangere vrouwen - en hun 
partner - over bevallen in het zieken-
huis. De informatieavond vindt plaats 
tussen 19:00 en 21:00 uur in het Audi-
torium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. Aanmelden via 
het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05.
De gynaecoloog, verloskundige en 
een verpleegkundige geven informa-
tie over de zwangerschap, bevallen in 
het ziekenhuis en het kraambed. Zo 
mogelijk wordt een rondleiding over 
de verpleegafdeling en de verloska-
mers verzorgd.
Er is ruime gelegenheid om vragen te 
stellen. 

                

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

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

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
 
 
 

Halloween bij Alles Kids

Vrijdag 1 november was het weer 
zover!! Lekker griezelen bij de Bui-
tenschoolse opvang Alles Kids in 
Ospel. Het was wederom een groot 
(griezel)feest. Voor de grote durfals 
was er een spookverhaal. De luiste-
raars kregen de opdracht het spook 
van ‘de Schrank’ te gaan zoeken, 
anders zou het spook ons allemaal 
lastig blijven vallen!!! De kleinere 

durfals hebben zich gewaagd aan 
griezelspellen op het schoolplein. 
Zo mochten de kinderen padden 
happen, wormen poepen of een 
heksenneus prikken. Daarna nog 
even lekker dansen bij de disco, 
waarna het alweer tijd was om vei-
lig naar huis te gaan.  Hopelijk heeft 
iedereen goed kunnen slapen?!?!?! 
Whoehahaha…



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

Ambachtelijke slagerij

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

 • De komende 3 herfstweken zijn er bij slagerij 
John Hermanns  overheerlijke producten in de aanbieding. •   

Deze week: 
Gepaneerde varkensschnitzels 
Diverse soorten .......................................................................... 3 + 1 gratis!
Botermalse kogelbiefstukken  
Met gratis kruidenboter ..............................................................2 voor  e 5,-
Gebraden konijnenbout in zoetzure saus ......3 + 1 gratis!
Saucijzenbroodjes, vers afgebakken .....................5 voor  e 4,99

Zie de overige aanbiedingen op 
www.slagerijhermanns.nl of Facebook

Week
46

11 t/m 16

november
Abrikozenlaai:   € 9,40  half € 5,20

Rijstevlaai met slagroom en chocolade:   € 12,75  half € 7,35

Appelcakestukje: per stuk € 0,99

Waldkornbrood: € 2,20

karamel cake € 4,25

Lekker eten
Kelperweg 7 - Leveroy

0495 - 652467

Theaterboerderij Boeket
Veel nieuwe plannen
Theaterboerderij Boeket druk
bezig met seizoen 2014

Theaterboerderij Boeket in Ne-
derweert heeft onlangs haar 
vijfde seizoen afgesloten. Een 
seizoen waarin bekende, maar 
ook beginnende, kunstenaars 
een podium werd geboden om 
nieuwe producties uit te probe-
ren, ervaring op te doen en dicht 
bij het publiek te komen. Dat het 
publiek de aanpak van Jos en Riek 
Levels waardeert, blijkt wel uit 
het feit dat bijna alle voorstel-
lingen waren uitverkocht. Steeds 
meer mensen weten de weg te 
vinden naar de theaterschuur bij 
het huis aan de Rosselsweg 3 in 
Nederweert.

Naast toneel, zang en cabaret biedt 
de Theaterboerderij ook een prach-
tige tuin met serre, waar het publiek 
voor, tijdens en na de voorstelling 
welkom is, een drankje kan nuttigen 
en met elkaar en de artiesten kan 
praten. Dat laatste vooral na de voor-
stellingen. Artiesten die dit zeer op 
prijs stellen, zeker als hun voorstelling 
een try out is geweest voor een serie 
voorstellingen later in het seizoen.

Particulier initiatief
De Theaterboerderij is een particulier 
initiatief van Jos en Riek Levels waar-
in ze de afgelopen jaren veel tijd, 
moeite en geld hebben gestoken. Jos 
Levels: “Onze theaterboerderij vol-
doet aan een behoefte. Regelmatig 
krijgen we positieve reacties van the-
atermakers en publiek. Voor ons staat 
voorop dat ons kleinschalig theater 
kleinschalig moet blijven met niet 
meer dan honderd stoelen. Het thea-
ter is laagdrempelig en betaalbaar en 
biedt ieder seizoen een programma 
waarin toppers worden afgewisseld 
met jong theatertalent, het liefst uit 
de regio. De Theaterboerderij werkt 
op non-profitbasis.”

‘Komtj dur beej’ 
Veel theaterliefhebbers uit heel mid-
den Limburg weten inmiddels de weg 
naar de theaterboerderij te vinden 
om elkaar in een natuurlijke en cultu-
rele ambiance te ontmoeten. Voor Jos 
en Riek is nu de tijd gekomen om het 
publiek, dat voor een deel nog iets 
verder van de theaterboerderij staat, 
meer erbij te betrekken. Jos Levels: 
“We willen graag dat onze bezoekers 
een groep vormen die wij iets méér 
kunnen bieden dan alleen het thea-
terprogramma. Daarom is de vrien-
denkring ‘Komtj dur beej’ opgericht.” 
‘Komtj dur beej’ is een groep theater-
liefhebbers die Jos en Riek wil helpen 
bij het mogelijk maken van een bre-

dere programmering. Met een bij-
drage van € 25,== per persoon bent 
u vriend van ‘Komtj dur beej’ en deelt 
u mee in de extra’s. Het allereerste 
extra programmaonderdeel is een 
speciale avond op zaterdag 11 januari 
2014 waar Jos en Riek het programma 
voor het seizoen 2014 bekend maken. 
Deze avond wordt opgeluisterd door 
het salonorkest The Seven Roses. In 
drank en eten wordt voorzien. 

Bekende namen
Vrienden van de stichting ‘Komtj dur 
beej’ hebben het recht om als eer-
ste in te tekenen op het programma 
2014 dat die avond wordt bekendge-
maakt. Het is nog te vroeg om hier 
alle namen te noemen van artiesten 
waarmee Jos en Riek in onderhan-
deling zijn, maar in ieder geval heb-
ben zangeres Suzan Segers, danser/
choreograaf Joost Vrouwenraets en 
zanger Fons Heuvelmans toegezegd.
De Vrienden van ‘Komtj dur beej’ krij-
gen aan het eind van het seizoen 2014 
een overzicht met daarop een verant-
woording van wat er met hun geld is 
gedaan en welke voorstellingen met 
die extra middelen zijn bekostigd. 
Dit laatste omdat Jos en Riek soms 
bijzondere producties willen binnen-
halen die met de entreegelden alleen 
niet haalbaar zijn. Eén van die pro-
ducties is Herman van Veen met wie 
Jos en Riek sinds enige tijd in onder-
handeling zijn.

Overigens staat Theaterboerderij 
Boeket open voor alle mogelijke vor-
men van sponsoring. Heeft u interes-
se om dat te doen, neem dan contact 
op met Jos en Riek Levels, tel.nr. 0495 
– 63 19 99.
Wilt u vriend worden van ‘Komtj dur 
beej’, stort dan minimaal € 25,== 
per persoon op bankrekeningnum-
mer  0.68.71.67.213  onder vermel-
ding van uw naam, uw emailadres  en 
‘keumtj dur beej’.
En wilt u op de hoogte gehouden 
worden van het programma, stuur 
dan een berichtje met uw email-
adres en de mededeling dat u op de 
hoogte gehouden wilt worden naar: 
j.levels3@kpnplanet.nl

Jos Levels: “Riek en ik willen het pu-
bliek meer bij het theater betrekken” 
Foto: zozieje.nl/Esther van der Werf

Ni-jwieërter Vastelaovundj Schlagerfestival 

Voor de 21e keer wordt in Neder-
weert tijdens het Ni-jwieërter 
Vastelaovundj 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 vaste-
laovundj-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 mo-
gen hun eigen nummer natuurlijk 
niet beoordelen. Het publiek heeft 
zelf ook inbreng via de publieks-jury-
kaarten. De samenstelling van de vak-
jury is als volgt: Peter Stultiens, Hans 
Sieben, Monique Knapen, 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 gast-
optreden verzorgen.

Presentatie
De presentatie van deze avond is in 
handen  van oud-Prins Jos Willekens.

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

Intocht Sint Nicolaas in Nederweert

De gezamenlijke buurtverenigingen 
van Nederweert en Budschop orga-
niseren op zondag 17 november a.s. 
weer de traditionele intocht van Sin-
terklaas in Nederweert.

Ook dit jaar zal de Sint, vergezeld van 
enkele bootjes van Waterscouting 
Mark Twain, per stoomboot om 14.00 
uur aankomen in Nederweert op de 
kade van Steer nabij brug 15. Hier zal 
hij officieel welkom worden geheten 
door onze burgemeester de heer Evers.

Nadat de Sint voet aan wal in Neder-
weert  heeft gezet zal hij vanaf Steer 
per auto onder muzikale begeleiding 
van Harmonie St. Joseph via Brug-
straat, Kerkstraat en Kapelaniestraat 

naar Gemeenschapshuis De Pinnen-
hof gaan waar er voor de kinderen 
ook nog gelegenheid is de Sint per-
soonlijk een handje en/of een teke-
ning te geven.

De intocht van St. Nicolaas in Neder-
weert wordt financieel mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van (bijna 
alle) buurtverenigingen en sponso-
ren. Daarnaast zijn een er een aantal 
instanties waaronder de gemeente 
Nederweert, Ondernemersvereni-
ging Nederweert en de Rabobank 
Weerterland en Cranendonck die 
jaarlijks een financiële bijdrage leve-
ren. Hiervoor dank.

St. Nicolaascomité Nederweert-Budschop

SJG Weert

Borstvoeding
‘Een goed begin is het halve werk’

Op donderdag 21 november a.s. 
organiseert SJG Weert samen met 
de GGD Noord een informatie-
avond over het geven van borst-
voeding. De bijeenkomst vindt 
plaats van 19:00 en 21:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gra-
tis. Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij de 
afdeling Patiëntenvoorlichting: 
0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de 
GGD Noord uitleg, praktische in-
formatie en tips over het geven van 
borstvoeding. Er is ruime gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De 
borstvoedingsorganisatie VBN is met 
een stand aanwezig. De informatie-
bijeenkomst vindt 8 x per jaar plaats. 

Borstvoedingcafé 
Het Borstvoedingcafé is een ont-
moetingsplek waar moeders die 
borstvoeding (gaan) geven, ervarin-
gen uitwisselen. De bijeenkomsten 
zijn kosteloos en vrij toegankelijk. 
Ze vinden wekelijks op woensdag 
plaats van 10:00 - 12:00 uur in La 
Place - V&D, Weert. Meer informatie 
over het borstvoedingcafé vindt u op 
www.borstvoeding.nl 

CDA
Hoe wordt er gewerkt in een 
eierkokerij/-pellerij ? 
Dat vroegen wij ons af.  Om daar ant-
woord op te krijgen bezochten wij met 
een twintigtal belangstellenden de ei-
erververij aan de Kampersweg en de 
eierpellerij aan de Nieuwstraat. 
We werden gastvrij ontvangen bij 
Egga Food door de familie van Gemert 
en kregen alle gelegenheid om de 
grotendeels geautomatiseerde bewer-
king van de eieren te observeren. 
De klant is daar duidelijk koning be-
grepen we. Want op verzoek worden 
de eieren op verschillende manieren 
geverfd of gespoten en in diverse 
kleuren geleverd. Nu zagen we bij-
voorbeeld speciaal voor Halloween 
knal oranje eitjes. 

