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  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.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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!

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

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

AutoRijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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)

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

Prinsenbal 
C.V. De Bengels   

Op zaterdag 23 november 2013 word in Gemeenschapshuis 

de Pinnenhof de nieuwe heerser van C.V. De Bengels voor het 

nieuwe seizoen 2013/2014 bekend gemaakt. 

Na het aftakelen van Prins Jan III en Prinses Danielle 

word om 22.11 de nieuwe prins 

op ludieke wijze bekend gemaakt. 

Wie o wie zal de 41ste prins zijn.

Nieuw op het prinsenbal is dat er een thema 

aan deze avond gekoppeld is. 

Het thema zal zijn; De Bengels zeuke talent. 

Ook u kan meedoen. 

Geef je op via de site www.cvdebengels.nl

Samen met diversen gastverenigingen, 

kapellen en DJ Lei maken we er een gezellige avond van. 

U kunt dit zelf beleven op zaterdag 23 november 2013. 

De zaal gaat open om 20.41 uur.         

C.V. De Bengels
www.cvdebengels.nl

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

‘Mijn vrouw was 

bijzonder  levenslustig . 

Een sombere uitvaart 

paste dan ook 

totaal niet bij haar.

Dat begreep Van Deursen 

helemaal .’

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

TE huur
Centrum Nederweert
Ruim appartement begane vloer
Garage box
Per direct.

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

Uitroeping
Dit jaar zal zowel de jeugdprins als 
de grote prins op zondagmiddag 24 
november 2013 worden uitgeroepen.
De uitroeping zal plaats vinden in de 
Pinnenhof in Nederweert. 
De middag begint om 14.11 uur en zit 
boordevol muziek, show en amuse-
ment.

Jeugdprinsenpaar
Net als in voorgaande jaren zal ook in 
2014 de jeugd van Nederweert weer 
nauw betrokken worden bij de vaste-
laovundjviering. Het jeugdprinsepaar 
zal door de leden van de juniorenaf-
deling op een schitterende wijze wor-
den gepresenteerd.

Veel muziek
De middag zal een muzikale happe-
ning zijn met optredens van o.a. 
De winnaar van ut NVS, KBP, Duo 2 
maol 11, Niels, De Brelsterte, Duo 
Dik-Vör-Mekaar, Tommè-dèh, De 
Pantera´s,  De Aurelia´s en Hofkepel 
Klein mer Neugter.

De Toddezèk
Tussen de prinsuitroeping door zal de 
meervoudige winnaar van het LVK. 
De Toddezèk Ni-jwieert in de juiste 
stemming brengen. Ze zijn o.a. be-
kend van “Heej blief ik plekke” en “Ni 
Miër en Ni Minder”

Ed en Frans
Verder zal het bekende duo Ed en 
Frans optreden, zij staan garant voor 
een geweldig feest

Groeete Prins 
Aansluitend zal de groeete prins van 
Nederweert worden gepresenteerd.

11 kandidaten
De Pinmaekers hebben er ook dit jaar 
weer voor gezorgd dat heel Neder-
weert bij de uitroeping betrokken 
is door maar liefst 11 kandidaten te 
presenteren, de kandidaten zijn te 
vinden op www.pinmaekers.nl

Uitroeping
De uitroeping van de prinsen is een 
aaneenschakeling van optredens en 
presentaties welke elkaar in hoog 
tempo opvolgen. De presentatie is in 
handen van Rudi Veltrop 

Prîns raden en twee bonte avond 
kaartjes winnen
Iedereen kan via een formulier raden 
wie de nieuwe prins 2014 zal worden.
Het formulier kunt u inleveren in de 
Pinnenhof tijdens de prinsuitroeping. 
Het ingevulde formulier kunt u vin-
den in het weekblad voor Neder-
weert of op www.pinmaekers.nl
De winnaar moet wel aanwezig zijn 
tijdens de uitroeping.

Met optredens van de Toddezèk & Ed en Frans

Pinmaekers prinsenpresentatie

In november 2013 t/m maart 2014 
is er een tijdelijke tentoonstelling 
over uilen in de Peelboerderij van 
Buitencentrum De Pelen. De expo-
sitie Nachtbrakers neemt je mee 
langs de bekende Nederlandse, 
maar ook langs exotische en zeld-
zame uilensoorten. Restaurant de 
Dorpsherberg heeft, geïnspireerd 
op deze tentoonstelling, samen 
met Staatsbosbeheer een leuke 
actie voor bezoekers van Nacht-
brakers ontwikkeld.   

Binnen en buitenpret bij Buiten-
centrum De Pelen
Speciaal voor de wintermaanden 
heeft Staatsbosbeheer de Peelboer-
derij het Buitencentrum  ingericht als 
tentoonstelling. Zo kunnen bezoe-
kers een wandeling in het nabijgele-
gen Nationaal Park De Groote Peel 
combineren met een binnen activi-
teit. Zeker in de periode dat het kou-
der wordt, een ideale combinatie. De 
tentoonstelling Nachtbrakers, over 
uilen van de wereld, is educatief en 
interactief en geschikt voor het hele 
gezin. Behalve informatie via tekst en 
filmpjes zijn er veel bijzondere prepa-
raten te zien. Uilen zijn echt prachtig 
als je ze zo van dichtbij kunt bekijken. 
Je ontdekt allerlei wetenswaardighe-
den over deze mysterieuze vogels en 
krijgt een goed beeld van hun leef-
wijze. Voor kinderen is er een speciale 

Leuke actie voor jeugdige bezoekers tentoonstelling Nachtbrakers bij De Pelen!

Nachtbrakers bij De Pelen

speurtocht die hun door de tentoon-
stelling leidt.

Ook voor kinderen is er een Uilenlab. 
Hier kunnen ze voederspulletjes ma-
ken, grappige uiltjes knutselen, nest-
kastjes timmeren en uilenballen plui-
zen. Een uilenbal, ook wel braakbal 
genoemd, bestaat uit de onverteerde 
resten van de prooi van een uil zoals 
haren, botjes en nagels. Door zo’n 
braakbal uit te pluizen ontdek je wat 
deze nachtrovers op hun menu heb-
ben staan. Peelgidsen geven uitleg bij 
dit forensisch onderzoek. 

Gedurende de tentoonstelling wor-
den er regelmatig extra activiteiten 
georganiseerd. Er zijn avondwande-
lingen, speuren naar sporenexcursies 
en binnenkort ook lezingen door de 
Vogelwerkgroep Nederweert. Hout-
zaagkunstenaar Roel van Wylick 
geeft een aantal demonstraties waar-
bij hij grote houten uilen zaagt. Deze 
prachtige beelden zijn te koop bij het 
Buitencentrum. 

Kinderen kunnen ook hun Kinder-
feestje in de expositie houden. Daar-
bij wordt een bezoek aan Nachtbra-

kers en het Uilenlab gecombineerd 
met een speuren naar sporentocht 
of met nestkastjes timmeren. Er is 
bovendien een arrangement met De 
Dorpsherberg, waarbij de jarige Job 
en zijn vriendjes na afloop een pan-
nenkoek of frietjes gaan eten. Meer 
informatie over al deze activiteiten 
op www.buitencentra.nl 

Gratis pannenkoek voor kinderen!
Deze tentoonstelling heeft geleid tot 
een leuke samenwerking tussen Bui-
tencentrum De Pelen en de Dorpsher-
berg. Het pannenkoeken-restaurant, 
heeft een aantrekkelijke actie be-
dacht voor jeugdige bezoekers van 
Nachtbrakers. Om te voorkomen dat 
ze hongerig naar huis moeten, wor-
den ze uitgenodigd om na een be-
zoek aan de tentoonstelling naar de 
Dorpsherberg te komen. Daar krijgen 
ze, op vertoon van het entreekaartje, 
een grappige Uilkuikpannenkoek. 
Helemaal gratis! De spelregels zijn 
als volgt: per entreekaartje één pan-
nenkoek per kind en twee kinderen 
per volwassene! Kind ben je als je niet 
ouder bent dan twaalf jaar. 

Lees verder op de achterpagina.

 
 

 

Spauwen & Spauwen, tandartsen
 

Voor continuïteit in uw zorg, 

voor een integer advies, 

een eerlijke begroting en maximale zorgkwaliteit.

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.



Doe 
de postcode-

check op onze 
website.

Wanneer 
wordt 

uw woning 
aangesloten?

Nu al genieten van de 
voordelen van glasvezel.
Uw woning is met een glasvezelaansluiting helemaal 
voorbereid op een toekomst van tv in 3D en tal van 
interactieve diensten die een andere manier van werken, 
leren, communiceren en ontspannen inluiden. Zodra u uw 
glasvezelaansluiting activeert, ontdekt u nu al bijzondere 
voordelen. 

Met glasvezel razendsnel uploaden.
Wist u dat de uploadsnelheid net zo belangrijk is als de 
downloadsnelheid? Met glasvezel zijn die snelheden even 
hoog. Met glasvezel bent u klaar voor alle ontwikkelingen 
die eraan gaan komen. Maar ook nu profi teert u er al van: 
zware bestanden wisselt u moeiteloos uit, wereldwijd 
beeldbellen doet u zonder er bij na te denken. Ideaal! Ook 
is een hoge uploadsnelheid van groot belang voor het delen 
van uw foto’s en video’s op bijvoorbeeld Hyves, Picasa of 
YouTube. Uw bestanden staan razendsnel online.

Klaar voor de komende 30 jaar.
Wist u dat Twitter pas sinds 2006 bestaat en in Nederland 

pas sinds 2009 tv-uitzendingen in HD worden uitgezonden? 
Nog nooit ging de vooruitgang zo snel als nu. Maar met 
glasvezel weet u één ding zeker, u kunt alle ontwikkelingen 
van de komende 30 jaar gemakkelijk volgen. 

HET IS ZOVER. 
GLASVEZEL IN 
UW WONING. Projectmanager aan 

het woord.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in Nederweert is 
vanuit Reggefi ber begeleid door projectmanager Wilco 
Broeks. Het glasvezelnetwerk ligt nu bijna 
in heel Nederweert.

‘We zijn bijna klaar. Nog even en alle huishoudens 
binnen het aansluitgebied van Nederweert kunnen 
profi teren van glasvezel. Inmiddels zijn bijna alle 
huishoudens aangesloten op het netwerk van de 
toekomst. We zijn nu bezig met de laatste loodjes. 
De laatste woningen worden nu aangesloten 
op het glasvezelnetwerk. Met het aangelegde 
glasvezelnetwerk gaat een nieuwe wereld van 
werken, leren en ontspannen voor Nederweert open. 
Dat betekent dat iedereen gebruik kan maken van alle 
mogelijkheden van glasvezel. Tenminste, als u een 
glasvezelabonnement bij een van de serviceproviders 
hebt afgesloten.’

Lees verder op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Bouwnieuws Glasvezel  Nederweert

Kies uw serviceprovider.
Reggefi ber legt het glasvezelnetwerk aan en stelt 
het open voor de serviceproviders. Dit betekent 
vrije concurrentie voor serviceproviders en dus 
scherpe prijzen en aantrekkelijke aanbiedingen! 
In Nederweert bieden de serviceproviders Fype, 
Helden Van Nu, KPN, OnsBrabantNet, Plinq, 
Solcon, Telfort, TriNed, Vodafone en XS4ALL  
glasvezeldiensten voor internet, tv en telefonie.