In het grote bedrijf aan de Nieuw-
straat vielen ons vooral de tot in detail 
doorgevoerde maatregelen op om de 
hygiëne in het bedrijf te waarborgen, 
hetgeen uiteraard nodig is als je met 
voedingsmiddelen werkt. Ook wij kre-
gen als bezoekers hiervoor de nodige 
afschermende kleding aan. Hier wor-
den eieren gepeld en ondergaan ze 
een bewerking waardoor ze aan de 
vraag van de klant voldoen. De eier-
schalen worden vermalen en ook hier 
is  een afnemer voor.
Het zal duidelijk zijn, dat opdrachten 
steeds zo snel mogelijk dienen te wor-
den uitgevoerd, vanwege de versheid 
van het product. Deze avond was voor 
ons een echte “ei-opener”, en alles-
zins de moeite waard. Nadat we van 
de kantine gebruik hadden mogen 
maken voor onze fractievergadering 
kregen we na afloop allemaal nog een 
doosje kleurige eitjes mee naar huis.

ToTale leegverkooP 
TuinPlanTen
Groot assortiment 

vaste planten, heesters enz.
Open:

Za 9.00 – 17.00 uur
Ma – vrij op afspraak
Tel. 0495 - 633643

M. Peeters 
Bloemerstraat 9 Nederweert 

Zie ook op marktplaats

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 21 november is weer 
open eettafel, aanvang 12.00 uur. 
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 13 november 11.00 
uur. Nieuwe bezoekers aanmelden tot 
dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

Witgoed
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

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

Te huur gevraagd
Landbouwgrond
geschikt voor asperges

min. 1 ha.
M. Heldens, Tel. 06-12272946

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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



Oetroping

Dit jaor zal zoeëwaal de jeugdprins as de groeëte prins op zondigmiddig 

24 november 2013 waere oetgerope. De oetroping vingtj plaats inne 

Pinnenhof in Ni-jwieërt. De middig begintj um 14.11 oor en zitj vol 

meziek, show en amusement. 

Jeugdprinsepaar

Zjuust wi-j veurig jaor zal ouch in 2014 de jeugd van Ni-jwieërt weer 

nauw betrokke waere bi-j de vastelaovundjvering. 't Jeugdprinsepaar zal 

door de juniore aafdaeling op ein schoeën meneer oetgerope waere.

Mei-jwerkers zeen o.a. Tommè-dèh, de winnaar van 't NVS, KBP, Duo 

2 maol 11, Niels, De Brelsterte, Duo Dik-Vör-Mekaar, De Pantera´s,  

De Aurelia´s en hofkepel Klein mer Neugter.

Prins raoje en twieë bóntje aovendjkaartjes winne!

Gae kuntj allemaol via ein bón raoje weem de echte prins 2014 ès.

De bón kujje tiedes de prinsoetroping inlevere inne Pinnenhof.

Tiedes de oetroping kujje 2 bóntje aovendjkaartjes winne.

De bón vingdje 14 en 21 november hi-j ónger.

De winnaar mót waal aanwezig zeen tiedes de oetroping

Prinsoetroping 
zondig 24 november 
14.11 oor inne Pinnenhof

Weem wurtj de nówwe Prins 
van Ni-jwieërt 2014?

Antwoordbreefke prins raoje

De nówwe prins 2014 van de Pinmaekers ès: 
...................................................................................................................
Nummer nówwe prins ès:
...................................................................................................................
Miene naam ès:
...................................................................................................................

De bón kujje tiedes de prinsoetroping inlevere inne Pinnenhof.
De winnaar mót waal aanwezig zeen tiedes de oetroping.

Vorst en veurzitter zeen oetgeslote van daelname.

✂
✂

✂

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Oetroping
jeugdprinsepaar 2014!
en presentatie Jeugdraod van Elf 
door de Juniore-afdaeling

Optraejes 
van:

Ed en Frans de Toddezèk

1. Johan 
Raemakers 

2. Koen 
Paulissen 

3. Marc Ceelen 4. Johan 
Heijmans 

5. Michiel van 
den Dungen

6. Richard van 
der Steen

7. Thijs 
van Eijk

8. Ron Wijen 9. Bart van 
Nieuwenhoven 

10. Harold Duyts 11. Rob Knapen
 

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................2 8,25
Winterappelbavaroise .................................2 10,75
Spelt tarwe ................................................................2 1,95
Rustiko bonk ...............................................2 voor  2 1,50
Saucijzenbroodjes .................................2 voor  2 2,50

AAnbieding ZOndAg
(geopend van 8.30 -11.00 uur)

Worstenbroodjes ......................4 halen - 3 betalen
Italiaanse broodjes.............................per stuk  e 0,50

Neem ook eens een kijkje op onze site:

www.bakkerijtommie.nl

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 

Sinterklaas Aktie
Bij een besteding van e 75,- 

of meer

 mooie baddoek kado

Benefietconcerten 
tegen kanker

Vervolg van de voorpagina.
Opgeven is geen optie, was het mot-
to van de fietsers die de Alpe d’HuZes 
beklommen. Jammer genoeg kwam 
er een smet te liggen op de opbrengst 
van deze actie. Desondanks zijn de 
Siebens ervan overtuigd dat het geld 
op de goede plaats terechtkomt en 
gebruikt wordt voor onderzoek naar 
de bestrijding van kanker. Voorbeel-
den daarvan hebben zij in hun eigen 
omgeving al mogen waarnemen. 

Iedereen die aan dit concert mee-
werkt, doet dat op vrijwillige basis, 
geheel kosteloos. Daardoor kan de 
volle 100% van de opbrengst ge-
doneerd worden aan KWF Kanker-
bestrijding. De deelnemers aan de 
Seventh Heaven Tour nodigen u dan 
ook vol vertrouwen uit voor hun con-
certreeks, in de strijd tegen kanker. 

Data benefietconcerten Seven 
Heaventh Tour
15 december kerk Meijel, 14.00 uur
21 december kerk Budschop (Neder-
weert), 19.00 uur
22 december kerk Weert (Groene-
woud), 14.00 uur

Voorverkoop
Entree € 10,- incl. pauzeconsumptie.

Voorverkoopadressen
Vanaf 18 november: bij Coolen-Pluijm 
en Gemeenschapshuis D’n Binger in 
Meijel.
Vanaf 25 november: bij Bruna Gom-
mans en Bloemist Johan Winters in 
Nederweert. Bij Bakkerij Moonen - 
Leuken, Primera Wouters – Keent en 
Elektro Peulen - Boshoven in Weert.

 F. Bruekers

Sint Nicolaasintocht Ospel
Beste Ospelnaren,

Om van de Sint Nicolaasintocht voor 
dit jaar en de komende jaren weder-
om een feestelijke gebeurtenis te ma-
ken wil het Comité U vragen om een 
financiële bijdrage.

U kunt uw bijdrage overmaken op het 
volgende banknummer t.n.v. het Sint 
Nicolaascomité Ospel 12.84.31.776

We rekenen op uw medewerking !
 
Het Sint Nicolaascomité Ospel
Samenkomen zondag 17 novem-
ber 13.00 uur op het Aerthijsplein / 
Gemeenschaps huis Haaze-Hoof 

Totalteam Nederweert deelt uit
Vervolg van de voorpagina.

Margret Wullems, alias Dr. Joe-Hoe: 
“Lezen vind ik erg belangrijk. Kinde-
ren kunnen boeken gebruiken om in 
weg te dromen en afleiding te vin-
den. Daarom ben ik super blij met 
zoveel boekjes. Het zijn hele mooie 
cadeaus voor de kinderen hier in het 
ziekenhuis. De boekjes verdeel ik 
overal in het ziekenhuis waar kinde-
ren komen. Kinderen die regelmatig 
geprikt moeten worden, kunnen de 
hele serie van acht boeken verzame-
len door de prik-stickers te sparen. 
Iedere sticker is dan een boek.” Dr. 
Joe-Hoe leest zelf ook graag. Het al-
lerliefste leest ze het verhaal dat haar 
dochter schreef toen zij 11 jaar was: 
Tom de Drakenrijder. Dit boek zit jam-
mer genoeg niet in de Totalreeks. 

Ook de Weerter Voedselbank was 
zeer verrast met het aanbod van 
eveneens 432 boeken. Jolanda: “In 
de omgeving Nederweert zijn er zo’n 
40 gezinnen met kinderen tot 12 jaar 
afhankelijk van de Voedselbank. En 
er komen er iedere week meer bij. 
Eigenlijk zou het in Nederland niet 
nodig moeten zijn dat er mensen 
afhankelijk zijn van de voedselbank. 
Toch is het zo. Ik kan me heel goed 

indenken hoe het is voor mensen met 
een kleine beurs. Daarom wil ik deze 
mensen graag helpen, zeker nu de 
dure tijd van Sinterklaas en Kerstmis 
weer voor de deur staat. We kun-
nen er beter voor zorgen dat de be-
schikbare gratis kinderboeken op een 
goede plek terechtkomen, dan dat ze 
hier in het magazijn blijven staan!” 
De volgende stap van het team is een 
kinderboekendonatie aan een Ronald 
Mc Donald -huis. De eerste contacten 
zijn al gelegd. 

Samen met haar Nederweerter col-
lega’s Janet Caris, Els Seerden, Gina 
Gruteke, Erik Kluskens, Colin Kessels 
en manager Hans Bos zet zij zich nog 
tot en met 30 november aanstaande 
in voor de doorspaaractie! Spaart u 
mee voor het goede doel? Lezen is 
goed voor de taalontwikkeling van 
een kind. Bovendien maakt u met 
iedere volle spaarkaart een kind blij 
met een gratis spannend boek. 

Voor meer informatie over deze actie 
kunt u contact opnemen met de ba-
liemedewerkers van het Totalstation 
aan de Randweg Zuid in Nederweert.

 F. Bruekers

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Te huur:
vrijstaande 

eengezinswoning,
in het centrum van Nederweert

Tel. 06-24330519



“Nederweert heeft de begroting keurig 
op orde. Financieel gezien zijn we een 
robuuste gemeente. De toekomst mag 
dan nog op bepaalde onderdelen onze-
ker zijn, ik heb er alle vertrouwen in dat 
we de taken die op ons afkomen samen 
aankunnen.” Het zijn woorden van wet-
houder Hans Houtman, de dag na zijn 
eerste begrotingsbehandeling. 

Met de begroting geeft de gemeenteraad 
sturing aan het uitgeven van de beschik-
bare budgetten. In Nederweert vormt de 
jaarlijkse kadernota ook een belangrijk 
instrument om richting te geven aan het 
financiële beleid. De totale begroting 
van de gemeente Nederweert bedraagt 
31,5 miljoen euro en is opgebouwd rond 
vier programma’s: Fysieke leefomgeving, 
Levensvatbare bedrijvigheid, Zorgzame 
leefbaarheid en Bestuur. 