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op www.eindelijkglasvezel.
nl/nederweert en vergelijk het aanbod van de 
serviceproviders. Dan weet u direct welk abonnement 
het beste bij u past.

Voordelen.
•   Ongekend snel (informatie reist met de 

snelheid van het licht). 
•   Superieur tv kijken (haarscherp beeld, glaszuiver 

geluid).
•   Buitengewoon stabiel (glasvezel is 

vrijwel niet storingsgevoelig en biedt 
hoge kwaliteit).

•   Nooit meer de kabel delen (u kunt zorgeloos 
genieten, ook als u met meerdere mensen in de buurt 
online bent).

•   Voorbereid op de toekomst (HD, 3D, 
wat u ook gaat kijken, u bent er klaar voor).

•   Verantwoorde keuze (glasvezel is energiezuinig 
en duurzaam).

Welkom met uw vragen.
Kom naar de mobiele glasvezelwinkel voor:

•    Een persoonlijk en onafhankelijk advies.
•    Hulp bij het overstappen.
•    Vragen over (de aanleg van) glasvezel.

Adres.
De mobiele glasvezelwinkel is op dinsdag en donderdag 
te vinden aan de Dr. Schmidtstraat 9 in Nederweert 
(parkeerplaats bij de ALDI).

Meer informatie en de openingstijden vindt u 
op www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.
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Speculaasvlaai:   € 12,75  half € 7,35

kruimelvlaai alle soorten:   € 9,40  half € 5,20

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

Ruwe Bolster: € 2,20

kroket broodje: € 1,75

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

Zonnepanelen-Zonnecollectoren-Infraroodverwarming 

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie

Heerweg 8 Nederweert - Tel. 0495-622820 - info@xperal.com

Nationale  
Bioscoopbon cadeau
bij Zilvervloot Sparen 

€ 50 cadeau
bij onze Plus 
Betaalrekening 

Tot 0,20% korting
op uw Budget 
Hypotheek 

Open een Zilvervlootspaarrekening  
voor uw kind of kleinkind en ontvang: 
• een extra premie van 1% per  

spaarjaar, tot maximaal 10% 
• een Nationale Bioscoopbon cadeau

Open voor 31 december 2013 een  
Plus Betaalrekening en ontvang  
€ 50 cadeau. Samen gemakkelijk  
geregeld met de Overstapservice.

Als u bij uw Budget Hypotheek ook  
een betaalrekening opent, krijgt u  
0,10% korting op uw rente. Passeert  
uw hypotheek binnen drie maanden?  
Dan krijgt u nog eens 0,10% korting.

 Uw complete 
bank bij u 
in de buurt

Meer weten? Vraag ons naar de voorwaarden.

Persoonlijke bank met mooie acties
Wij zijn geen dure bank met marmeren vloeren. Maar een nuchtere bank in de buurt, waar u 
persoonlijk financieel advies krijgt van iemand die u kent. Bij ons vindt u alles onder één dak, 
wel zo handig. En waar andere banken hun kantoren sluiten in dorpen en kleine steden, blijven 
wij juist actief in de regio. Maar we maken uw keuze voor RegioBank graag nóg eenvoudiger. 
Daarom hebben we nu een aantal mooie acties waar u direct van kunt profiteren.

Profiteer nu  van onze acties! Knip uw bon uit  en kom langs. 

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

Uitslag nationale zonnebloemloterij 2013
Datum trekking: 28 oktober 2013
Hier volgt de uitslag van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2013. De Nationale 
Zonnebloemloterij 2013 is goedge-
keurd door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)
(onder voorbehoud van typefouten)

PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0012122 € 15.000,00
2e prijs 0129924 € 10.000,00
3e prijs 0392192 € 10.000,00
4e prijs 0264842 € 5.000,00
5e prijs 0501677 € 5.000,00
6e prijs 0527322 € 5.000,00
7e prijs 0921067 € 2.500,00
8e prijs 1240568 € 2.500,00
9e prijs 0817715 € 2.500,00
10e prijs 0646376 € 2.500,00
11e prijs 0073087 € 1.000,00
12e prijs 0613848 € 1.000,00
13e prijs 0769482 € 1.000,00
14e prijs 1270107 € 1.000,00
15e prijs 1427604 € 1.000,00
16e prijs 1000762 € 450,00
17e prijs 0882494 € 450,00
18e prijs 0314107 € 450,00
19e prijs 1152003 € 450,00
20e prijs 0230118 € 450,00
21e prijs 1164805 € 450,00
22e prijs 0289014 € 450,00
23e prijs 0602812 € 450,00

PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
24e prijs 0028521 € 450,00
25e prijs 0352869 € 450,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN 
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS*
26e prijs 46740 € 100,00
27e prijs 74248 € 100,00
28e prijs 99157 € 100,00
29e prijs 3850 € 50,00
30e prijs 0154 € 50,00
31e prijs 4538 € 50,00
32e prijs 656 € 15,00
33e prijs 301 € 15,00
34e prijs 530 € 15,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze 
uniek zijn en worden toegekend aan 
winnende lotnummers waarvan alle 7 
cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 
34 worden toegekend aan de loten 
waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct 
zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.

Kansspelbelasting is voor rekening 
van de Zonnebloem. Het recht op prijs 
vervalt een jaar na de trekking. Prijzen 
worden alleen uitgekeerd indien u het 
winnende lot volledig invult en stuurt 
naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, 
Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

•	Dag	en	nacht	
bereikbaar

•	Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer	dan	30	jaar	
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Fanfare goes Anderkovver in Neerkant 
In het weekend van 30 november 
vinden er in De Moost in Neer-
kant twee spectaculaire concer-
ten plaats. 

De bekende band Anderkovver gaat 
samen met de fanfare zorgen voor 
een gezellige avond of middag uit. 
De Neerkantse artiesten Anne Ge-
ris, Sem Rooijakkers, Rob Slaats en 
Shirley Vollenberg zullen zorgen voor 
spetterende optredens. Dirigenten 
Theo Schreurs en Ralph Brummans 
hebben de leiding over de optredens 
die gepresenteerd worden onder de 
naam Fanfare goes Anderkovver. Veel 
bekende Top 1 nummers zullen op 
deze avond en middag te horen zijn.  

Dit geweldige muziekspektakel vindt 
plaats op:
Zaterdag 30 november 2013 om 20.30 uur
Zondag 1 december 2013 om 14.00 uur

Kaarten voor deze concerten zijn in 
Neerkant te koop bij Attent, Boe-
renbond en Siga Mode of online te 
bestellen via www.fanfarestwillibror-
dus.nl. De kaarten kosten € 10,00.  
Op zaterdag zijn alleen staanplaatsen 
beschikbaar; op zondag zijn er zowel 
staan- als zitplaatsen.

Op zaterdag zal Anderkovver de af-
terparty verzorgen!

Like onze facebookpagina en je 
maakt kans om kaarten te winnen 
voor dit geweldige evenement. 
 
Dit groots muziekspektakel mag je 
echt niet missen!!

Voor verder informatie kijk op de 
facebookpagina Fanfare goes Ander-
kovver of op de website 
www.fanfarestwillibrordus.nl

Mantelzorgsalon 
woensdag 20 november 

Lezing over veranderingen 
rondom de zorg

Woensdag 20 november 19:00 – 
21:30 uur Pinnenhof Nederweert.

Er staan allerlei veranderingen op sta-
pel op maatschappelijk gebied de ko-
mende jaren. Wat betekent dit voor u 
als mantelzorger? Wat gaat er veran-
deren rondom begeleiding en zorg in 
uw gemeente. Waar kunt u terecht? 
Tijdens deze avond zullen wij het hier 
over hebben. U kunt met uw vragen te-
recht en vanuit de WMO zal Dhr. Ode-
kerken de nodige toelichting geven.

Het belooft een interessante avond 
te worden, dus graag tot dan.

Heeft u interesse meldt u dan nu aan 
via thuishulpcentrale@dezorggroep.
nl of op maandag en donderdag via 
ons secretariaat tel: 0475 458 473.

U kunt zich opgeven via de mail: sa-
binje.corstjens@dezorggroep.nl of 
bel: 06 44 34 94 75

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.

 

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. 

VACATURE VAN DE WEEK: vrijwil-
liger gezocht voor PR (website)
De Stichting Coördinatie Zorg & Wel-
zijn in Nederweert, afgelopen zomer 
opricht ter ondersteuning van zorg 
en welzijn thuis, is op zoek naar een 
vrijwilliger voor PR. De stichting zoekt 
een vrijwilliger die een website kan 
bouwen, deze kan onderhouden en 
talent heeft om te schrijven. Belang-
rijk is dat de vrijwilliger zijn roots heeft 
in de gemeente Nederweert en geïn-
teresseerd is in de ontwikkelingen op 
het gebied van zorg en welzijn. Van 
de vrijwilliger wordt gevraagd om 
de website zelf te vullen met actuele 
items over zorg en welzijn. Het is ech-
ter ook mogelijk bovenstaande taken 
te verdelen over twee vrijwilligers. 
Bent u handig in het bouwen van een 
website en/of bent u geïnteresseerd 
in de ontwikkelingen omtrent zorg en 
welzijn? Neem dan contact met ons 
op! Neem ook gerust contact op voor 
meer informatie. 

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligers-
vacatures of wilt u zelf vrijwilliger 

worden? Meld u dan aan via onze di-
gitale vacaturebank op onze website 
www. vpnederweert.nl.

NLdoet 2014: meld uw klus aan! 
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 
2014 zal NLdoet, de grootste vrijwil-
ligerscampagne van Nederland, weer 
plaatsvinden. NLdoet zet vrijwillige 
inzet in de spotlights en stimuleert ie-
dereen om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken. Organisa-
ties kunnen vanaf nu hun klus(sen) 
aanbieden! Meedoen is eenvoudig. 
Meld uw klus aan op www.nldoet.nl. 
Uw klus verschijnt vervolgens op deze 
website. Belangstellende klussers uit 
de omgeving kunnen zich via de web-
site voor uw klus aanmelden. Net als 
voorgaande jaren is het mogelijk om 
een financiële bijdrage van maximaal 
€ 450,- aan te vragen voor de uitvoe-
ring van uw klus(sen) bij het Oranje 
Fonds. De voorwaarden voor deze 
aanvraag zijn op een aantal punten 
veranderd t.o.v. voorgaande jaren. 
Meer informatie, inspirerende ideeën 
en de voorwaarden zijn te vinden op 
de website van NLdoet.

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. 

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

SKO

Herkenning
Gouden blaadren
sterven sierlijk
hun zwanenmeer

onbevangen gaan zij weer
naar hun kloppend hart

de aarde
Karin Vossen

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

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

CDA Nederweert

Vaststelling Verkiezingsprogram-
ma en bekendmaking kandidaten 
CDA Nederweert

Op dinsdag 26 november a.s. vindt de 
Algemene Ledenvergadering van het 
CDA Nederweert plaats. Tijdens deze 
avond wordt het verkiezingspro-
gramma met daarin de visie van het 
CDA Nederweert voor de gemeente 
Nederweert vastgesteld. Daarnaast 
worden deze avond de kandidaten 
van het CDA bekend gemaakt en zul-
len zij zich aan de leden voorstellen. 

Afgelopen week hebben de leden het 
conceptprogramma toegestuurd ge-
kregen. Alle leden hebben de moge-
lijkheid om hierop amendementen in 
te dienen. In deze ledenvergadering 
worden de amendementen bespro-
ken en in stemming gebracht, waarna 
de definitieve tekst wordt vastge-
steld. Na de pauze maakt het bestuur 
de verkiesbare mensen bekend. De 
lijst wordt uiteindelijk in december in 
de volgende ALV bepaald. 

De Algemene Ledenvergadering  is 
alleen voor leden van het CDA. Het 
CDA staat echter altijd open voor 
ideeën en opmerkingen vanuit de sa-
menleving, heeft u dus nog zaken die 
u graag zou terugzien of die u graag 
kwijt wilt, meld deze dan zeker bij 
een van onze zittende raadsleden of 
straks bij onze kandidaten. Want de 
samenleving; dat zijn wij Samen!

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Loes 40 jaar peuterleidster in Ospel

Afgelopen zaterdag heeft kinder-
opvang Alles Kids in Ospel een feest 
georganiseerd voor juffrouw Loes. 
Vanaf het begin van de peuterspeel-
zaal in Ospel, nu alweer 40 jaar gele-
den, is Loes werkzaam als peuterleid-
ster. Vele kinderen in Ospel hebben 
Loes als peuterjuf gehad en inmiddels 
komen de kinderen van die kinderen 

ook alweer naar het peuterprogram-
ma of de peutergroep.
Het feest hebben we gevierd met col-
lega’s, oud- collega’s van de peuter-
speelzaal, wethouder Maria Frenken 
vanuit de gemeente, familie en men-
sen van het vroegere bestuur.

Loes, nogmaals van harte gefeliciteerd!



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 vastelaovendjvering. '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
Rijstevlaai met slagroom ...........................2 10,75
Goudblond ...............................................................2 1,95
Ham-kaas croissants ..............................2 voor  2 1,95

AAnbieding ZOndAg
(geopend van 8.30 -11.00 uur)

Appelflappen ...............................4 halen - 2 betalen
Roombotercake 400 gram ............................  e 3,50

Neem ook eens een kijkje op onze site:

www.bakkerijtommie.nl

Nachtbrakers bij De Pelen
Vervolg voorpagina.

Daarboven betaal je gewoon het re-
guliere tarief voor pannenkoeken. 
Voor de promotie van de tentoonstel-
ling heeft de Dorpsherberg mooie 
placemats gemaakt met informatie 
over Nachtbrakers op de voorkant en 
op de achterzijde een mooie kleur-
plaat. 

Openingstijden en deelnamekosten
De tentoonstelling Nachtbrakers 
loopt tot en met maart 2014 en is 
geopend op woensdag van 12.30 
tot 16.00 uur en in het weekend van 
10.00 tot 16.00 uur. Tijdens de Kerst- 
en Voorjaarsvakantie dagelijks. Voor 
scholen en groepen is een bezoek, 
op afspraak, ook op andere dagen 
mogelijk. Entree kost € 2,50 voor vol-
wassenen en € 1,50 per kind (vanaf 4 
jaar). Deelname aan het Uilenlab kost 
€ 3,50 per kind. Wie ook een nest-
kastje wil timmeren betaalt € 7,50 
per kind (prijzen 2013)   

Het Buitencentrum De Pelen ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospel. Openings-
tijden in de winter: dinsdag t/m zon-

dag van 10.00 tot 17.00 uur. Meer in-
formatie: 0495 – 641 497 of 
depelen@staatsbosbeheer.nl

Restaurant De Dorpsherberg ligt aan 
de Casseweg 1a te Ospel. Openings-
tijden in de winter: op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 
16.00 tot 21.00 uur. In het weekend 
vanaf 11.30 uur. Reserveringen: 0495 – 
641 356 of info@dedorpsherberg.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

Verloren:

Geelgouden 
trouwring 

in centrum Nederweert

Tel. 844 266

Gemeenteraad steunt 
motie van JAN

Toetsing vergunningen op gebied 
van volksgezondheid 
Het College van B&W gaat onderzoek 
doen naar een toetsingskader op het 
gebied van volksgezondheid, welk kan 
worden gebruikt bij het verlenen van 
vergunningen aan agrarische bedrijven. 
Dit doet het College samen met andere 
gemeenten en de GGD. Om dit voorne-
men van het College kracht bij te zetten 
diende de politieke partij JAN  tijdens de 
raadsvergadering op 12 november een 
motie in, die door de hele gemeenteraad 
werd gesteund. 

Op dit moment is het lastig om goed 
onderbouwd grenzen te stellen aan vee-
houderijen op het gebied van gezond-
heidsrisico’s. Een toetsingskader moet 
helpen bij het ontwikkelen van een aan-
trekkelijk buitengebied, waar goed ge-
woond, gewerkt en geleefd kan worden. 

De gemeente  heeft al een voortrek-
kersrol ingenomen om met het majeure 
programma ‘Buitengebied in Balans’ 
het buitengebied-beleid in Nederweert 
verder te ontwikkelen naar een hoger 
niveau. Hierbij heeft de volksgezondheid 
volgens het College continue de aan-
dacht. Samen met andere Limburgse en 
Brabantse gemeenten gaat het College 
nu onderzoeken hoe dit toetsingsinstru-
ment verder ontwikkeld en in praktijk 
gebracht kan worden. 

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

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

mooie 
siervazen 

keuze uit meer dan 150 stuks 

anthurium 
kamerplant
diverse kleuren e 9,95

Tuinwinkel De Verrassing
Budschop
tel. 460039

Tel.: 0475 - 77 20 04
Mob.(Nl) 06-53 95 31 89

www.adsschilderwerken.nl
speciale wiNTerkorTiNgeN



Ieder kind moet gezond en veilig kunnen 
opgroeien. En zo zelfstandig mogelijk 
kunnen deelnemen aan het maatschap-
pelijk leven. Daar is het stelsel van 
jeugdhulp dus op gericht. Vanaf 2015 
worden gemeenten verantwoordelijk 
voor alle hulp aan kinderen, jongeren en 
hun opvoeders. Maar hoe willen we dit 
nu gaan doen, wat is onze visie? Samen 
met de overige gemeenten in Midden-
Limburg hebben we onze kijk op het 
nieuwe jeugdzorgstelsel verwoord in de 
Visienota jeugdhulp en het toekomstmo-
del. De raad stelde deze op dinsdag 12 
november vast.

Het huidige jeugdstelsel laat verschillen-
de tekortkomingen zien. Daarom is een 
omslag, een zgn. transformatie, nodig. 

Doelen
Maar wat willen we hier nu mee berei-
ken? Er zijn verschillende doelen gefor-
muleerd. 

 meer preventief handelen, dus voorko-
men dat er problemen ontstaan door 
van tevoren in te grijpen, waardoor 
zwaardere gespecialiseerde zorg voor-
komen kan worden

 ondersteunen van ouders in hun op-
voedkundige kwaliteiten 

 streven naar een samenleving waarin 
mensen meer voor elkaar willen bete-
kenen

 zorgen voor een betere samenwerking 
tussen verschillende instanties rondom 
het gezin

 zorgen voor een vermindering van de 
regeldruk

Honden veilig kunnen laten rennen en 
spelen binnen de bebouwde kom. Voor 
hondenbezitters, hun dier en de wegge-
bruikers is de aanleg van een speelveldje 
dan een goede oplossing. En dat gaat 
in december dus ook gebeuren, op drie 
locaties in onze gemeente. 

Een jaar geleden stelde de gemeente-
raad het nieuwe hondenbeleid vast. Op 
een paar punten zijn toen aanpassingen 
gedaan. 

Visienota
De jeugdzorg gaat er vanaf 2015 dus hele-
maal anders uitzien. Hoe dat precies gaat 
gebeuren, staat uitgelegd in de Visie nota 
jeugdhulp en het toekomstmodel van de 
zeven Midden-Limburgse gemeenten. De 
nota zoomt in op de basisprincipes van het 
nieuwe jeugdhulpstelsel waarin de eigen 
kracht van ouders, goede basisvoorzienin-
gen, een sterk sociaal netwerk en de rol 
van de jeugd- en gezinswerker centraal 
staan.

Goede basisvoorzieningen
Ouders zijn als eerste verantwoordelijk 
voor de opvoeding van hun kinderen. 
Zij doen er alles aan om hen een goede 
basis te bieden om gezond en veilig op te 
groeien. En dat lukt ook meestal. Maar 
helaas niet altijd. Dan is het belangrijk 
dat er hulp komt van een basisvoor-
ziening. Hieronder verstaan we alle 
voorzieningen waar ouders en kinderen 
komen, zoals scholen, consultatiebureaus, 
kinderopvang, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, verenigingen en huisartsen. 
Deze professionals werken met en voor 
de gezinnen die ondersteuning nodig 
hebben.

Rol van jeugd- en gezinswerker
Als bovengenoemde instanties tegen 
vragen of problemen aanlopen, kunnen 
zij vervolgens jeugd- en gezinswerkers 
inschakelen. Zij bieden ondersteuning en 
reiken de tools aan om ouders en jeugdi-
gen te helpen en/of gaan zelf met het ge-
zin aan de slag. De jeugd- en gezinswer-
kers spelen dus een cruciale en centrale 

Hondenpoep overal opruimen
Zo blijft de aanlijn- en opruimplicht 
bestaan binnen de bebouwde kom en 
moet hondenpoep hier dus overal wor-
den opgeruimd. De uitlaatplaatsen zijn 
verdwenen, omdat deze niet voldeden 
aan de verwachtingen van de gebrui-
kers. Ter vervanging hiervan hebben 
we eind juli op ongeveer 35 locaties 
speciale afvalbakken voor hondenpoep 
geplaatst.

Speelveldjes
Hondenbezitters willen graag een vei-
lige omgeving waar ze op een afgeslo-
ten terrein oefeningen of spelletjes met 
de hond kunnen doen. Om tegemoet 
te komen aan deze wens, worden er in 
december drie speelveldjes aangelegd 
in Nederweert, Budschop en Ospel. De 
veldjes zijn er om te spelen en dus niet 
bedoeld als uitlaatplaats! Ook hier geldt 
daarom een opruimplicht en kunt u er 
gebruikmaken van de afvalbakken voor 
hondenpoep. Op het afgesloten speel-
veld van zo’n 800 m² kunt u uw hond 

rol: in het versterken van de eigen kracht 
van het gezin en het verhogen van de 
kwaliteit van ondersteuning van het 
sociale netwerk. Doordat ze te vinden 
zijn op plekken waar ouders en kinderen 
komen, hebben zij een signalerende 
functie. Ze kunnen daardoor preventief 
werken en de inzet van vaak duurdere 
specialistische zorg voorkomen.