Zorgtaken
De komende jaren krijgen gemeenten in 
Nederland een groot aantal zorgtaken uit 
te voeren. De gemeenteraad volgt het col-
lege daarin nauwkeurig. De gemeente is 
volop bezig om deze zogenaamde transitie 
van het sociale domein in goede banen te 
leiden. Een belangrijk onderdeel van deze 
verandering zijn de financiële middelen. 
“De landelijke overheid verwacht dat we 
meer met minder doen. Dat betekent dat 
we nu al geld reserveren”, aldus wethouder 
Houtman. 

Speerpunten 
Het college van burgemeester en wethou-
ders presenteerde aan de gemeenteraad 
een sluitende begroting 2014 en een 
sluitende meerjarenbegroting 2014-2017. 
Zoals gezegd bestaat de begroting uit vier 
programma’s. Vanuit die programma’s 
heeft de gemeente voor volgend jaar 
negen speerpunten geformuleerd. De raad 
debatteerde uitvoerig over de verschillen-
de punten. Uiteindelijk werd de begroting 
zonder wijzigingen vastgesteld. We zetten 
de speerpunten voor u beknopt op een rij. 

In september is door de provincie Limburg 
de nieuwe verkeersregelinstallatie nabij 
Brug 15 in gebruik gesteld. Deze regeling 
is anders dan in de oude situatie. Voor 
veel mensen is dit nog wat onwennig. We 
merken bijvoorbeeld dat fietsers geregeld 
bewust of onbewust het rode licht nege-
ren. Gemeente en provincie leggen graag 
iedereen uit wat er is veranderd. Weg-
gebruikers adviseren we om de nieuwe 
situatie goed te bekijken, goed te blijven 
opletten en de regels in acht te nemen!

Wat is er veranderd?
Het kruispunt en de verkeersregelinstalla-
tie zijn zodanig ontworpen dat de afwik-
keling van het verkeer zo snel en efficiënt 
mogelijk kan plaatsvinden. Dit betekent 
het volgende:

 alle verkeerslichten en stopstrepen 
zijn zo dicht mogelijk op het kruispunt 
gezet

 het verkeer vanuit Budschop kan zich 
nu opstellen op Brug 15

 fietsers vanuit Budschop en de Brug-
straat hebben een eigen opstelvak ge-
kregen, waardoor ze zich voor de auto’s 
kunnen opstellen en als eersten kunnen 
oprijden

1. Dienstverlening
Het organiseren van de dienstverlening 
aan de burger is een proces waar we al 
langer aan werken. Eind 2014 vindt een 
aantal merkbare veranderingen plaats. 
Het klantcontactcentrum is dan volledig 
operationeel, er is een nieuwe website en 
de digitale dienstverlening aan de burger 
is verder uitgebreid. 

2. Randweg
In 2014 zetten we de planvoorbereiding 
voor het verbeteren van de verbinding 
A2-N266 voort. In het voorjaar wordt het 
planMER-onderzoek afgerond. Dan zijn 
de effecten van alle alternatieven bekend 
inclusief de versoberde varianten. In het 
tweede kwartaal van 2014 kan de raad 
een advies uitbrengen met betrekking tot 
het voorkeursalternatief. 

3. Verkiezingen 
In 2014 vinden de verkiezingen voor de 
gemeenteraad en het Europees Parlement 
plaats. De organisatie van de verkiezingen 
voeren we professioneel en integraal uit. 
Op initiatief van de raad zal de ambtelijke 
organisatie het proces na de gemeente-
raadsverkiezingen ondersteunen. Een 
proces dat uiteindelijk zal leiden tot een 
nieuw coalitieprogramma. 

4. Accommodatiebeleid
In verband met de veranderende bevol-
kingssamenstelling door ontgroening, 
vergrijzing en op langere termijn krimp, 
willen wij werk maken om het gemeen-
telijk accommodatiebeleid hierop af te 
stemmen.

5. Sociale domein 
Op 1 januari 2015 nemen gemeenten een 
aantal zorgtaken over van de landelijke 
overheid. Onze ambitie blijft ook in 2014 
dat wij bij de overgang van de AWBZ, 
Jeugdzorg en Participatiewet samen met 
maatschappelijke partners onze aandacht 
volledig richten op de kwaliteit en conti-
nuïteit van onze dienstverlening.

 het inrijden van de Brugstraat vanuit 
Aan Vijftien-Brug 15 is niet meer moge-
lijk voor motorvoertuigen

 fietsers die op het fietspad rechtdoor 
langs Aan Vijftien rijden, krijgen 
gelijktijdig groen met het autoverkeer 
op Aan Vijftien. Fietsers die vervolgens 
willen afdraaien richting Brug 15, moe-
ten nu dus wachten voor het rode licht 
voordat ze de weg kunnen oversteken. 
Hiervoor staat een apart verkeerslicht 
met drukknop direct voor de kruising

 de verkeerslichten reageren adequater  
op de aan- en afwezigheid van ver-
keer dan voorheen. Hierdoor hoeft 
u minder lang te wachten dan eerst. 
Dit betekent ook dat als iemand het 
groene licht gepasseerd heeft (en er 
verder geen verkeer meer achter u aan 
komt) het licht weer vrij snel op oranje/
rood springt. Overigens begint het 
verkeer in de andere richtingen dan niet 
meteen  te rijden. De ontruimingstijd (de 
periode tussen het moment dat iemand 
rood heeft gekregen en het moment 
dat het kruisende verkeer weer begint 
te rijden), is voldoende lang. Verkeers-
deelnemers hebben dus nog voldoende 
tijd om het kruispunt over te steken

6. Buitengebied 
Het majeur programma Buitengebied 
in Balans is opgezet om de complexe 
problematiek van het buitengebied 
integraal te benaderen en om daar een 
koppeling met een financieel kader van 
te maken. Eind 2014 is er een nieuwe 
werkwijze ontwikkeld op basis van het 
principe ‘Niet vinken maar vonken’ 
waarbij de omgeving betrokken wordt 
bij onderwerpen in het buitengebied. 

7. Realisering Centrumplan
In 2014 gaan we de Kerkstraat en 
het Lambertushof herinrichten. Ook 
ontwikkelingen binnen het gebied 
Wijen-Emté worden volgend jaar verder 
uitgewerkt. 

8. Financiële huishouding
Een robuust en solide financieel beleid 
blijft in 2014 een belangrijke ambitie. 
Passend hierbij is dat wij in de toekomst 
onze budgetten opnieuw gaan herijken, 
zodat wij financieel goed voorbereid 
blijven op de ontwikkelingen die nog op 
ons af gaan komen. 

9. Risicobeheersing woningbouw en 
Pannenweg
In 2014 proberen we de uitgifte van 
bouwkavels te intensiveren door nau-
wer samen te werken met marktpartijen 
en een gerichte benadering van moge-
lijke doelgroepen. Volgend jaar richten 
we ons ook op de acquisitie, marketing 
en verkoop van kavels op bedrijventer-
rein Pannenweg. Het opnieuw bekijken 
van de verkaveling van de nog niet ver-
kochte gronden moet hiertoe bijdragen. 

Compleet boekwerk
Wethouder Houtman realiseert zich dat 
bovenstaande uitleg erg compact is. 
Het begrotingsboekwerk beslaat ruim 
150 pagina’s. “Op onze website staat 
echter een uitgebreider verslag. Daar 
kan iedereen de complete begroting 
downloaden." 

 als een voetganger groen heeft, begint 
het licht al vrij snel te knipperen en 
wordt het weer rood. Soms is dat al 
voordat iemand aan de overkant is. Dit 
is bij moderne verkeerslichten normaal. 
U hebt dan echter nog voldoende tijd 
om de overkant te bereiken, voordat 
de lichten van het overige verkeer op 
groen springen

Welke zaken signaleren we?
Zoals gezegd, is de nieuwe situatie voor 
veel mensen nog onwennig. Op onze 
website staan daarom de belangrijkste 
zaken die we gesignaleerd hebben, de 
vragen/opmerkingen die we ontvangen 
hebben en onze antwoorden daarop. 
Kijkt u daarvoor onder Actueel op 
www. nederweert .nl. 

Nader onderzoek 
Met de politie, Veilig Verkeer Nederland, 
de provincie en een specialist op het 
gebied van dergelijke verkeerssituaties, 
gaan we onderzoeken of er nog aan-
vullende zaken nodig zijn. Een aantal 
zaken is al aangepast (langere groen- en 
ontruimingstijden). Het ontwerp van een 
dergelijke regeling is echter zeer complex .

Begroting voor 2014 vastgesteld 
“Nederweert heeft begroting keurig op orde”

Verkeerssituatie Brug 15: fietsers opgelet!

GemeenteContact
Donderdag 14 november 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. 

Even onbezorgd
Even niet hoeven zorgen. Voor veel inwo-
ners een vanzelfsprekendheid. Maar voor 
een aantal ook niet. Zij staan dag en nacht 
klaar voor een ander. Hoe fijn is het dan 
als deze mantelzorgers zelf eens een paar 
uurtjes onbezorgd kunnen genieten. 

Het Steunpunt Mantelzorg Nederweert 
organiseert daarom jaarlijks in opdracht 
van de gemeente een verwendag, rond 
de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is het 
thema: ‘Yes We Care!’ oftewel ‘Ja, we 
zorgen voor elkaar!

Waardering
Op vrijdag 8 november was het dan zover. 
Wethouder Maria Frenken opende de 
muziekavond in zaal Le Winne en sprak 
haar respect, dank en waardering uit voor 
alle mensen die dagelijks de zorg voor 
een zieke of gehandicapte partner, kind, 
familielid, buur, vriend of bekende op zich 
nemen. Mantelzorgers moeten kunnen 
rekenen op ondersteuning. Niemand is 
erbij gebaat als dat zij overbelast raken. 
Een speciaal dankwoord was er daarom 
ook voor het steunpunt mantelzorg en 
haar vrijwilligers die zich met hart en ziel 
inzetten om mantelzorgers te ontlasten. 

Muziekavond 
Zo’n tachtig mantelzorgers genoten van 
een gevarieerd programma met o.a. een 
optreden van Zanggroep Heisa, er waren 
lekkere hapjes en na afloop kregen alle 
aanwezigen nog een presentje mee naar 
huis. 

Aardigheidje
Op maandag 11 november brachten de 
vrijwilligers van het steunpunt ook een 
bezoekje aan een aantal mantelzorgers 
voor het overhandigen van een aardig-
heidje, als dank voor het goede werk dat 
ze verrichten. Inwoners konden hen daar-

Je oude school. Een gebouw waar zo-
veel herinneringen liggen, waar je hebt 
leren lezen en schrijven, waar je vriend-
jes en vriendinnetjes hebben gemaakt. 
Voor jong en oud was het afscheid afge-
lopen vrijdag daarom best even moeilijk. 

De verhuiswagens stonden al klaar bij 
basisschool De Tweesprong in Neder-
weert-Eind en de kinderen hielpen 
tijdens de knutseltijd enthousiast mee 
met het inruimen en het stickeren van 
dozen. Om 11.00 uur startte het officiële 
afscheidsgedeelte. 

Stukje geschiedenis
Directeur Margo Jacobs sprak alle kin-
deren en aanwezige ouders toe, in het 
bijzijn van René van Strijp, algemeen 

‘Dat in groep 3 mijn tand is uitgevallen’

directeur Meerderweert, en onderwijs-
wethouder Maria Frenken: “Het is een bij-
zondere dag. We nemen afscheid van een 
stukje geschiedenis. Volgend jaar komen 
de kinderen terug en dan in een geheel 
nieuw schoolgebouw”. Op dichterlijke 
wijze sloot de directeur af en bedankte ze 
alle aanwezigen voor hun komst.