Extra ondersteuning 
Daar waar gezinsproblematiek, 
psychische  stoornissen, lichamelijke of 
verstandelijke beperkingen of versla-
ving spelen, kan de jeugd- en gezins-
werker in overleg met de ouders ervoor 
kiezen om (tijdelijk) specialistische hulp 
in te schakelen. Deze passende hulp 
wordt zo kort als mogelijk, zo lang als 
nodig ingezet.

Beleidsplan Jeugdhulp
De visienota beschrijft dus waar we wil-
len staan over ongeveer een jaar, in 2015. 
Er is echter ook nog een Beleidsplan 
Jeugdhulp. De gemeenten in Midden-
Limburg leggen in dit plan vast hoe ze 
invulling willen geven aan hun nieuwe 
verantwoordelijkheid voor het beleid en 
uitvoering, waarbij elke regio zijn eigen 
couleur locale behoudt. Het streven is om 
dit plan begin 2014 vast te stellen.

U zult de komende tijd nog veel infor-
matie krijgen over deze veranderingen 
in de jeugdzorg. Wilt u de visie lezen? 
Kijk dan op onze website. Sylvie Brou-
wers van het team Maatschappelijke 
Ontwikkeling kan u ook meer vertellen. 

zonder zorgen los laten lopen en hoeft 
u niet bang te zijn dat het dier de straat 
op rent. Het terrein is toegankelijk via 
een poort en er staat ook een bankje.

Locaties
In Ospel komt het veldje op het binnen-
terrein tussen de Lemmenhoek en de 
Pastoor Brandstraat; dicht bij de locatie 
van het voormalige uitlaatveldje. De 
speelplek in Budschop wordt aangelegd 
in het groengebied (Julianapark) langs 
het kanaal, aan de noordzijde van het 
voetbalveldje. In Nederweert komt het 
veldje in het groengebied langs het 
fietspad van de Bengele naar de Rand-
weg West, tussen de infiltratievijver en 
de grondwal. 

Samen verantwoordelijk
De aanleg van de drie speelplekken is 
de laatste stap in de invulling van het 
nieuwe hondenbeleid. We hopen dat 
de honden en hun baasjes veel plezier 
hebben op de nieuwe veldjes. Maak 
gebruik van de aanwezige voorzienin-
gen. Spreek anderen erop aan die dat 

Zorgen om uw kind? 
Eigen kracht ouders, goede voorzieningen, jeugd- en gezinswerker

Aanleg drie hondenspeelveldjes in december
In Nederweert, Ospel en Budschop

GemeenteContact
Donderdag 21 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. 

Voorkom gedoe
Ruim 600 overheidsorganisaties gebrui-
ken uw persoonlijke gegevens die bij de 
gemeente zijn geregistreerd: van de Be-
lastingdienst tot de leerplichtambtenaar. 

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld 
als u een parkeervergunning of een nieuw 
paspoort aanvraagt. Staat u niet goed 
geregistreerd? Dan ontvangt u misschien 
niet de uitkering of de toeslagen waar u 
recht op hebt. Of duurt een aanvraag van 
een paspoort of parkeervergunning een 
stuk langer. 

Erfenis
Ook als u recht hebt op een erfenis, is 
het belangrijk om goed geregistreerd te 
staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris 
u gemakkelijk vinden. Voorkom dat u 
een erfenis misloopt en controleer uw 
gegevens. 

Controleren
Hoe kunt u zien of u goed geregistreerd 
staat bij de gemeente? Dat kan via mijn.
overheid.nl. U kunt inloggen met uw 
DigiD. Klik vervolgens op ‘Persoonlijke 
gegevens’ bovenaan de pagina. Onder het 
kopje GBA kunt u uw gegevens inzien. 
Hebt u geen DigiD? Registreer u dan eerst 
via www.digid.nl. 

Afspraak
Overigens kunt u ook bij onze centrale 
klantenbalie navragen hoe u geregistreerd 
staat als u hiervoor een afspraak maakt.

Kloppen uw gegevens niet? Neem dan 
contact met ons op. Kijk op voorkom-
gedoe.nl voor meer informatie.

Bovenstaande slogan zult u de komende 
maanden vaker zien. Want deze gaan 
we gebruiken in onze berichtgeving 
over de gemeenteraadsverkiezingen die 
op woensdag 19 maart plaatsvinden. Sa-
men met een verkiezingslogo, uiteraard 
met een Nederweerter tintje, wordt u op 
de hoogte gehouden van alle verkie-
zingsinformatie. 

De voorbereidingen bij gemeenten zijn 
inmiddels in volle gang. In deze eerste 
aflevering vertellen we wat u moet 
doen als u uw politieke partij onder een 
bepaalde naam wilt laten deelnemen. 
Het belangrijkste is in ieder geval dat u 
de aanduiding uiterlijk op woensdag 23 
december bij de gemeente laat registre-
ren. 

Naam al bekend
Is de naam van uw politieke groepering 
al bekend voor de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer of Provin-
ciale Staten? Dan is het niet nodig om 
deze opnieuw te laten registeren. Dit 
geldt ook voor plaatselijke partijen die 
bij de verkiezingen van 2010 een gel-
dige kandidatenlijst hebben ingeleverd.

Geen naam opgeven
Heeft uw politieke groepering niet om 
een registratie van een aanduiding ver-

Samen groots op de kaart? 
Ga dan stemmen op 19 maart!

zocht? Dan kunt u toch deelnemen aan 
de verkiezing. Dit kan met een ‘blanco’ 
lijst: een lijst zonder vermelding van een 
naam boven de kandidatenlijst.

Registreren
U laat de naam van uw politieke groe-
pering registreren door het formulier 
‘Verzoek registratie aanduiding’ op 
onze website te downloaden, in te vul-
len en te versturen naar de gemeente. 

Kandidaatstelling 
De dag van kandidaatstelling voor 
de gemeenteraadsverkiezingen is op 
maandag 3 februari 2014. Dan kunt 
u een kandidatenlijst inleveren bij de 
gemeente. 

Kijk op www.kiesraad.nl voor alle voor-
waarden voor de registratie of neem 
contact op met Marion Rijnen van het 
team Burgerzaken.

We slaan een nieuwe weg in met het organiseren van de jeugdzorg. Maar het doel blijft hetzelfde: een gelukkig kind. (Foto: internet)  

Op de website...
Infoavond op 21 november over 
mogelijke invoering reclame-
belasting 
Politie brengt woninginbraken  
in uw buurt in kaart voor 
uw veiligheid 

www.nederweert.nl

niet doen. Samen moeten we ervoor 
zorgen dat hondenpoep van de straat 
en uit het groen verdwijnt. Hebt u sug-
gesties voor of opmerkingen over het 
huidige beleid? Laat het ons dan ook 
weten. Alleen op deze manier kunnen 
we samen met u werken aan goede 
voorzieningen. 

Informatie
Op onze website vindt u de locaties 
van de afvalbakken en de speelveldjes. 
Bij het Meldpunt Openbare Ruimte 
op nederweert.nl kunt u digitaal uw 
opmerkingen, suggesties, vragen of 
klachten kwijt, maar uiteraard is bellen 
ook mogelijk.



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Uitvaartverzorging
Strijbos

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is 
gratis bij ons verkrijgbaar.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

U ZOEKT EEN BAAN ?
Die kunnen wij u niet bieden. 

Maar wanneer u op zoek bent naar meer inkomen, 
dan bent u bij ons aan het juiste adres.

U bepaalt zelf hoeveel uren per week u wilt werken en daarmee bepaalt 
u zelf of u tussen € 250,- en € 2500,- per maand extra gaat verdienen.

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak voor een intake gesprek.
Het doel  is om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen.

Het gesprek duurt ongeveer 60 min. per persoon.

U bent leergierig, minstens 18 jaar, heeft een duidelijke motivatie om 
verandering  te brengen uw huidige werk- of leefomstandigheden?

U staat open voor iets nieuws? Wacht dan niet langer en bel :

0495-492197
Wie weet bent u onze nieuwe collega !
Wij heten u alvast van harte welkom.

Bonte aovundje 
V.V. De Vlikkestaekers

vrî-jdig 13, zaoterdig 14 
en zôndig 15 dezember   

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

zôndig 1 dezember en zôndig 8 dezember 
van 11.00 oor tot 12.30 oor.

Op zôndig de wichter bonte middig 
vanaaf 13.00 oor

o.l.v. V.V. De Vlikkestaekers i.s.m. 
de Jong Vlikkestaekers.

ALAAF

Nieuw in Leveroy: De Leidhinde!
Het Leiverse horecabedrijf dat voor-
heen bekend stond als Houtse Hen-
drik en Soldaat van Oranje, heet nu 
De Leidhinde: natuurcafé, restau-
rant, bed&breakfast en vanaf ko-
mend voorjaar ook theetuin.

Hindleide, leilinde, lijdhinde, heidlin-
de… de nieuwe naam van het beeld-
bepalende horecabedrijf aan de Kel-
perweg 7 te Leveroy heeft al heel wat 
grappige versprekingen opgeleverd. 
Het woord verwijst naar de leidster van 
een roedel edelherten: de ervaren hin-
de met scherpe zintuigen, die haar fa-
miliegroep op doortastende wijze naar 
grazige weides leidt, en weg van geva-
ren. Een passende naam, vinden eige-
naresse Marijke van Bommel en creatief 
manager Lucienne van Ek, want naast 
versgemalen koffie, lekker eten en ho-
telkamers heeft De Leidhinde de nodige 
plannen voor Leveroy en omstreken. 

‘In feite zijn wij een van de eerste echte 
natuurcafés van Nederland,’ aldus na-
tuurjournaliste en styliste Lucienne van 
Ek. ‘We zijn nu nog volop aan het op-
bouwen, maar vanaf januari volgend 
jaar gaan we wekelijks natuurlezingen 
organiseren in De Leidhinde. Plus wan-
delarrangementen in De Groote Peel, 
het Leudal en de Maasplassen, na-
tuurmiddagen voor kinderen, groene 
kinderpartijtjes, workshops natuurfo-
tografie en daarnaast bloemschik- en 
knutselcursussen (liefst met materialen 
die je gewoon in de natuur kunt vin-
den). De natuur is voor ons om meerde-
re redenen een belangrijk thema, om-
dat ze de allerbeste oplossingen biedt 
voor menselijke problemen. Of het nu 
gaat om schoner en slimmer ontwer-
pen, stressreductie of het terugdringen 
van de stijgende zorgkosten… Moeder 
Natuur geeft op elke vraag een door-
dacht antwoord! Bovendien is het delen 
van je liefde voor de natuur met gelijk-
gestemden een probaat middel tegen 
een sluipend maatschappelijk probleem 
in dit digitale tijdperk: eenzaamheid.’ 

Na een groots openingsdiner voor ruim 
tachtig naaste buren in het eerste week-
end van oktober, opende De Leidhinde 
op woensdag 9 oktober zonder veel 
tamtam voor het eerst haar deuren. 
Sindsdien hebben al vele gasten zich 
verbaasd over het bijzondere interieur 
van dit horeca etablissement. ‘Zoiets 
verwacht je niet op het platteland,’ riep 
een bezoeker blij verrast uit. 

‘Natuurlijk krijgen we steeds dezelfde 
vraag van onze gasten,’ legt Marijke van 
Bommel uit. ‘Zijn wij de nieuwe eige-
naar? Nee. Slechts weinigen weten dat 

ik het pand al sinds 2004 in eigendom 
heb. Ik kocht Houtse Hendrik omdat ik 
destijds uitbreiding nodig had voor Villa 
De Bedelaar in Haelen. Ik liet Houtse 
Hendrik daarna met wisselend succes 
exploiteren door diverse opeenvolgen-
de huurders, maar nu heb ik definitief 
het heft in eigen handen genomen en 
combineer ik mijn jarenlange horeca 
ervaring en passie voor koken met Lu-
cienne’s talenten voor sfeermaken en 
natuureducatie. Tot de jaarwisseling zijn 
alleen het café en restaurant geopend. 
Achter de schermen werken we dan aan 
de herinrichting van de B&B-kamers, die 
alle acht een ander interieur krijgen, aan 
ons natuurprogramma en aan de voor-
bereidingen voor de romantische thee-
tuin die we op ons grote parkeerterrein 
gaan aanleggen. Ook komt er nog een 
comfortabele rookkamer en verder ben 
ik het komende half jaar bezig met het 
samenstellen van de receptuur voor een 
goede kaart met regionale producten, 
het inwerken van de koks en het aan-
sturen van het bedienend team.  Vaste 
gasten zullen onze menukaart maan-
delijks zien groeien met verrassende 
gerechten. Maar op dit moment kun je 
in De Leidhinde al genieten van bijvoor-
beeld hartige taarten, stamppotjes met 
stoofvlees of een boterzachte Argen-
tijnse ossenhaas. Ook ons zoete gebak 
is huisgemaakt; onze chocolade-wal-
notentaart is nu al een topper! Wordt 
vervolgd dus… Ons eerste evenement 
is een gezellige wintersfeermarkt op za-
terdag 23 en zondag 24 november, met 
buiten tientallen marktkraampjes vol 
inspiratie voor de feestdagen en binnen 
glühwijn, diverse soorten warme cho-
colademelk, hete gemberdrank en een 
speciaal driegangen wintermarktmenu 
voor 17,50.’

De Leidhinde is te vinden aan de Kelper-
weg 7 te Leveroy en is komende winter 
geopend op donderdag en vrijdag van 
16.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 11.00 uur tot 22.30 uur. 
Bel voor reserveringen 0495 652467 of 
06 48481286 (Marijke) of 06 42010852 
(Lucienne). 

Nieuws leefbaar buitengebied Nederweert
Stichting Leefbaar Buitengebied 
start vanaf nu een nieuwsbrief om te 
informeren over het wel en wee van 
het buitengebied in Nederweert.

Hoofddoel van de stichting is behoud, 
bescherming en verbetering van een 
gezonde leefomgeving De problema-
tiek van de intensieve veehouderij in 
het verwevingsgebied van Nederweert 
is daar onlosmakelijk mee verbonden.  
Van belang is een duurzame landbouw  
en veeteelt. Een uitgebreide visie van de 
stichting daarover staat beschreven op 
de website.

Activiteiten  LBN  okt./nov.
•	Overleg	 met	 milieufederatie	 Limburg	

over het politieke voornemen de dier-
rechten af te schaffen. Ook de federa-
tie, samen met veel belangengroepen 
is van mening, dat de daardoor groei-
ende veestapel, met een nog groter 
mestoverschot funest is voor het stre-
ven naar een duurzame landbouw. 
Minder beesten in de peelregio, te 
beginnen met een stand-still is hierbij 
een passende gedachte. Verder partici-
peert de federatie in de actie  SHARON 
MAAK VAN NEDERLAND GEEN ME-
GASTAL.  Hun website geeft uitvoerige 
informatie en nodigt burgers uit de ac-
tie,  middels een E-CARD, gericht aan 
de staatssecretaris,  te ondersteunen.
•	Peeloverleg	met	belangengroepen	uit	

Brabant en Limburg over de verwer-
king van een toenemend mestover-
schot. Hierover een verhelderende 
brief verstuurd naar de kamer, waarin 
beargumenteerd, dat vergisting en 
verdikking niet de gewenste oplossing 
is.  Brief te lezen op de website van 
LBN.
•	Symposium	bezocht	in	Deurne.	Hoog-

leraar milieukunde Lucas Reijnders 
hield een wetenschappelijk betoog 
over het mestoverschot, met als eind-
conclusie: Minder mest is de oplos-
sing, niet het verwerken van nog meer 
mest, wat economisch en ecologisch 
zeer slecht scoort.
•	Overleg	binnen	LBN	met	als	speerpun-

ten:
- Standpunten over het buitengebied, 

uit het verkiezingsprogramma van 
de politieke partijen van Nederweert 
lichten en deze met burgers commu-
niceren.

- Meer aandacht vragen voor de maat-
schappelijke kant van de problema-
tiek met een gebiedsgerichte aanpak. 
Gezondheid dient daarbij hoog op de 
agenda te staan.

- Majeure programma buitengebied 
kritisch en opbouwend volgen.

- Blijven uitdragen, dat de aanleg van 
een randweg in het buitengebied 
geen optie is.

•	Overleg	en	kennismaking	met	wethou-
der Houtman. Hij deelt mee: de dialoog 
krijgt een stevige voortgang. Majeure 
project buitengebied is in uitvoering 
o.a. met keukentafel-gesprekken. De 
communicatie in deze, naar  burgers, 
moet en kan beter. Burgers kunnen aan 
de keukentafel het gesprek aangaan 
met de bestuurders om op te komen 
voor hun belangen.

Burgers schrijven:
“Wij als burgers kunnen een bijdrage 
leveren aan een duurzame landbouw, 
waarbij kwaliteit gaat boven kwantiteit. 
Eet minder vlees. Eet eerlijk en kwaliteits-
vlees, met name biologisch”.

Zo kan het ook, of niet ?          
Hij fietst over een van de meest landelijke 
weggetjes in het Nederweert-se buiten-
gebied langs een fraaie bolle akker, de 
Brekensteeg in Boeket. Heel mooi al die 
knotwilgen langs de weg. Een volgende 
fietstocht GEEN knotwilgen meer te zien! 
Verbaasd! Omgezaagd!  Een actie zon-
der, de toen nog geldende, gemeentelij-
ke kapvergunning. Hij blijft terugkomen 
in dit authentieke  landschap en ontdekt 
wederom, tot grote tevredenheid aan-
geplante knotwilgen op dezelfde plek. 
“Overtreden van een gemeentelijke ver-
ordening, gaat niet zonder gevolgen”, 
bedenkt hij. Handhaven! Na een tijd op-
nieuw een fietstocht door Bookendj. Nu 
is de fietser  onderhand  uitgekeken op 
deze plek, Wederom GEEN knotwilgen. 
Omgezaagd! Geknot tot aan de grond. 
Makkelijk zat! Er is geen kapvergunning 
meer vereist. Eigen verantwoordelijk-
heid!  Ondernemen in het buitenge-
bied…… èèn met de natuur ?

Heeft U Ideeën, kritisch commentaar en 
wilt U de stichting ondersteunen. Dat kan 
per mail info@leefbaarbuitengebied-
nederweert.nl. Ook financiële steun is 
welkom: rek. nr.  1579.68.820

Informatieavond invoering reclamebelasting
Het Centrummanagement Neder-
weert heeft een aantal taken en doel-
stellingen voor ogen. Voor de realisa-
tie en bekostiging daarvan heeft de 
Stichting Centrummanagement aan 
de gemeente Nederweert verzocht 
een reclamebelasting in het leven te 
roepen. Ter voorbereiding op de be-
sluitvorming in de gemeenteraad or-
ganiseert de stichting op donderdag 
21 november een bijeenkomst in het 
gemeentehuis van Nederweert, om 
19.30 uur. Deze bijeenkomst is voor 
ondernemers uit horeca, detailhan-
del en dienstverlening.

De Stichting Centrummanagement werd 
in 2010 opgericht. Het hoofddoel van de 
stichting is het stimuleren van het lokale 
ondernemersklimaat. Om dit concreet 
handen en voeten te geven werd in 2012 
een Centrummanager aangesteld. De ge-
meenteraad verstrekte voor het centrum-
management een budget van € 105.000,- 
voor de duur van drie jaren.

Inkomstenbron
Inmiddels is een aantal doelstellingen 
gerealiseerd. Om ook voor de lange ter-
mijn de taken te kunnen uitvoeren, is er 
echter een structurele vorm van inkom-
sten nodig. Tot op heden fungeerde de 
contributie van het lidmaatschap van de 
Ondernemersvereniging als inkomsten-
bron voor de bekostiging van acties en 
promotionele activiteiten. Het Centrum-
management geeft echter de voorkeur 
aan de heffing van reclamebelasting, bo-
ven het heffen van contributie.

Wat is reclamebelasting?
Reclamebelasting is een doelbelasting 
die de gemeenteraad kan instellen voor 
een afgebakend gebied. De belasting 
richt zich op uitingen van reclame, zoals 
een openbare aankondiging, reclame-
voorwerp of een combinatie hiervan, 
zichtbaar vanaf de openbare weg.

De gemeenteraad kan specifiek bepalen 
dat de inkomsten uit de reclamebelasting 
ten goede komen van het Centrumma-
nagement via een zogenoemd centrum-
fonds. De gelden kunnen vervolgens 
door het Centrummanagement worden 
ingezet.

Algemeen doel
Inkomsten uit de reclamebelasting die-
nen een algemeen doel, waardoor zowel 
Nederweertenaren, toeristen als onder-
nemers er profijt van hebben. Denk aan:
- Promotie van het centrum en de 

naamsbekendheid van de in het cen-
trum gevestigde ondernemers;

- Informatieverstrekking via digitale me-
dia (internet, facebook, twitter, apps) om 
een groter publiek direct te betrekken bij 
(activiteiten) in Groot Nederweert;

- Organisatie en ondersteuning (spon-
soring) van evenementen en ont-
plooiing van nieuwe activiteiten voor 
een groot publiek;

- Dekking van de organisatiekosten van 
de Stichting Centrummanagement en 
de centrummanager.

Specifiek doel
De ondernemers in het belastinggebied 
worden inhoudelijk en facilitair onder-
steund door:
- Sfeer verhogende maatregelen in het 

winkelgebied, door speciale acties, 
door aanschaf van promotionele mid-
delen, etc.;

- Bevordering van de bereikbaarheid in 
de winter door georganiseerde glad-
heidsbestrijding;

- Juridische ondersteuning;
- Informatiebijeenkomsten over fiscale, 

economische en juridische zaken.

Belasting gebied
Het Centrummanagement stelt voor de 
reclamebelasting in te stellen voor het 
centrumgebied Nederweert-Budschop. 
Eventuele geïnteresseerden in andere 
gebieden, zoals de bedrijventerreinen 
en ‘winkelgebieden’ in de overige ker-
nen én de horeca in het buitengebied 
kunnen zich door een lidmaatschap 
ook aansluiten bij het Centrummanage-
ment.