Herinneringstekst
De leerlingen zongen vervolgens het 
schoollied, mochten al symbolisch de 
sloophamer hanteren en lieten toen bal-
lonnen de lucht in met een persoonlijke 
herinneringstekst aan de huidige school. 
Een greep uit de reacties. Mijn leukste 
herinnering is ‘het buiten spelen in de 
kuil’, ‘dat we ons nieuwe schoolplein 
kregen’, ‘dat we de klas mochten op-
pimpen’, ‘het kerstdiner in groep 5, toen 
we doorgeefspelletjes deden’, ‘dat het 
er zo gezellig is’, ‘de boekenhoek, dan 
konden we op de gang zitten’. 

Nieuw onderkomen
Op dinsdag 12 november werd het ge-
bouw van De Tweesprong overgedragen 
aan de sloper. Op die dag hadden de 
leerlingen ook hun eerste schooldag in 
de voormalige Martinusschool in Weert 
waar ze de komende maanden met 
bussen naartoe worden gebracht. Het 
gebouw is goed onderhouden en heeft 
ruime lokalen en een veilige speelplaats.

De verwachting is dat de kinderen rond 
de herfst hun intrek nemen in de nieuwe 
school in Nederweert-Eind.

voor aanmelden. Vele zorgzame burgers 
werden op deze manier nog eens extra in 
het zonnetje gezet. Kijkt u voor foto's van 
de avond op onze website.

Voor de gemeente Nederweert blijft een robuust en solide financieel beleid in 2014 een belangrijke ambitie. (Foto: internet)

Op de website...
Wat is besloten in de raads-
vergadering?
Onderhoud openbaar groen in 
week 46
Aanleg drie hondenspeel-
veldjes in december

www.nederweert.nl

Een aanpassing ten gunste van een 
bepaalde weggebruiker kan weer snel 
leiden tot een ongewenste situatie voor 
een andere weggebruiker en daardoor 
wellicht een onveilige situatie creëren. 

Aaandacht voor nieuwe situatie
Ook Veilig Verkeer Nederland zal de 
nieuwe situatie tijdens de verkeers-
educatie/-voorlichting op scholen en bij 
de ouderenbonden nadrukkelijk onder 
de aandacht brengen. Voor vragen en op-
merkingen kunt u altijd contact opnemen 
met de gemeente Nederweert of met de 
provincie Limburg, mevrouw Meerten 
van der Maas, tel. (043) 3899999.



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!

St.Nicolaas 
komt naar Ospel!

Zondag 17 november 

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

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

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

VRIJWILLIGE HULPSERVICE VORK
MEER 
De Vrijwillige Hulpservice is een dienst 
waarbij vrijwilligers worden ingezet 
om een klusje te doen voor een an-
der. De Hulpservice is er voor men-
sen met een beperking, ouderen en 
mensen met een smalle beurs die een 
klusje hebben in of rondom het huis 
of ergens eenmalig/kortdurend hulp 
bij nodig hebben. De Hulpservice 
kan worden ingezet voor kleine, in 
principe incidentele en kortdurende 
klussen, bijvoorbeeld voor kleine re-
paraties in huis, kleine onderhouds-
werkzaamheden in de tuin, vervoer en 
hulp bij het invullen van formulieren. 

Hulp nodig bij een klusje? 
Heeft u een klus in of rondom het 
huis die u niet zelf of alleen kunt 
doen, die niet gedaan kan worden 
door mensen uit uw directe omge-
ving en die u niet kunt uitbesteden 
aan een bedrijf? Dan kan de Vrijwil-
lige Hulpservice wellicht iets voor u 
betekenen. Voor het gebruik maken 
van de dienst vragen we een kleine 
onkostenvergoeding.

Aanmelden klus 
Voor het aanmelden van een klus kunt 
u contact opnemen met Vorkmeer 
Nederweert. Dit kan via tel. 0495-
688247 en e-mail vrijwilligehulpser-
vice@vorkmeer.nl. Natuurlijk kunt u 
ons ook bellen of mailen voor vragen 
en meer informatie. Wij bespreken 
graag met u de mogelijkheden.

MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER 
VOOR HET MAATJESPROJECT 
Ieder mens heeft behoefte aan con-

tact met anderen. Voor sommigen 
kost het meer moeite om zelf die 
contacten te vinden of te leggen 
of er vallen (steeds meer) mensen 
in de directe omgeving weg. Of ie-
mand kan om wat voor reden dan 
ook wat extra hulp of een steuntje 
in de rug gebruiken. Wij zoeken voor 
deze mensen een vrijwilliger om bij-
voorbeeld samen gezellige activitei-
ten mee te ondernemen, zoals een 
wandeling maken, ergens een kopje 
koffie drinken, naar de winkel gaan, 
creatief bezig zijn of gewoonweg ge-
zellig een praatje maken. Wilt u iets 
voor een ander betekenen? Neem 
dan contact met ons op! Wij ge
ven u graag meer informatie over 
het maatjesproject.

VACATURE VAN DE WEEK: vrijwil
liger bewegingsactiviteit
Land van Horne is op zoek naar een 
vrijwilliger die eenmaal per week 
samen met een begeleider zorg wil 
dragen voor een leuke activiteit, na-
melijk het bewegen op muziek van-
uit een (rol)stoel. Bij de taken hoort 
o.a. ook het ophalen en terugbren-
gen van cliënten naar hun kamers. 
Bent u actief, kunt u mensen moti-
veren en heeft u een hart voor ou-
deren? Neem dan contact met ons 
op! Op onze website vindt u meer 
informatie over deze en andere va-
catures. 

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. 

Rijbewijskeuringen Stichting 
Welzijn Ouderen “De Roos”

Op woensdag 27 november is er weer 
afspraakspreekuur voor de verplichte 
rijbewijskeuring voor senioren in het 
Ontmoetingscentrum van Stichting 
Welzijn Ouderen ‘De Roos’ aan de 
Beekstraat 29 in Weert. De kosten be-
dragen 30 euro en aanmelden kan via 
06-40683173. Het keuringsformulier, 
de zogenaamde Eigen Verklaring, is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via 
internet op mijn.cbr.nl. De volgende 
keuring is op maandag 23 december.

Open dag 
Tussen kunst en kast

Tussen kunst en kast, Leveroy Ca
deau en woondecoratie heeft zon
dag 1 december extra Open dag
Met ons uitgebreid assortiment ca-
deaus voor een ander of lekker voor 
jezelf, vindt u altijd iets. Zeer toepas-
selijk in de Decembermaand. Open 
van 13.00 – 16.30

Normaal open
Maandag 10.00 – 17.00
Donderdag, vrijdag, 
zaterdag  10.00 – 17.30
di/woe  gesloten
 
www.tussenkunstenkast.nl
Like ons ook op Facebook
Dorpstraat 16 Leveroy
 

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

PEDICURE

RENATE

Ambulante voetverzorging
bij u thuis

Renate Corstjens
Tel. 06-19 42 00 55

pedicurerenate@gmail.com

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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)

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

SJG Weert

Hyperglykemie (hyper) 
Te hoge bloedsuiker 

Woensdag 27 november a.s. orga
niseert SJG Weert in samenwer
king met de Diabetesvereniging 
Limburg een informatiebijeen
komst over hyperglykemie voor 
mensen (en partner) met dia
betes, die tabletten of insuline 
gebruiken. Spreker: Jeroen Door
nenbos, trainer bij de Diabetes
vereniging.

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 via het inschrijf
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele
fonisch bij de afdeling Patiënten
voorlichting: 0495 – 57 22 05.

Het is moeilijk voor mensen met dia-
betes om de bloedglucosewaarde 
binnen de streefwaarden te houden; 
tussen de 4 en de 8 mmol. 

Soms zit je er onder (een ‘hypo’), 
maar vaker zit je boven die waarde 
(een ‘hyper’). Wat veroorzaakt een te 
hoge bloedglucosewaarde? Hoe merk 
je het? Wat kun je ertegen doen? 

Deze vragen worden besproken, maar 
een belangrijk deel van de presentatie 
zal gaan over de gevolgen die hypers 
kunnen hebben. Waarom zijn te hoge 
bloedglucosewaarden schadelijk voor 
het lichaam? Wat zijn de risico’s? Hoe 
merk je dat? Welke complicaties zijn 
het meest voorkomend? 

Natuurlijk is er tijdens en na de bijeen-
komst gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het delen van ervaringen. 
Dit thema is bedoeld voor iedereen 
die complicaties heeft, maar juist ook 
voor mensen die daar nog niet mee te 
maken hebben. 

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

Alvast bedankt voor uw nieuws en re-
acties!

Redactie vastelaovundsjgezet,
V.V. De Pinmaekers

Workshop Tapas 
bij Cocon

Tapas is de aanduiding voor 
Spaanse aperitiefhapjes. Traditi
oneel is een tapa een eetlustop
wekkend hapje dat in Spaanse 
cafés bij een alcoholhoudend 
drankje (bier, wijn, sherry) wordt 
genuttigd. Hoewel de tapa oor
spronkelijk een tussendoortje 
was, worden ze in Spanje ook wel 
geconsumeerd als maaltijd. 

Ook buiten Spanje worden tapas in 
tapasbars als avondmaaltijd aange-
boden, al lijken de ‘Amerikaanse’, 
‘Nederlandse’ of ‘Duitse’ versies van 
tapas niet altijd op wat men in Spanje 
tapas noemt. 

Deze workshop is woensdag 18 de-
cember en begint om 18.00 uur. De 
kosten voor deze uitgebreide Tapas-
avond bedragen € 32, - incl. drankjes. 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; 
cursussen@coconnederweert.nl;
www.coconnederweert.nl

Brocante Winterfair

In het weekeinde van 23 en 24 no-
vember organiseren twee buurvrou-
wen met een passie voor brocante 
een brocante winterfair. Dit alles in 
een landelijke sfeer in de mooie grote 
schuur van theetuin de Turfstaeker te 
Ospel. 22 Standhouders met de mooi-
ste brocante, woonaccessoires en nog 
heel veel meer. Dit alles in een sfeer-
volle ambiance waar de vuurkorven 
branden, live muziek speelt zachtjes 
op de achtergrond en aan de inner-
lijke mens is ook gedacht, overheer-
lijke appeltaart, warme chocomelk, 
erwtensoep, voor elk wat wils.
Op de fair zijn hoofdzakelijk stands te 
vinden met brocante maar ook vind je 
er nieuwe woonaccessoires, bloemen, 
sieraden en nog veel meer.

Dus bent u nog op zoek naar een 
mooi kado voor Sint of kerst komt u 
dan snuffelen tussen al dat moois op 
deze fair.
De fair wordt gehouden op zaterdag-
avond 23 november van 18.00 – 22.00 
uur en op zondag 24 november van 
11.00 – 17.00 uur.
LOKATIE: theetuin de Turfstaeker, 
aan de Schepengraaf 19 te Ospel.
ENTREE: 2.50 euro p.p. 2e kop koffie 
gratis, gratis parkeren.
 