Meeliften behoort tot het verleden
Na de invoering van reclamebelasting 
zijn ondernemers uit de doelgroep ho-
reca, dienstverlening en detailhandel, 
die reclame-uitingen hebben én die 
in het belastinggebied zijn gevestigd, 
verplicht deze belasting te betalen. De 
hoogte van de beoogde belasting zal 
overigens ongeveer net zo hoog zijn als 
de contributie van de ondernemersver-
eniging Nederweert. Deze contributie 
komt bij de invoering van reclamebelas-
ting te vervallen. Door de betalingsver-
plichting behoort het gratis meeliften 
op acties die door of namens het Cen-
trummanagement worden georgani-
seerd tot het verleden.

Raadpleging ondernemers
Aangezien de reclamebelasting ten goe-
de komt aan de betrokken ondernemers 
in het desbetreffende belastinggebied, 
is het vanzelfsprekend dat deze onder-
nemers betrokken worden in de wijze 
waarop deze reclamebelasting vorm 
krijgt. Ter voorbereiding op het concrete 
verzoek aan de gemeente is het van be-
lang het draagvlak binnen de doelgroep 
te vernemen. Daartoe organiseert de 
Stichting Centrummanagement een bij-
eenkomst op donderdag 21 november 
in het gemeentehuis van Nederweert, 
om 19.30 uur. Ook de gemeente zal bij 
deze bijeenkomst aanwezig zijn.

362 daag nieuwe schlager Nederweert 2014
Zaterdagavond 16 november 2013 
werd in Nederweert voor de 21e maal 
het Ni-jwieerter Vastelaovundj Schla-
gerfestival gehouden. Er werden 7 
nummers ten gehore gebracht.  Tekst 
en muziekschrijvers hadden weer 
hun uiterste best gedaan en tien fan-
tastische nummers gecomponeerd. 
De presentatie was dit jaar in handen 
van Jos Willekens

De artiestenjury, publieksjury en de 
vakjury mochten hun oordeel geven 
en de jury’s hadden het niet gemak-
kelijk.

De Winnaar 2014
Op de eerste plaats eindigde het 
nummer 362 daag. Tekst en muziek 
werden geschreven door Huib van 
Deursen. Het nummer werd uitge-
voerd door de Duo 2 maol 11 (Daph-
ne Scheffers en Maikel Vaes).

De tweede plaats was voor het num-
mer Limburg Alaaf . De tekst en mu-

ziek werd geschreven door Anita 
Haex. Het nummer werd uitgevoerd 
door De Brelsterte

Op de derde plaats eindigde het num-
mer Oze Prîns. De tekst en muziek 
werd geschreven door Brechje Wijen 
en Petra van de Kruijs. Het nummer 
werd uitgevoerd door Tommè-dèh 

Het winnende nummer is binnenkort te 
downloaden via www. pinmaekers.nl 

Wij willen groeien. 
Groei jij met ons mee?

Ter uitbreiding van ons team zijn op zoek naar een ervaren, 
enthousiaste, klantvriendelijke, flexibele en gemotiveerde:

Allround kapper   
(m/v) (parttime ±20 uur)

Schoonheidsspecalist/masseur
(m/v) (oproepkracht)

Wil jij ook in een trendy salon werken waarbij je gestimuleerd 
wordt om het beste uit jezelf te halen? Ben je gediplomeerd 
met een paar jaar ervaring en kun je zelfstandig werken? 
Heb je passie voor je vak en ben je representatief? Stuur dan je 
sollicitatie naar info@looxhairbeaytystyle.nl (CV met motivatie 
en pasfoto). Wij zijn erg benieuwd naar jouw portfolio!

Voor meer informatie over de functies kun je bellen naar 
(077) 308 2227/06 27574886. Vraag naar Linda Bollen.



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

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

Liturgische kalender 
van 21 tot en met 30 november   

DONDERDAG 21 NOVEMBER
Gedachtenis van de opdracht van de heilige 
maagd 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 
martelares 
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

ZATERDAG 23 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Clemens I, paus en 
martelaar  - 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).

ZONDAG 24 NOVEMBER 
Hoogfeest van Christus, Koning van het 
heelal
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) –Bert Camp vanwege verjaardag.

MAANDAG 25 NOVEMBER
Gedachtenis van  H.-Catharina van Alexandrië, 
maagd en martelares
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 26 NOVEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 27 NOVEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 28 NOVEMBER
Gedachtenis van Zalige Maria Helena Stollen-
werk, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 29 NOVEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 30 NOVEMBER
Feest van H.-Andreas, apostel – vooravond 
van de eerste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels - zeswekendienst 
Mia van Gemert-Claessens  tevens voor 
Pierre van Gemert (vanwege verjaardag), 
jaardienst Sjang en Marie Bruekers-Gerads, 
jaardienst  familie Rutjens-Wiermans, Cor 
Emans (vanwege verjaardag).

Overleden
Op 9 november was de uitvaart voor Ans 
Feijen-Smolenaers, zij overleed in de leeftijd 
van 57 jaar en zij woonde Magnoliastraat 44. 
Op 15 november was de uitvaart voor Lies 
Klaver-Truijen, zij overleed in de leeftijd van 
85 jaar en woonde Kapelaniestraat 25A4.
Mogen zij rusten in vrede.

Eén kerkbestuur voor vier parochies
Vertegenwoordigers van de vier parochies 
in Nederweert,  Budschop, Eind en Ospel 
onder tekenen op woensdag 27 november 
de overeenkomst dat de vier parochies van-
af 1 januari 2014 onder één kerkbestuur val-
len. Dat gebeurt in Nederweert-Eind. 
Eerst is er in de kerk van Eind een eucharis-
tieviering, waarin vicaris-generaal voorgaat 
en deken Franken van Weert en pastoor 
Schuffelers concelebreren. Na de mis vindt 
de ondertekening plaats in Reigershorst.
Iedereen is welkom bij de eucharistieviering 
en de ondertekening. De mis begint om ze-
ven uur ’s avonds en de ondertekening van 
het convenant om half negen. 

KERKBIJDRAGE
Nu het jaar 2013 bijna ten einde loopt, wil-
len wij u even herinneren aan de kerkbijdra-
ge voor het jaar 2013.
Van velen mochten wij de bijdrage al ont-
vangen waarvoor onze dank. Een aantal pa-
rochianen is echter gewend de kerkbijdrage 
te betalen in de laatste maand van het jaar.  
Wij vinden het vervelend om trouwe beta-
lers een herinnering te sturen en daarom nu 
een verzoek aan hen om de kerkbijdrage de 
komende weken over te maken om zodoen-
de een onnodige herinnering te voorkomen. 

U kunt uw bijdrage overmaken op bankre-
kening 1355.07.227 ten name van de Sint-
Lambertusparochie onder vermelding van 
”kerkbijdrage 2013”.
Op degene die voorheen nog geen kerkbij-
drage betaalde, doen wij hierbij een beroep 
om ook een steentje bij te dragen voor het 
onderhoud van de mooie Sint-Lambertus-
kerk, hét monument van Nederweert. Bij 
een betaling van minimaal € 70,00 per jaar 
zijn rouw- en trouwdiensten gratis en wordt 
ook een reductie verleend op de grafrech-
ten bij begraving op het parochiekerkhof. 
Heeft u nog vragen of wenst u verdere in-
formatie over de kerkbijdrage dan kunt u 
contact opnemen met M. Tinnemans, tele-
foon 0495-633421.

 Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie    

Open-deurcollecte voor
Weerter Missie Thuisfont
In het weekend van zaterdag 23 november 
en zondag 24 november is er na de eucharis-
tievieringen bij de uitgang van de kerk en bij 
de Mariakapel een open-deurcollecte voor 
het  dekenaal Weerter Missie Thuisfront. De 
opbrengst wordt onder meer besteed om 
missionarissen die op verlof komen, een zak-
centje te geven. Ook worden kleine projec-
ten in de missielanden ondersteund bijvoor-
beeld een motorfiets voor een missionaris 
en computers voor scholen.
Het MissieThuisfront staat op een kentering 
naar een nieuw tijdperk. Het missiewerk is 
geen eenrichtingsverkeer meer. Wij kunnen 
leren van bewoners van de missiegebieden. 
Het Weerter Missie Thuisfront wil ook de 
scholen ingaan om kinderen te vertellen 
over de missie.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246
 ING rek. 294327

Zondag 23 november
10.00 uur H. Mis – tot bijzondere intentie.

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

23 t/m 30 november  2013.

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

MAANDAG 25 NOVEMBER: 19.30 uur 
Woorddienst t.g.v. de viering van St. Catha-
rina van vereniging Zij-Actief.

WOENSDAG 27 NOVEMBER: 19.00 uur 
H. Mis t.g.v. het tot stand komen van de  
Parochie-Federatie Budschop-Eind-Neder-
weert-Ospel m.m.v. koren van de betref-
fende parochies.

ZATERDAG 30 NOVEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, jaardienst voor Sjeng en Truus Feijen-
Opheij, voor ouders van Gog-Craenen en 
grootouders Craenen-Janssen en grootou-
ders van Gog-Bangder.

LEZERS; zaterdag 23 november Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 30 november An-
nie Jonkers.

MISDIENAARS; zaterdag 23 november Es-
ther Boonen en Ayla Beerens, zaterdag 30 
november Jarno Bongers en Valerie Beerens. 

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. 
zaterdag  23 november zijn jullie weer van 
harte welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“In het zingen worden emotionele niveaus 
bereikt die het simpele woord nooit zal kun-
nen bereiken,.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  23  nov. 2013 – 30 nov. 2013
Bankrekeningnr: NL15RABO01284.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 1ste en 3e zondag 

van de maand na hoogmis tot 11.30 uur. 
U kunt hier dan terecht voor o.a. 

het opgeven van misintenties en an-
dere parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau  gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 24  nov. 9.30 uur:

Hoogfeeest Christus Koning

Als jrd. voor Louis Frenken, Miet Frenken-
van Eijk en tevens voor Mart Frenken en 
Thijs Broos, Annie Naus-van Heur en tevens 
voor Toon Naus, Als jrgt. voor Wilhelmina en 
Helena Driesser, Als hgm. voor ouders Ge-
raeds-Roost, Jacobus, Henricus en Leonard 
Geraeds en Clim Goertz (Canticum Novum)

Mededeling:
•	 De	kosten	voor	een	misintentie	 is	 	m.i.v.	

1-1-2014  € 25,00.

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 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 23 – 30 november. 

VRIJDAG 22 NOVEMBER, 18.30  St. Caeci-
liaviering parochiemedewerkers en kerkelijk 
zangkoor. 

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

ZONDAG 24 NOVEMBER, Hoogfeest van 
Christus, Koning van het Heelal, 34e en 
laatste zondag van het liturgische jaar, 10.00 
(Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) Adriaan en 
Annie van Rooijen-van Beek, jrd Toos en Tho-
mas Hoeben-Konings, ghm Theu en To Lame-
richs-Berben en schoondochter Henny, ghm 
ouders Hein Kusters en Johanna Janssen. 

DINSDAG 26 NOVEMBER, 18.40 bidden 
van het rozenhoedje; .00 voor de vervolgde 
christenen. 

DONDERDAG 28 NOVEMBER, 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 30 NOVEMBER, Feest van de 
H. Andreas, apostel, 19.00 (Drumband har-
monie) Harrie en Door Geurtjens-Jetten, 
ghm ouders Moonen-Nijs en zoon Mies, ghm 
Franciscus Smeets en Maria Gertruda Smeets-
Brentjens. 

ACOLIETEN: za. 23 nov. 19.00: Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; zo. 24 nov. 10.00: Ma-
thijs van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 30 
nov. 19.00 : Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

JAARFEEST PAROCHIEMEDEWERKENDEN: 
Vrijdagavond vieren de parochiemedewer-
kers en het kerkkoor hun St. Caeciliafeest. 
Dankzij de spontane inzet van een grote 
groep vrijwilligers kan de parochie wel blij-
ven varen en de eredienst in stand gehouden 
worden. Het kerkbestuur en ik persoonlijk 
waarderen dit ten zeerste en zeggen al die 
helpende handen van harte dank. Eenmaal 
per jaar een gepast feestje is daarom zeker op 
zijn plaats. Aanvang viering is om half zeven.

EIND LITURGISCH JAAR: Komend week-
einde viert de kerk het Hoogfeest van Chris-
tus, Koning van het Heelal, wat tevens het 
einde van het liturgisch jaar is. Een bewogen 
jaar, met hoogtepunten en minpunten, met 
vreugde en verdriet, met warmte en kilte, 
een jaar dat iedereen op eigen wijze ervaart 
en beleeft. De een zal op zoek zijn naar 
troost, de ander is blij met het goede wat er-
varen heeft. En voor velen is er ook reden om 
dankbaar te zijn en daarom zingt het kerk-
koor op deze zondag het danklied Te Deum 
Laudamus – Heer wij loven u. Volgende zon-
dag 1 december gaan we weer de Advent in, 
op weg naar Kerstmis. 

Pastoor A. Koumans. 

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  24 november 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
Hoogfeest van Christus Koning van het 
heelal 
Sluiting van het internationale Jaar van het 
Geloof.

Koor: Zondagskoor

H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H.  Mis voor Wiel van 
Gemert, opgedragen door buren St. Rochus-
straat en buren Agneshof.

Lector: Mariet van Geluken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

Extra collecte in Limburgse kerken voor 
noodhulp Filippijnen
Het bisdom Roermond roept alle parochies 
in Limburg op om een extra collecte te 
houden voor het rampgebied in de Filip-
pijnen. De opbrengst van de collecte zal 
gebruikt worden voor directe noodhulp 
aan slachtoffers van de tyfoon Haiyan, die 
afgelopen weekeinde over de Filippijnen 
raasde. Het Missieburo Roermond heeft 
zelf een bedrag van € 50.000 euro vrijge-
maakt voor noodhulp aan het getroffen 
gebied. De Missionaries of the Phillippines 
(MSP) zullen zorg dragen voor de goede 
besteding van deze gelden. Parochies en 
particulieren die hieraan willen bijdragen 
kunnen hun gelden overmaken op reke-
ningnummer 9899 ten name van het Mis-
sieburo Roermond onder vermelding van 
‘Noodhulp Filippijnen’.

2 1  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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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ZijActief St. Catharina Eind
Beste leden,

Wij willen jullie uitnodigen om samen met ons 
de feestdag van St. Catharina onze patrones 
te vieren.

Op 25 november zullen we om 19.30 uur be-
ginnen met een Gebedsdienst in onze paro-
chiekerk. Aansluitend gaan we voor een ge-
zellige avond naar de Reigershorst. 

Dit jaar hebben we gekozen voor een andere 
opzet. Margriet Leenders-Hanraets uit Te-
gelen komt voor ons een kookdemonstratie 
verzorgen. Jullie hoeven van tevoren niet of 
zeer weinig te eten omdat we gaande weg 
deze avond kunnen genieten van een volle-
dige maaltijd. Deze uitnodiging is alleen voor 
de leden die zich aangemeld hebben voor 
deze avond. Samen zullen we er een gezellige 
avond van gaan maken.

 Met vriendelijke groet
 Het bestuur van ZijActief St.Catharina 
 Nederweert-Eind
 www.zijactieflimburg.nlLKV Nederweert

Hallo dames,

Onze volgende bijeenkomst is onze sinter-
klaasavond op dinsdag 26 november. Hier-
van krijgt u nog zo spoedig mogelijk per-
soonlijk bericht. 

Op donderdag  21 november organiseert de 
Venezuelawerkgroep in samenwerking met 
L.K.V. afd . Ospel en Zij-Actief afd. Ospel  
hun jaarlijkse avond. Het thema van deze 
avond is: vrouwen in de Gazastrook. Spreker 
op deze avond is dhr. Arie v.d. Lee. De avond 
begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis 
de Haazehoof te Ospel.

 Met vriendelijke groeten
 Het bestuur.

Dank
Dank voor al de attenties, zoals kaarten, bloemen 

en andere cadeaus, die ik heb ontvangen 
b.g.v. de overdracht als koster van 

de Kapel O.L. Vrouw van Lourdes Schoor.
Het was allemaal hartverwarmend en onvergetelijk.

 Bair Truijen

Dankbetuiging
Hartelijk dank, ook namens kinderen en kleinkinderen, 

voor de vele kaarten, bloemen en mooie cadeaus 
die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. 

Een speciaal woord van dank aan de buurt 
voor de geweldig mooie versiering.

Nogmaals veel dank.
Riek en Bair van Deursen

De Venezuelawerkgroep  
Onze Wintermarkt is dank zij u weer een suc-
ces geweest, hartelijk dank voor uw steun.

Trekking Loterij Wintermarkt 
Levensmiddelenpakket             prijs afgehaald
Mobiele prijs afgehaald
Fleece deken prijs afgehaald
Wijnhouder prijs afgehaald
Kaartenhouder prijs afgehaald
BBQ grill 382
Dameshorloge 444
Boek Zr Maria Anima Christi 743

Met vriendelijke groet
Venezuela werkgroep
Prijs afhalen bij Toos Verkooijen
0495 641170 na 18.00 uur
toosenad@planet.nl
  
Lezing “Vrouwen in de Gaza strook.”
Door Arie van der Lee.
de Venezuela werkgroep organiseert in samen-
werking met Zijactief/LKV Ospel haar jaarlijkse 
thema donderdagavond 21 november 2013. 
Voor deze avond hebben wij uitgenodigd: 
De heer Arie van der Lee, hij zet zich in voor de 
Christenen in de Gaza strook, zij wonen op 400 
km2 en kunnen niet uit het gebied.
De Christenen hebben het er bijzonder moei-
lijk en zijn veelal erg arm, vooral de weduw-
vrouwen en hun kinderen, omdat zij totaal 
niets krijgen van de overheid. Zij zijn geen mos-
lim en zijn niet aangesloten bij de heersende 
Hamas beweging. Er is een priester in de Gaza 
waarmee de heer van der Lee contact mee 
heeft om deze groep vrouwen en kinderen te 
steunen door een adoptieplan op te zetten. 
Op deze avond vertelt de heer Arie van der Lee 
hier meer over. 

voor iedereen die geïnteresseerd is
Datum: donderdag 21 november.
Gemeenschapshuis Haaze-Hoof te Ospel
aanvang 20.00 uur. 
Entree € 3.00  dit is inclusief koffie en cake.

Toos Verkooijen
Tel 0495-641170 

monseigneur H. Schnackers gaat voor in 
de H. Mis met als concelebranten deken 
H. Franken en pastoor R. Schuffelers. Zang: 
Koren uit de parochies. Om 20.30 uur is 
de officiële ondertekening van de over-
eenkomst in gemeenschapshuis de Rei-
gershorst. De 10 leden van het federatiebe-
stuur zullen zich dan voorstellen. Pastoor A. 
Koumans zorgt voor een afsluitend woord. 
Aansluitend is er een gezellig samenzijn 
voor alle aanwezigen.

Vanaf 19.00 uur wordt de H. Mis en de on-
dertekening van de overeenkomst recht-
streeks uitgezonden via het TV kanaal van 
Weert-FM en via livestream internet, www.
mlalive.com. De uitzending kan op MLALIVE 
tevens later bekeken worden onder uitzen-
ding gemist. De uitzending maakt het mo-
gelijk om deel te nemen op afstand voor al 
degenen die niet in de gelegenheid zijn om 
persoonlijk deel te nemen.

W.g.
De gezamenlijke kerkbesturen van Budschop-
Eind-Nederweert-Ospel.

De parochies Budschop, Eind, Neder-
weert en Ospel vormen een Parochie-Fe-
deratie per 1 januari 2014. De overeen-
komst wordt woensdag 27 november 
2013 ondertekend te Nederweert-Eind 
en wordt vooraf gegaan door een H.Mis 
voor alle parochianen.

De kerkbesturen van de parochies in Bud-
schop, Eind, Nederweert en Ospel, hebben 
besloten een Parochie-Federatie te vormen 
om zo samen sterker de toekomst in te gaan. 
Er komt een federatiebestuur waarbij de 
vier parochies zelfstandig blijven bestaan 
en hun eigen identiteit behouden. De vier 
kerken blijven als zodanig in gebruik. Elke 
parochie vaardigt twee bestuursleden af 
naar het federatiebestuur. In iedere paro-
chie blijft een Parochieraad bestaan met 
vertegenwoordigers vanuit de bestaande 
werkgroepen en de twee vertegenwoordi-
gers in het federatiebestuur.

Woensdag 27 november is er een Heilige 
Mis, aanvang 19.00 uur in de parochiekerk 
van Nederweert-Eind. Vicaris-generaal 

Parochie-Federatie per 1 januari 2014

Zijactief 
St. Martha Ospel

Beste leden Zijactief St. Martha Ospel,

Alle leden hebben een stencil gehad, maar 
we willen jullie toch even herinneren aan 
onze Sinterklaasavond op 28 November in 
de Haaze-hoof. Sinterklaas heeft laten weten 
dat hij rond 20.00 uur komt. 
Dus iedereen die zich opgegeven heeft word 
verwacht. Het word vast een plezierige avond 
en hopelijk hoeft er niemand mee in de zak 
naar Spanje.

 Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

L.K.V. Ospel
Beste leden,  donderdag 21 november is er 
in Haaze-hoof een thema avond. Deze wordt 
verzorgd door de Venezuela werkgroep in 
samenwerking met L.K.V en Zij- Actief. Gast-
spreker is de heer van der Lee, hij zet zich 
in voor Christen vrouwen en kinderen in de 
Gaza strook. Deze avond is voor iedereen 
toegankelijk en begint om 20.00 uur. entree 
€ 3,00 dit is voor koffie/thee en wafel.
 
Dinsdag 26 november, Sinterklaasviering, de 
dames van ons toneelgroepje verzorgen deze 
avond en dus een grote verrassing.We begin-
nen om 20.00uur in Haaze-hoof.  