Nieuwsbrief 
van Sint en Piet

 
Beste Kinderen en Ouders van Ne
derweert
Dit jaar zal de Sint met zijn Pieten op 
Zondag 17 november weer voet aan 
wal zetten in Nederweert.
Om 13:30u zal de boot aanleggen bij 
de passantenhaven in Nederweert.
De Sint zou het heel fijn vinden als 
jullie met z’n allen hem komen ver-
welkomen.
Aansluitend zal de Sint en zijn Pie-
ten door de Brugstraat en Kerkstraat 
naar de Pinnenhof gaan.
Waar alle kinderen hem persoonlijk 
kunnen komen verwelkomen.
De knutselpieten willen dan ook alle 
kinderen vragen om een tekening of 
knutselwerkje te maken.
Deze jullie bij de Pinnenhof kunnen 
inleveren, de Pieten zullen dan voor 
de 10 mooiste werkjes een prijs uitrei-
ken, dit alles zal plaats vinden in ,,de 
Pinnenhof,, op zondagmiddag.
Alleen kinderen die aanwezig zijn 
zullen in de prijzen vallen en kunnen 
de prijzen natuurlijk gelijk mee naar 
huis nemen.
 
Tot dan,
 
Groeten,
De Sint en zijn Pieten

Bekendmaking 
Boorebroeëdspaar 2014

Traditioneel wordt op de zaterdag 
voor de vastelaovundj in Nederweert 
de Boorebroeeluft gehouden.
Vele jaren werd de boorefemilie gele-
verd door diverse verenigingen.
De Pinmaekers zijn een nieuwe weg 
ingeslagen en hebben de boorfemilie 
uit diverse families samengesteld.

Bekendmaking
Tijdens de opening van het nieuwe 
Vastelaovundj seizoen op de 11e van 
de 11e is de boorefamilie bekend ge-
maakt. Het boorebroeëdspaar ging 
bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand Giel Bruijnaers in ondertrouw

Bruidspaar voor 2014
De bruid voor 2014 is Jeannette van 
Haperen van de Kerkhof en de brui-
degom is Ad Timmermans. De ouders 
van de bruid worden gevormd door 
Roos Stals en Corné de Leeuw. De 
ouders van de bruidegom zijn Maudi 
Timmermans en Martien Moonen

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

35 JAAR KOMHOFF SANITAIR:
EINDEJAARSAANBIEDING: 

MEE NEEM PRIJS
WISA ZELFDRAGEND INBOUWRESERVOIR + 
DRUKPLAAT + WANDKLOSET + SOFTCLOSE/

QUICKRELEASE ZITTING NU € 239,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

Met spiegelkast € 895,-  Ook in 100 en 120 
verkrijgbaar tegen Aktie  prijzen

Diverse opruimings artikelen tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

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
 
 
 

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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)

Autobedrijf Jac Smeets
Bredeweg 27

6031 CK Nederweert

Telefoon:  0495 632592



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

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@
kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
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 14 tot en met 23 november   

DONDERDAG 14 NOVEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 15 NOVEMBER
Gedachtenis van H-Albertus de Grote, 
Dominicaan , bisschop en kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 16 NOVEMBER
Gedachtenis van Margarita van Schotland 
– vooravond van de 33ste zondag door het 
jaar
18.00 uur H. Mis (Young for Ever uit Someren 
- lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst ou-
ders Vaes-Vossen en kinderen  Thom, Jet en 
Jeanne, jaardienst ouders Berben-Bukkems 
(tevens vanwege verjaardag), jaardienst Piet 
en Mia Freij-Bruekers, Gerard Hoeben (van-
wege verjaardag), ouders Wijen-Bongers.

ZONDAG 17 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Caris).

MAANDAG 18 NOVEMBER
Gedachtenis van de kerkwijding van de 
basilieken  van de apostelen Petrus en Paulus
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 19 NOVEMBER 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 20 NOVEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 21 NOVEMBER
Gedachtenis van de opdracht van Maria
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Cecilia, maagd en mar-
telares
Geen Rozenkransgebed en H.Mis

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Clemens I, paus en mar-
telaar - vooravond van het hoogfeest van 
Christus, Koning van het heelal 
18.00 uur H. Mis- (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – echtgenoten 
Bruynaers-Gielen (vanwege verjaardag), 
Toos Gielen-Loijen (vanwege verjaardag).

Misdienaar
Zaterdag 16 november 18.00 uur; Britt Stie-
nen.

Dank!
In het weekeinde van 2 en 3 november heb-
ben we onze dierbare overledenen her-
dacht. In het Allerzielenlof op zondag 3 no-
vember hebben we met name hen herdacht 
van wie wij afgelopen jaar afscheid hebben 
genomen. Aansluitend hebben we de gra-
ven op het parochiekerkhof gezegend. Een 
kerkhof dat er weer schitterend bij lag. Dit 
is te danken aan de vele nabestaanden die 
de dagen ervoor hard hebben gewerkt om 
de graven van hun dierbaren netjes te ma-
ken, maar vooral ook aan de leden van onze 
kerkhofploeg. Deze zorgen er niet alleen 
voor dat het kerkhof er met Allerheiligen 
en Allerzielen netjes bij ligt, maar dat dit 
het hele jaar het geval is. Wij zijn hen voor 
deze inzet daarom heel dankbaar. Misschien 
zijn er mensen die daar ook hun steentje 
aan willen gaan bijdragen door ook bij de 
kerkhofploeg te komen. U kunt hier altijd 
contact over opnemen met het parochiecen-
trum of de pastoor.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
 ING rek. 2943427

Zondag 17 november
10.00 uur H. Mis –

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 16 - 23 november. 

ZATERDAG 16 NOVEMBER, 19.00 (Zang-
groep Ospel) Wiel en Pieter Piepers en 
schoonzoon Albert, overledenen familie van 
Kimmenade-Duijkers, jrd Theu Stockmans 
(verjaardag), jrd Bèr Gielen en Nel Gielen-
Hendriks, ghm Maria Mathea Elisabeth van 
Loon-Bruelers en Cornelis van Loon, ghm 
Teng Bruekers, zwd Geert Barents, voor de 
smeden en overleden leden van de smederij 
van Eynderhoof. 

ZONDAG 17 NOVEMBER, 33e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) Bertus Vossen en 
Toke Vossen-van Deursen (verjaardag), Ca-
tharina Sophia Schreurs en Henricus Hubertus 
Vaes, ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks. 

DINSDAG 19 NOVEMBER, 19.00 voor de 
zieken. 

DONDERDAG 21 NOVEMBER, Opdracht 
van de heilige Maagd Maria, 19.00 voor ei-
gen intenties. 

VRIJDAG 22 NOVEMBER, 18.30  St. 
Caecilia viering parochiemedewerkers en 
kerkelijk zangkoor.

ZATERDAG 23 NOVEMBER, H. Clemens I, 
paus en martelaar, 19.00 (Jongerenkoor 
Friends with Voices) Bèr Zegveld en overleden 
familie, ghm Wiek Huijerjans, Til Huijerjans-
Verheijen (verjaardag) en schoonzoon Albert, 
ghm Jac Jacobs, ghm Andries Veugen en Drika 
Veugen-Wijen, zwd Marietje Vossen-Kersten, 
uit dankbaarheid bij 50-jarig huwelijk. 

ACOLIETEN: za. 16 nov. 19.00 : Victor 
Köster, Cas Schonkeren; zo. 17 nov. 10.00 : 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 23 nov. 
19.00 : Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

DOOPSELS:  Door het sacrament van het 
H. Doopsel zijn Vayemme Hermans, Koren-
bloemstraat 3, en Kevin Koolen, O.L. Vrou-
westraat 2a, in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. We wensen dopeling en ou-
ders proficiat en een goede toekomst. 

OVERLEDEN: Op 30 oktober jl. overleed  
Piet Cuijpers, 85 jaar, Siebenstraat 6. Moge 
hij rusten in vrede. 

POORTEN KERKHOF: Na het vakkundig 
voegen van de kerkhofmuren zijn ook de 
oude poorten van het kerkhof hersteld. En 
dat is even vakkundig gedaan en wel door 
de smeden van het Limburgs Openlucht Mu-
seum Eynderhoof. Zij oefenen hun oude am-
bacht nog steeds met plezier en toewijding 
uit. De poorten zijn in de originele staat 
hersteld en sieren de begraafplaats. Alle 
waardering voor hun inzet en het bereikte 
resultaat. A.s. zaterdag is een misintentie uit 
dankbaarheid opgenomen voor de smeden 
van Eynderhoof en voor hun inmiddels over-
leden collega-smeden.  

 Pastoor A. Koumans. 

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  16 nov. 2013 – 23 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 andere  
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau  gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

ZONDAGMORGEN 17 NOV. 9.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door onze beide koren b.g.v. de Ceci-
liaviering. 

Als  hgm. voor de levenden en overleden 
leden van onze beide koren b.g.v. de Cecilia-
viering, Als jrd. voor Wiel Heijnen en tevens 
voor  Jan Heijnen en voor de overledenen 
van de fam. Heijnen-Koolen, Als jrgt. voor 
Franciscus Vermeulen en Elisabeth Janssen

Mededelingen:
•	 Overleden	in	de	leeftijd	van	83	jaar	Wiel	

Slabbers moge hij rusten in vrede;
•	 De	 kerkdeurcollecte	 voor	 Wereldmissie-

dag heeft € 74,20 opgebracht namens 
het kerkbestuur onze hartelijke dank.

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

16 t/m 23 november  2013.

ZATERDAG 16 NOVEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, jaardienst voor ouders Verheijen-
Bollen, jaardienst voor Willem Schroyen en 
Corry Schroyen-Voorter, ter ere aan de H. 
Gerardus.

ZATERDAG 23 NOVEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, St. Ceciliaviering koor De Leeuwerik, 
voor Pierre Verdonschot voor zijn verjaar-
dag.

LEZERS; zaterdag 16 november Jolanda 
Wijen, zaterdag 23 november Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS; zaterdag 16 november Tom 
van Horik, zaterdag 23 november Esther 
Boonen en Ayla Beerens.

“Vreedzaam samenleven is het kostbaarste 
goed van een gemeenschap.”

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  17 NOVEMBER 2013. H. Mis om 
11.00 uur
Gezinsmis met medewerking van jeugd-
koor De KWIKKWEKKERTJES.
Thema: HERFST.

Alle kinderen en ouders en familie zijn wel-
kom in deze H. Mis.

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H. Mis voor Wiel van Ge-
mert, opgedragen door buren St. Rochus-
straat en buren Agneshof. H. Mis voor ou-
ders Mackus-Knapen

Lector: kinderen
Misdienaar: Bert Verheggen / Francine Smeets
Collectant: Hein Nieskens

Doop
Op zondag 17 november 2013 zal Ize Wij-
nen, geboren 06-06-2013, het doopsel ont-
vangen in de St. Rochuskerk Budschop.

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 15 
november 2013 in het zaaltje van de Sint Ro-
chuskerk in Budschop. Aanvang: 20.00 uur.  
De zaal is open om 19.00 uur.

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

 Het bestuur.

1 4  n o v e m 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.

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.

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.

de Zonnebloem
Op vrijdag en zaterdag, 25 en 26 oktober jl. 
mocht de Zonnebloem / Welfare afdeling Ne-
derweert weer te gast zijn bij Em-Té in Neder-
weert. Wederom mochten wij, onze met vlijt 
zelfgemaakte producten te koop aanbieden 
aan het winkelend publiek van Nederweert.
Ter plaatse werden door vrijwilligers van de 
Zonnebloem wafels gebakken. De heerlijke 
geur verspreidde zich bij de ingang van de 
Em-Té. Dit was een groot succes want de wa-
felbakkers konden amper aan de vraag vol-
doen. Vele trouwe klanten hebben we weer 
mogen ontmoeten. 

Wij danken alle mensen die ook nu weer 
een steentje hebben bijgedragen en ons een 
warm hart toedroegen. De opbrengst is vol-
ledig bestemd voor diverse activiteiten die 
bestemd zijn voor mensen met een lichame-
lijke beperking en/of mensen die langdurig 
ziek zijn. Mensen die eenzaam zijn of dreigen 
eenzaam te worden behoren eveneens tot 
onze doelgroep.

Speciaal danken wij de leiding en het perso-
neel van Em-Té voor de gastvrijheid en de bij-
zonder plezierige samenwerking gedurende 
deze twee dagen. 
Met veel plezier hebben onze vrijwilligers ge-
bruik gemaakt van de mogelijkheid die Em-Té 
ons heeft geboden. 

Em-Té nogmaals hartelijk dank!    

Zonnebloem  
Afdeling Nederweert   
 TvCGJ                                                  

Op zaterdag 2 november jl. werd Mia 
Smeets in huiselijke kring geëerd met het 
opspelden van de gouden insigne van de 
Nationale Zonnebloem.

In september 1988 is Mia bij de Zonnebloem 
afdeling Nederweert gekomen. Vrijwel direct 
nam ze zitting in het bestuur. Dat heeft ze zo-
lang gedaan tot het statutair niet meer mogelijk 
was om daar nog zitting in te kunnen hebben. 
De maximale bestuurstermijn werd flink over-
schreden. Dat zou nu niet meer kunnen. In die 
25 jaar lang heeft zij de Zonnebloem van Neder-
weert zien veranderen, zien bloeien en groeien. 
Voorzitters, secretarissen, bestuursleden heeft 
ze zien komen en gaan. Zij bleef de constante 
factor, de rots in de branding. 

Jaren heeft Mia in het oude bejaardenhuis op de 
dinsdagmiddag of de woensdagavond bewoners 
van het bejaardenhuis bijgestaan met naald en 
schaar. De nodige bemoeienissen heeft zij gehad 
bij het huis van Mia Kees en sinds de oprichting 
van ons “naaikransje“ in de Sint-Antonius veste.

Ongeveer 25 jaar is Mia betrokken geweest bij 
het kienen in De Pinnenhof. Dit gebeurde en 
gebeurt nu nog onder auspiciën van de Oude-
renbond maar steeds met hulp van vrijwilligers 
van de Zonnebloem. Zij heeft zich ingezet bij het 
organiseren van uitstapjes voor de Zonnebloem, 
het maken van hapjes bv. bij de Nieuwjaarsbor-
rel. Zij vulde en vult belastingpapieren in voor 
gasten. 25 jaar heeft zij zich ingezet voor Zon-
nebloem en voor de handwerkers van de Zon-
nebloem nl. de Welfare.

Wat heel belangrijks is dat Wiel, haar echtge-
noot, Mia altijd de vrijheid heeft gegeven om dit 
allemaal te kunnen doen. Zonder de onophou-
delijke steun van Wiel had Mia dit nooit waar 
kunnen maken.

Voor deze tomeloze inzet voor de zwakkere en/
of eenzame medemens van Nederweert is de 
Zonnebloem veel dank verschuldigd aan Mia. 
Reden genoeg voor het Landelijk Bureau deze 
onderscheiding aan haar toe te kennen. Nor-
maal wordt deze bijzondere onderscheiding 
door iemand van het provinciaal bestuur uitge-
reikt. In dit specifieke geval viel de eer om deze 
gouden onderscheiding te mogen opspelden 
toe aan de voorzitter van de Zonnebloem van 
Nederweert. Deze taak heeft hij namens de Lan-
delijke Zonnebloem maar speciaal ook namens 
onze afdeling graag op zich genomen. 

De Zonnebloem, afdeling Nederweert wenst 
Mia van harte proficiat met deze hoge gouden 
Zonnebloemonderscheiding. 

 TvCGJ
      

Mia Smeets 25 jaar bij de Zonnebloem

Prachtige 
orchideeën 

met 3 takken 
en veel knoppen 

in diverse kleuren

van e 12,95 voor e 9,95
Tuinwinkel De Verrassing

Budschop
tel. 460039

L.K.V. Afdeling Nederweert 60 jaar jubileum

Dinsdag j.l  5 november heeft vrouwenbe-
weging LKV afd.Nederweert haar 60 jarig 
jubileum mogen vieren. Bestuur en alle le-
den waren In de  Pinnenhof  aanwezig waar 
provinciaal geestelijk adviseur aalmoeze-
nierA.de Graef Woutering.een gebeds-
dienst uit dankbaarheid verzorgde. Pianist 
Thieu van Deursen zorgde voor de muzikale 
omlijsting.Hierna werden mevr.Anneke Ver-
donschot en mevr. Mia Doensen

gehuldigd vanwege hun 60 jarig lidmaat-
schap! Na de receptie deed het uitgebreide 
buffet goed smaken.De Lollypops uit Some-
ren sloten de feestdag af met hun spette-
rend optreden.
Bestuur en leden kunnen terug kijken op 
een goed verzorgde en leuke feestdag.
L.K.V. Nederweert - VOOR & DOOR VROUWEN!!
 
Proficiat!

LKV Nederweert
Hallo dames,

We hopen dat iedereen genoten heeft van 
onze jubileumavond.
Onze volgende bijeenkomst is onze sinter-
klaasavond op dinsdag 26 november. Hier-
van krijgt u nog zo spoedig mogelijk per-
soonlijk bericht. 

 Met vriendelijke groeten
 Het bestuur.

Cursus boetseren bij Cocon

Klei is een belangrijk materiaal daar-
voor, dat door de eeuwen heen ge-
bruikt wordt om de vormgeving te sie-
ren. Klei vraagt net als ander materiaal 
om een eigen bewerking en ook een 
eigen verwer king. Het is heerlijk om 
zelf iets te creëren uit aardemateriaal. 
Wer ken met klei is werken met natuur-
lijk materiaal waarbij je ontspan nen in 
op kunt gaan. Het boetseren wat we 
gaan doen, gebeurt via het handvor-
men van de klei. Ook zal veel aandacht 
worden besteed aan het decoreren en/
of glazuren om het product af te wer-
ken. Je kunt je daarbij op je eigen ma-
nier en in je eigen tempo bekwamen, 
waarbij je verschillende keramische 
technieken worden aangereikt. 

Deze cursus is zowel voor beginners 
om de techniek van het boetseren te 
leren als ook voor gevorderden, om 
zich daarin verder te ontwikkelen. 
De cursus is wekelijks op vrijdagmor-
gen van 9.30-11.30 uur en loopt tot 
eind maart 2014. Stichting Cocon, 
Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.
(495)-626235; 
cursussen@coconnederweert.nl; 
www.coconnederweert.nl

Vollemaanexcursie in De Groote Peel 

In het donker wandelen met volle maan 
kan zonder zaklamp  
Als de maan vol en rond aan de hemel staat 
lijkt het alsof een grote schijnwerper de 
aarde in zijn greep heeft. Je kunt dan zelfs 
zonder zaklamp of ander kunstmatig licht in 
het donker wandelen. Tijdens de vollemaan-
wandeling in De Groote Peel, op zaterdag 16 
november, ervaar je hoe bijzonder dat is. De 
excursie start om 19.30 uur bij de ingang van 
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 
te Ospel. Deelname kost € 5,- voor volwasse-
nen en € 3,50 per kind. Opgave vooraf is ge-
wenst op nummer: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl

Vollemaan, romantisch of griezelig?
Een wandeling in het licht van de volle-
maan is voor sommigen het toppunt van 
romantiek. Anderen associëren vollemaan 
met griezelverhalen en spannende gebeur-
tenissen. Feit is dat de maan in volle glorie 
iets magisch heeft en tot de verbeelding 
spreekt. Haar zilverwitte licht geeft bomen 

een schaduw, water een speelse schittering 
en het landschap een magisch tintje. Donker 
is niet donker meer! 

Misschien is een beetje lef wel handig als 
je met volle maan door De Groote Peel 
gaat wandelen. Maar wie niet bang is voor 
Dwaallichten, Witte Wieven of dolende rid-
ders - die hun uiterste best doen om je de 
diepte in te lokken - zal zeker genieten van 
de schoonheid van het Peellandschap, ba-
dend in het zilverwitte maanlicht. Gelukkig 
lopen Peelgidsen van Staatsbosbeheer mee. 
Zij zorgen voor een veilige route en zullen je 
vertrouwd maken met de geluiden van de 
nacht. Een avond om nooit te vergeten. 

Buitencentrum De Pelen 
De Vollemaanwandeling start bij de ingang 
van Buitencentrum De Pelen, de toegangs-
poort tot De Groote Peel. De Pelen is vanaf 
november op dinsdag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur geopend. Voor meer informa-
tie: www.buitencentra.nl



Koopzondag
17  n o v e m b e r

HUBO Duijts • Kerkstraat 16 Nederweert • (0495) 626309 

www.huboduijts.nl

 

MOOI
OP MAAT
Op maat gemaakte
schuifkasten en
inloopkasten

Opbergruimte
met een exclusieve
uitstraling.
Past altijd en in
elk interieur!

Geen koopzondaG / deelnemer krasactie koopzondaG Geopend van 08.30 - 11.00 uur / deelnemer krasactie

Ook wij 
nemen deel 
aan de 
Sint Nicolaas
krasactie

Brood en Banketbakkerij Tommie
Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344 St. 

Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422

Geen koopzondaG / deelnemer krasactie

Geen koopzondaG / deelnemer krasactie

Lindanusstraat 3, Nederweert, 
Tel: 0495-631383

Bij aankoop van Variluxglazen een 
wijnkaraf t.w.v. € 45,- kado! 

brinkmans_16-10-2013_adv_100x100mm.indd   2 29-10-13   16:18

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

koopzondaG Geopend / deelnemer krasactie

Maak je sportkleding
persoonlijk Met je

eigen naaM

K A D O T I P S

HartslagMeters

Wij nemen deel aan de 
Sint Nicolaas krasactie!

Koopzondag geopend!

koopzondaG Geopend / deelnemer krasactie

Sinterklaasactie ondernemers
Prijzen krassen in Nederweert!!

Nog even en dan is Sinterklaas weer in het land. 

De tijd van geschenken en gedichten breekt aan. 

Dit heeft de Nederweerter ondernemers geïnspireerd om ook 

een aantal geschenken weg te geven. 

U gaat namelijk prijzen krassen!! 

Zo werkt het
Bij elke € 10,00 die u besteedt ontvangt u een gratis kraslot. 

Er zijn prijzen te winnen van € 5,00 en € 10,00. Maar u maakt ook kans op één van de hoofdprijzen ter waarde van € 100,00! 

Deze prijzen kunt u direct weer besteden bij een van de deelnemende  winkeliers. 

De actie loopt van 9 november tot en met 5 december. 

Bent u een van de gelukkige winnaars? 



Koopzondag

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert  
T. (+31)-495-84 31 07 

i n f o@m e o r a . n l  | w w w . m e o r a . n l

LAAT JE INSPIREREN DOOR DE NIEUWSTE TRENDS 
van o.a. Melano, Zinzi, TOV en Quoins! Voor de kinderen is er een ruime 
keuze in sieraden, horloges en tassen van o.a. Retour, Converse en Eastpak!

  ZONDAG 17 NOVEMBER van 13.00-17.00

SINTERKLAAS 
KOOPZONDAG

Ook voor al u goud/zilver  
en horloge reparaties bent  
u hier aan het juiste adres!

koopzondaG Geopend/ Geen deelnemer krasactie

Expert Lambers
St. Lambertusstraat 10, Nederweert
(0495) 625714

100x100mm h - Full Colour - wk45

DRAADLOZE SPEAKER
PLAY:1.

•   Strak en veelzijdig ontwerp 
 voor groots geluid daar waar u muziek wilt in huis
• Eén enkele app voor toegang tot uw gehele muziekbibliotheek
• Eenvoudig te installeren, te bedienen en uit te breiden

  Strak en veelzijdig ontwerp 
 voor groots geluid daar waar u muziek wilt in huis

NU

199.-

DRAADLOZE SPEAKER

199.-199.-199.-199.-199.-

DRAADLOZE SPEAKER

199.-199.-199.-199.-199.-199.-199.-199.-
KOOPZONDAG 17 NOVEMBER VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

koopzondaG Geopend / deelnemer krasactie

Geen koopzondaG / deelnemer krasactie

Uitnodiging Creatieve Kerstshow en Kerstoutlet 2013

Bloemstyling ‘Roosje’ 
Dit jaar is het thema van onze kerstshows “creativiteit”. De winkel is 
weer groter gemaakt. Ons atelier.... ‘Op Rozen’ (op de bovenverdieping) 

is net als de winkel weer een bron van inspiratie geworden. 
U krijgt vele tips om zelf mooie kerstdecoraties te maken. Kom kijken!!!

Zondag 17 november (12.00 u - 17.00 u)
- Presentatie en inschrijving Kerstworkshops

Zondag 8 december (12.00 u - 17.00 u)
- Demonstratie bloemschikken
- Inloop Mini-workshop kerstversiering maken

Zondag 15 december (12.00 u - 17.00 u)
- Demonstratie bloemschikken en ideeën

Bezoek onze kerstoutlet 
in het pand naast onze winkel.

Alleen tijdens de kerstshows geopend  
en de zaterdagen ervoor. 
van 12.00 u - 17.00 u

(Meer info op onze site)

Stuntprijzen

Kerkstraat 34 b, 
6031 CH  Nederweert
0495-622013 
www.hetroosje.nl

koopzondaG Geopend / deelnemer krasactie

BIKE TOTAAL MINITOOL

Deze compacte 

minitool is onmisbaar 

bij reparaties 

onderweg. Met maar 

liefst 10 functies! o.a. 

7 inbussmaten en 

torque sleutel.

11,95

6,95

IPHONE DRYBAG

Gebruik uw iPhone 

(navigatie) veilig op de 

fiets met deze 

waterafstotende

en schok-

absorberende houder

24,95

19,95

Kerkstraat 74B • 6031 CJ NEDERWEERT • T 0495 62 51 95

info@driessen.biketotaal.nl • driessen.biketotaal.nl

Geen koopzondaG / deelnemer krasactie

Brugstraat 21, 6031 ee nederweert
Telefoon  0495 - 631237

info@pleunismode.nl
www.pleunismode.nl

A.s. zondAg
open vAn 13.00 tot 17.00 uur

Gratis 
kras
loten!!

koopzondaG Geopend / deelnemer krasactie

Aanbieding 
t/m 16 november

Laatste week Sint actie
 van e 14,95 voor  € 8,95

Princessenvlaai  € 8,95

Rijste slagroom € 13,95

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

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Geen koopzondaG / deelnemer krasactie

  

Koopzondag Nederweert op 17 november

Een warm welkom voor Sinterklaas 
in Nederweert 

Nederweert maakt er samen met de Sint werk van!

Vele kinderhartjes zullen ongetwijfeld weer 

sneller gaan kloppen! Want op zondag 17 no-

vember meert Sinterklaas weer aan in de pas-

santenhaven van Nederweert, waar hij door 

honderden kinderen hartelijk wordt ontvan-

gen. Ook de winkeliers van Nederweert heten 

de Sint natuurlijk van harte welkom. Zij heb-

ben deze zondag hun deuren dan ook extra 

geopend van 13.00 tot 17.00 uur.  

In het centrum van Nederweert zullen bovendien verschillende 

pieten op zoek zijn naar brave kinderen. Want die krijgen natuur-

lijk een handje snoep. De ouders kunnen zich te goed doen aan 

de diverse mooie Sint-aanbiedingen in de winkels.

Kleur en maak kans op een toegangskaartje voor het Kabouterpad

Maar er worden op deze koopzondag ook echte cadeautjes aan de 

kleintjes weggegeven! De kinderen hebben in de winkels of op 

school een kleurplaat gekregen. Wie deze het mooiste inkleurt, 

maakt kans op een toegangskaartje tot het Kabouterpad in de 

Groote Peel. Er worden in totaal 200 kaartjes weggegeven.

U kent het Kabouterpad toch wel? Met een kaboutermuts op en 

een knapzak mee gaan de kinderen op pad in de Groote Peel om 

zes opdrachten uit te voeren, waarbij ze op zoek gaan naar ka-

boutersporen. Bij terugkomst krijgt iedereen een pakje koek en 

drinken. Een leuke activiteit voor de kinderen!

Sint Krasactie van start

En ook dit jaar kunt u weer meedoen aan de Sint Krasactie. Bij 

elke € 10,00 die u besteedt ontvangt u een gratis kraslot. Er zijn 

prijzen te winnen van € 5,00 en € 10,00. Maar u maakt ook kans 

op één van de hoofdprijzen ter waarde van € 100,00! Deze prij-

zen kunt u direct weer besteden bij een van de deelnemende 

winkeliers. Deze actie loopt tot en met 5 december. 

U kunt krassen bij:  

Pleunis mode - Expert Lambers – Alatas - Restaria Le Pommes - 

G&D herenmode - Kapsalon Ymfe - Kessels mannenmode - Wijn-

koperij Storms - Jola mode - Leon Wijen wonen en slapen - Jan 

Brinkmans Opticien - Tuinwinkel de Verrassing - Bloemstyling ’t 

Roosje – Shoeby fashion - Jan Driessen Tweewielers - Bakkerij 

Tommie - De Spijkerbox - Eye Centre - Hubo Duijts - Palmen sport 

- Hema - Carool – Bruna – Guulke – De Kleine Winst - Ditjes & Dat-

jes - Truyen Witgoed Ospel - Wellness at home - Bakkerij Bongers



Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 16 november
RKSVO B2 - Leveroy B1           15.00
Heythuysen D2 - Leveroy D1           11.00
VV GKC E1 - Leveroy E1           10.00
VV GKC E2 - Leveroy E2             9.30
Laar F4 - Leveroy F                9.00
 
Zondag 17 november
Horn 1 - Leveroy 1              14.30
RKVB 3 - Leveroy 2              11.00
Leveroy 3 - Wilhelmina 3          10.00
Leveroy 4 - Vrij baaldag
Leveroy Vr - Brevendia Vr          10.00
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Uitslagen Libre
Swalmen 1 – Vlegelke1  = 6 – 0.
Roermond 3 – Vlegelke2  = 0 – 6.
Vlegelke 3 – De Siem 4  = 3 – 5.

Het eerste speelde een prima wedstrijd 
maar niet genoeg om te winnen. Jaap Blok 
verloor met 9.28 gem.
Well Wijen  verloor met 12.45 en Jan Vossen 
met 5.45 gem. Het tweede speelde prima 
Math Koppen won met 6.17 gem en Dick 
den Heijer met 7.81 gem.

Programma Libre
Maandag  18 -11
Black 1 -  Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Touche 1.
Dinsdag 19 – 11
Nunhem 1 – Vlegelke 1.

Programma Golf
Vrijdag 15 – 11
Vlegelke 1 – Haazehoof 1.
BVE 1 – Vlegelke 2.
Jonas 1 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Jagerslust 1.

Veel Succes LB

ZAALPROGRAMMA
 
Zaterdag 16 november
Sporthal de Bengele Nederweert
E. Ospel E1 - Eurotech/Bevo E2 9.00u.
C. Merefeldia C1 - Ospel C1 12.00u.
B. Ospel/Merefeldia B1 - Vios B1 10.00u.
DS1. Ospel/Merefeldia DS1 - Wittenhorst DS1 19.00u.
 
Zondag 17 november
v. Hornehal Horn
D. Leudal D1 - Ospel D1     15.10u.
Sporthal Craneveld Venlo
A. Handbal Venlo A2 - Ospel/Merefeldia A1 10.30u. 
 
Dinsdag 19 november
Sporthal de Bengele Nederweert
recreanten. Ospel - Maasbracht A 21.00u.
 

zie ook www.handbalclubospel.nl

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 16 November
Nederweert, de Bengele
DB1 Ospel/Merefeldia B1- Vios B1 10.00 uur
GD1 Merefeldia D1 – Blerick D2 11.00 uur
DC1 Merefeldia C1 – Ospel C1 12.00 uur
DS1 Ospel/Merefeldia 1 – Wittenhorst 1 19.00 uur

Zondag 17 November
Venlo, Craneveld
DA1 Handbal Venlo A2 – 
Ospel/Merefeldia A1 10.30 uur

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door: 

Schildersbedrijf Henk van de Schoor

RKSVO Nieuws

Zaterdag 16 november:
RKSVO A1 - Swalmen A1 15.00
Merefeldia A2 - RKSVO A2 15.00
RKSVO B1 - FC Oda B1 15.00
RKSVO B2 - Leveroy B2 15.00
Heythuysen C1 - RKSVO C1 13.30
Egchel C1g - RKSVO C2g 13.00
RKSVO C3g - Eindse Boys C2M 13.00
RKSVO D1 - Heythuysen D1 12.00
Maasgouw D2 - RKSVO D2g 12.00
Merefeldia D3g - RKSVO D3g 12.15
SV Budel E2 - RKSVO E1 09.45
Merefeldia E2 - RKSVO E2  11.00
RKSVO E3 - Merefeldia E4 10.00
RKSVO E4g - Merefeldia E6 10.00
RKMSV F1 - RKSVO F1 10.45
RKSVO F2 - SV Budel F3 10.00
RKSVO F3g - vrij
RKSVO F4 - VV Kessel F3 11.00
Veritas F3g - RKSVO F5g 10.30

Zondag 17 november:
Bruheze 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - HVV Helmond 2 11.30
Heythuysen 2 - RKSVO 3 11.30
DESM 4 - RKSVO 4 12.30
RKSVO 5 - Someren 8 12.00
RKSVO 6 - Eindse Boys 4 10.00
SVVH 3 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - Rood/Wit’62 da.1 11.00

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Skindivers Duikteam Nederweert 
genieten van vriendjesdag!!

Afgelopen zaterdag  hadden de Skindivers 
vriendjesdag. Dat wil zeggen dat de snor-
kelaars een vriendje of vriendinnetje moch-
ten meenemen om een keer mee te doen 
met een snorkelles. De kinderen vonden 
het geweldig. Ze kregen van Duikteam Ne-
derweert een bril, snorkel en vinnen en op 
deze manier kregen ze wat vaardigheden 
aangeleerd om lekker te kunnen snorkelen. 
Er werden wat oefeningen gedaan zoals  
onder waterdoor een opening van een zeil 
heen zwemmen. Dit was voor sommigen 
erg spannend. Daarna mochten ze nog vrij 
zwemmen en werd er na afloop getrakteerd 
op een snoepje. Het was weer een geslaagde 
les waarbij de Skindivers hun vriendje ook in 
aanraking lieten komen met hun grote pas-
sie snorkelen. 
Wil jij ook leren snorkelen , kom dan eens 
kijken op zaterdag naar onze zwembadtrai-
ningen  van 17.30 uur tot 18.30 uur of kijk 
op onze site  op www.duikteamnederweert.
nl. Een mail sturen kan natuurlijk ook. Stuur 
deze dan  naar info@duikteamnederweert.nl 

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

zwemwedstrijd 

Minioren wedstrijd, zondag 27 oktober 
2013 in Horst 
Ik vond het wel leuk en gezellig. We waren 
met weinig mensen in vergelijking tot de vo-
rige keer in Echt. Onze tegenstanders waren 
Zpc de Rog, Hzpc en Noord Limburg (SG). 
Ik vond het best lang duren. Maar je kon kij-
ken hoe anderen zwommen. En er zijn veel 
medailles gewonnen. Maar wij hadden er 
ook veel gewonnen een van mijn vrienden 
had 2 gouden. En een andere vriend had 2 
zilveren. En ik had een bronzen ik vond het 
voor mijn 2 keer best goed!!!!
   

Joos Verhagen

Uitslagen ZPC Nederweert:
Rachelle Luimes 1e plaats 100m schoolslag
 1e plaats 50m vlinderslag
Ivar Snellen 1e plaats 100m vrije slag
 1e plaats 100m rugslag
Tristan Princen 2e plaats 100m vrije slag
 2e plaats 100m rugslag
Dyonne Klomp 2e plaats 100m schoolslag
 3e plaats 50m vlinderslag
Joos Verhagen 3e plaats 100m rugslag
Femke de Wit 3e plaats 200m schoolslag

Programma Za. 16nov. Junioren
Roggel A1 - Eindse Boys A1 15.00 uur 
Eindse Boys B1 - Helden B2 14.00 uur 
Helden C2 - Eindse Boys C1 13.00 uur 
RKSVO C3G - Eindse Boys C2M 13.00 uur 
Eindse Boys MC1 - Helden MC1 11.00 uur 
Eindse Boys D1 - Koningslust D1 12.00 uur 
Eindse Boys D2 - FC Oda D3 11.00 uur 
Eindse Boys E1 - SPCL Leeuwen E2 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - Maarheeze E3 09.15 uur 
Helden E7M - Eindse Boys E3M 09.00 uur 
Roggel F1G - Eindse Boys F1 10.50 uur 
Eindse Boys F2 - Helden F3 10.30 uur 
Eindse Boys F3M - vv GKC F3G 10.30 uur

Programma Za. 16 nov Veteranen
Panningen - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zo. 17 nov. Senioren 
Eindse Boys 1 - Bieslo 1 14.30 uur 
Wilhelmina’08 2 - Eindse Boys 2 11.00 uur 
SV Budel 5 - Eindse Boys 3 10.00 uur 
RKSVO 6 - Eindse Boys 4 10.00 uur 
Eindse Boys 5 - Leveroy 4 10.00 uur

Programma Zo. 17 nov. Vrouwen
Eindse Boys VR1 - RKMSV VR2 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – Bieslo 1: 
Zuivelhandel Piet van Heugten Neder-
weert-Eind
Spelertje van de week: Lucas Moonen
Donderdag 14 nov kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden. Voor 
laatste nieuws en eventuele gewijzigde of in-
gelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 46,  16 en 17 november 2013.

Zaterdag 16 november.
Geen uitwedstrijden en thuiswedstrijden.

Zondag 17 november.
Uitwedstrijden.
Quo Vadis – U18-1 11.45 uur.
Fanaticx – U18-2 12.00 uur.
Vido – U14-1 12.15 uur.
Boemerang – DS 12.45 uur.
Vido – HS-2 14.00 uur.
Black Shots – U12-1 15.15 uur.
Black Shots – U14-2 16.30 uur.
BSW – U16-2 18.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

 

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Helden 1 – 3 november, pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs in de 
klasse C-M springen

Reuver 2 – 3 november, paarden
Adrienne Dings met Donver D, 4e prijs in de 
klasse L1 dressuur

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 78

Haring en karper
In 1960 overleed Edwina, Lady Mountbatten, de onderkoningin van Brits-Indië. Zij was 
vooral bekend vanwege haar buitenechtelijke affaires en opzichtige leven in de Engelse 
society. Conform haar laatste wil kreeg zij op 25 februari 1960, vanaf de HMS Wakeful, 
een zeemansgraf in de Noordzee. Die gebeurtenis was voor de zoon van een Nederweer-
ter hoefsmid aanleiding om de rest van zijn leven geen haring uit de Noordzee meer te 
consumeren.

Het eten van geïmporteerde vis was vroe-
ger vooral voorbehouden aan de notabelen. 
In september 1616 bracht de Roermondse 
bisschop Jacobus a Castro een bezoek aan 
Nederweert. Na het vernieuwde kerkhof in-
gezegend te hebben gebruikte hij in de pas-
torie een uitgebreide maaltijd. Dankzij de be-
waard gebleven rekeningen is bekend dat de 
maaltijd behalve uit wijn en brood bestond 
uit herinck (haring), stockvissche (stokvis) en 
aberdaen (labberdaan, gezouten kabeljauw). 
Het is een zeldzame vermelding over viscon-
sumptie in Nederweert. 
De aanleg van de kanalen (vanaf 1809) gaf 
veel impulsen aan de plaatselijke visserij. 
Het doodlopende kanaal Noordervaart had 
de reputatie een walhalla voor vissers te zijn. 
Visclub “Jonas” (met waarschijnlijk té hoog-
gespannen verwachtingen verwijzend naar 
de grote walvis) had er in de jaren twintig van 
de vorige eeuw haar vaste stek. Een kranten-
bericht uit 1929 meldt dat er in de herfst van 
dat jaar bij één gelegenheid maar liefst 300 
pond vis werd gevangen. Niet vermeld wordt 
hoeveel vissers daar hun aandeel in hadden. 
De vangst bestond vooral uit snoek, karper 
en brasem, soorten die daar op natuurlijke 
wijze veel voorkwamen. 

De Weerter graanhandelaar en ontginner Jan 
Hendriks (“Bolle Jan”) was de stichter van de 
ontginningsboerderijen “Noordhoeve” langs 
de Noordervaart en “Zuidhoeve” tegenover 
de Wetering. Een deel van het grote areaal 
was ingericht als visvijver voor de karperteelt. 
De in die tientallen hectaren grote vijvers 
gekweekte vissen werden levend in water-
bassins geëxporteerd naar gerenommeerde 
restaurants in Engeland, België en Duitsland. 
Hendriks verdiende er kapitalen mee. Maar 
er waren kapers op de kust en regelmatig 

werd er gestroopt. Dat bewijst bijvoorbeeld 
een bericht uit de Tilburgsche Courant van 16 
augustus 1927. Bij de karperkwekerij van de 
“Zuidhoeve” waren 1000 jonge karpers gele-
verd. Om ze te laten acclimatiseren had men 
ze in grote houten bakken in het water van 
de Zuid-Willemsvaart geplaatst. Onverlaten 
hadden dat gezien en ’s nachts hadden zij 
de bakken geopend zodat alle vissen konden 
ontsnappen en een goed heenkomen zochten 
in het kanaal. “Vele visschers hebben reeds 
van de laffe trek der daders geprofiteerd, door 
verschillende karpers in hunne netten te van-
gen”, aldus diezelfde krant. 
Toen het visvijverscomplex van de “Noord-
hoeve” in 1933 werd aangekocht door de 
gebroeders Van Nieuwenhoven (van “Kets 
Maan”) werden de bassins deels tot land-
bouwgrond getransformeerd. Van de voor-
malige viskwekerijen langs de Noordervaart is 
een deel nog in gebruik als vijvers voor een 
hengelsportvereniging. Ook de straatnaam 
Visvijversweg (een zijweg van de Venloseweg, 
tegenover Stokershorst) herinnert nog aan de 
gloriejaren van de Nederweerter visexport. 

Alfons Bruekers

Een deel van de karperkwekerijen aan de Visvij-
versweg bij de Noordervaart is tegenwoordig het 
domein van een hengelsportvereniging. 

Foto A. Bruekers.

Kleur in en win!

Op 17 november 2013 is het koop-
zondag in Nederweert. Natuurlijk 
hebben we weer iets leuks be-
dacht. We gaan een cadeautje weg 
geven. Er wordt een kleurwed-
strijd gehouden in het teken van 
Sinterklaas. Alle kinderen kunnen 
zich uitleven op een kleurplaat, 
het kind met de mooiste kleur-
plaat wint dat leuke cadeautje. De 
kleurplaten zijn verkrijgbaar in de 
winkels in Nederweert.  

Kabouterpad in de Groote Peel
Het cadeautje is een toegangskaart 
tot het kabouterpad in de Groote 
Peel. U kunt er een leuk middag van 
maken met het hele gezin. Het ka-
bouterpad is een leuke en educatieve 
activiteit. De kinderen gaan tijdens 
deze tocht zes opdrachten uitvoeren 
waarbij ze opzoek gaan naar kabou-
tersporen. Met een kaboutermuts op 
en een knapzak mee gaan de kinde-
ren op pad. Ook krijgt iedereen een 
pakje koek en drinken bij aankomst. 
De ouders kunnen heerlijk genieten 
op het terras of in de herberg met 
een heerlijk kopje koffie en een lek-
ker stukje vlaai. 

Wilt u een leuke, speelse en creatie-
ve middag tegenmoet gaan met het 
gezin, laat uw kind meedoen met de 
sinterklaas kleurplaat en maak kans 
op een toegangskaartje.

KANTOORRUiMTE 
TE HUUR

Tel. 06-41826841

Cursus Kleding maken 
bij Cocon

Zelf kleding maken is een uitdaging 
voor jong en oud. En . . . kleren ma-
ken de man/vrouw! Ieder met een 
eigen stijl en smaak. Het is bovendien 
ook gezellig om dat met een klein 
groepje te doen. Ieder werkt naar 
eigen idee, aangepast op je eigen 
model en figuur. Ook wordt er ge-
werkt met verschillende materialen 
zoals bijv. katoen, wol, zijde, poly-
ester, enz. Zelf meebrengen: schaar, 
knopspelden, centimeter, kleerma-
kerskrijt, stof, vlieseline. Ook voor 
het maken van kinderkleding zijn er 
mogelijkheden!!

De cursus is elke maandagmiddag van 
13.30 – 16.00 uur, waarvan men het 
laatste half uur gezellig samen kof-
fie of thee drinkt. De cursus loopt 
tot eind april 2014. Er is slechts nog 1 
plaats beschikbaar!! Stichting Cocon, 
Kapelaniestraat 6, Nederweert; 
tel.(495)-626235; 
cursussen@coconnederweert.nl;
www. nederweert.nl

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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.  