 Vriendelijke groet, het bestuur.
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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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Aanbieding 
t/m 23 november
Stoofpeertjesvlaai   € 8,95

Mango abrikozenvlaai 
 € 13,95
Kaasbroodje  € 1,25

Taai Taai  1 + 1 GRATIS

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. 

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

ZIEKENVERVOERWijziging tarieven Bibliocenter 
Kinderen en jongeren blijven 
gratis  lenen
De tarieven van een bibliotheekabon-
nement bij Bibliocenter zijn een aan-
tal jaren gelijk gebleven. Door de 
gestegen kosten is Bibliocenter nu 
genoodzaakt om per 1 januari 2014 
een wijziging van 3% door te voeren 
in de jaartarieven. Echter, kinderen en 
jongeren tot 18 jaar blijven ook in 2014 
gratis lenen bij de bieb! De tarieven 
voor een bibliotheekpas 2014 variëren. 
Ze zijn afhankelijk van de uitleenter-
mijn en het aantal boeken dat tegelij-
kertijd geleend kan worden. 

De verschillende abonnementen
Het aanbod van Bibliocenter bestaat 
uit de volgende abonnementen: mini-
abonnement € 16,20, standaard-abon-
nement € 37,50, comfort-abonnement 
€ 49,-. Het comfort-abonnement biedt 
de meeste mogelijkheden: boeken 
lenen voor zes weken en vijftien ma-
terialen tegelijkertijd thuis hebben. 
Bovendien ontvangt de eigenaar van 
het comfort-abonnement elk jaar een 
tegoed van € 15,00 om hiermee tien 

speelfilms op dvd of blu-ray gratis te 
lenen. Al dat moois voor € 4,08 per 
maand. 

Voor alle abonnementen geldt dat alle 
boeken, tijdschriften, luisterboeken, 
spellen, documentaires en dwarslig-
gers gratis te leen zijn. Bovendien kun-
nen bibliotheekleden gratis gebruik 
maken van internet of Wi-Fi in de bi-
bliotheek. Voor speelfilms op dvd of 
blu-ray is het tarief € 1, 50 per week. 
Games zijn te leen voor € 2,00. 

Steeds meer service
Bibliocenter levert steeds meer service. 
De nieuwste toptitels, een actuele col-
lectie en ook van huis uit verlengen, 
reserveren en kaartjes bestellen. Bi-
bliotheekleden krijgen korting bij 
workshops, lezingen en activiteiten. 
Bent u op zoek naar een cadeau wat 
alles heeft? Geef een bibliotheekbon 
cadeau.

Meer weten? Vraag het aan onze me-
dewerkers. Zij helpen u graag! Of kijk 
op www.bibliocenter.nl 

RegioBank
RegioBank blijft in dorpen en klei-
ne steden
Steeds meer banken in Nederland 
sluiten hun regionale kantoren. 
Vooral in dorpen en kleinere steden. 
Terwijl veel mensen graag een bank 
in de buurt willen. Een bank waar ze 
gewoon even binnen kunnen lopen 
voor een vraag of advies. En waar 
ze hun geldzaken regelen zoals zij 
dat willen. Daarom heeft RegioBank 
Zelfstandig Adviseurs door heel het 
land.

Klanten kiezen zelf hoe ze hun 
geldzaken regelen
‘Iedereen kan bij RegioBank binnen-
lopen. Wij zijn het kantoor om de 
hoek. Bij ons kunnen klanten hun 
geldzaken regelen zoals zij dat wil-
len. Op kantoor, thuis via internet of 
onderweg via onze Mobiele App. En 
dat kost de klant niets extra’s. Ook 
niet voor papieren bankafschriften 
of overschrijfkaarten. Klanten kun-
nen bij ons terecht voor betalen, 
sparen, alles. We nemen de tijd voor 
persoonlijke aandacht. Gewoon, een 
goed gesprek met een kop koffie. Op 
deze manier kunnen we echt advies 
op maat geven,’ zegt Hein Leën, Zelf-
standig Adviseur van RegioBank in 
Nederweert.

Dichtbij en betrokken 
RegioBank kiest bewust voor kanto-
ren in dorpen en kleine steden. Want 
in heel Nederland verdienen men-
sen een bank in de buurt. Zo kunnen 
klanten hun geldzaken regelen met 
iemand die ze kennen en die weet wat 
er speelt in hun omgeving. ‘Wij vinden 
het belangrijk om dichtbij onze klan-
ten te staan en om advies op maat te 
geven. Voor alle bankzaken is het heel 
prettig dat mensen niet ver hoeven te 
reizen naar hun bank,’ zegt Hein Leën 
van RegioBank in Nederweert. 

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlij-
ke bank bij u in de buurt en wilt u meer 
weten of vrijblijvend kennismaken? 
Loop dan binnen bij Leën Assurantiën, 
Smisserstraat 20 in Nederweert. Als u 
nu langskomt, krijgt u € 50 cadeau bij 
een betaalrekening. U kunt natuurlijk 
ook bellen via 0495 631839. 

Leën Assurantiën is als Zelfstandig 
Adviseur van RegioBank een onaf-
hankelijke tussenpersoon. Naast de 
producten van RegioBank adviseren 
en bemiddelen zij ook in producten 
van andere aanbieders. Behalve voor 
spaar- en betaalproducten; daarin be-
middelen zij exclusief voor RegioBank.
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Hout- en bouwmaterialenhandel

 

 Aktieprijzenop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo 

binnen en 
buitendeuren

nieuwendijk 84
5712 en Someren
t. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Somereneind
op 10 minuten rijafstand van 
nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.0018.00 u.
 zaterdag 7.0013.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/
 eiken/bankirai/okan/zweeds 

rabat redceder
•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines	
 (High Flyer 430 e	295,-)	

kom ook 
naar onze 
showroom!

Muziektrio Onder Ons

Muziektrio Onder Ons nodigt u uit op zondag 24 november.
Een programma van bekende en minder bekende liedjes, driestemmig vormge-
geven. Authenticiteit en puurheid van het lied heeft daarbij prioriteit. 
Onder Ons bestaat uit Marie-Louise van Nieuwenhoven (gitaar & zang),
Floor Boekholt (viool & zang), Davida Scheffers (hobo, piano & zang).

Aanvang: zondag 24 november
Tijd: 13:30 – 15:30 uur 
Zaal: Voormalig hotel van Nieuwenhoven 
Adres: Rijksweg Zuid 4, Nederweert
Entree: Gratis!

 

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



Ontwerp en design

geboortekaartjes, raamposters,
schilderijen, groeimeters
en verhuur van geboorteborden

www.babydesign.nl

Beckerdesign ontwerp- en reclamebureau
www.beckerdesign.nl - info@beckerdesign.nl
Haegenbroek 14,  Weert - tel. 0495 54 80 10

logo’s, huisstijlen, webdesign
brochures, advertenties
restyling, belettering
en nog veel meer.
www.beckerdesign.nl

Wij zijn aan15, een bureau dat werkt vol-
gens een uniek totaalconcept: als full-
service reclame- en mediapartner ver-
zorgen wij de volledige interne en externe 
communicatiemiddelen van uw bedrijf. 

aan15 vormgeving heeft (zoals de naam al doet vermoeden) zijn 
roots in Nederweert, waar in 2008 een kantoorruimte werd betrok-
ken nabij Sluis 15. Sinds 2010 is aan15 gevestigd in een splinter-
nieuwe reclamestudio in Weert. Onze opdrachtgevers komen uit 
alle geledingen van het MKB; van bakkerij tot bouwonderneming, 
van schoonheidsspecialist tot supermarktketen en van modezaak 
tot medische groothandel. 
Het overgrote deel van deze opdrachtgevers is gevestigd in de 
regio Weert / Nederweert. Aan15 vormgeving heeft hart voor de 
lokale ondernemer; geworteld in de regio en altijd op de hoogte 
van de lokale en regionale markt (consument en concurrent) en 
medialandschap. Om onze binding met de regio nog meer te on-
derstrepen, werken wij bovendien regelmatig op pro deo basis 
voor diverse lokale instellingen en non-profit organisaties zoals 
Brede School Markeent, Stichting Kei Sjiek, VV DESM en Ropa-
runTeam 175.
aan15 vormgeving is van alle markten thuis: een mooi logo en 
bijpassende huisstijl, aantrekkelijk drukwerk, belettering van uw 
wagenpark, pand of beursstand of aantoonbaar resultaat via 
uw website? Wij zorgen er voor! U heeft voortaan nog maar één 
aanspreekpunt nodig voor al uw reclame en media-uitingen. Dat 
scheelt u niet alleen tijd - en dus geld - maar is tevens een waar-
borg voor een constante hoge kwaliteit in uw gehele interne en 
externe communicatie.

Neem eens vrijblijvend contact op en maak kennis met de veelzij-
digheid, flexibiliteit en creativiteit van aan15. Kijk op onze site of fa-
cebookpagina voor een greep uit eerder gerealiseerde projecten.
We zijn er van overtuigd dat u aangenaam verrast zult zijn! 

aan15 vormgeving
Volderstraat 3, 6006 KX Weert
Telefoon 0495 622 742  | Mobiel 06 1331 5471
info@aan15.nl / www.aan15.nl
www.facebook.com/aan15vormgeving

aangenaam!

DROMEN 

DENKEN 

DURVEN 

DOEN

VAN CREATIE 

NAAR REALISATIE

pASSIE

pROFESSIE

pLEZIER

pRESTATIE

VAN CREATIE 

NAAR REALISATIE

H+H Nederland BV

Magnesiumstraat 1a
6031 RV  Nederweert

Tel.nr.   0495-450169
Fax nr.  0495-450069

www.hplush.nl

H+H België BV

Magnesiumstraat 1a
6031 RV  Nederweert

Tel.nr.   0495-450169
Fax nr.  0495-450069

www.hplush.be build with ease

Inspiratieboek
Bouwen met betonblokken

Tel.: 045 - 571 22 55

ONTWIKKELING & INITIATIEF:

Op een van de mooiste en hoogste punten van 
Heerlen aan de rand van het centrum wordt 
Appartementencomplex DuaVista gerealiseerd. 
De unieke lokatie garandeert de toekomstige 
bewoners een uitzicht als een ansichtkaart 
over de glooiende groene omgeving. De fraaie 
architektuur biedt een woonambiance waarin 
comfort, kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd.

• Centrale rustige ligging nabij  
de gemakken van de stad

• Hoogwaardig modern afwerkingsniveau

• Diverse appartementstypes beschikbaar

• Eigen indeling naar wens te realiseren

• Uitgerust met een luxe complete 
Siematic keuken

• Veilig parkeren op het eigen terrein

19  L U X E  N I E U W B O U W  A P PA R T E M E N T E N  A A N  D E  H E E S B E R G S T R A AT  

 Wonen op hoog niveau

in Heerlen!

De inschrijvingen zijn gestart

Verkoopprijzen vanaf € 300.000,- v.o.n.

GALA
 

LENTEFEEST

TAFELRONDE 146 WEERT

Gala
15  MAART  2008

L e n t e f e e s t  

TAFELRONDE 146 WEERT

Swing into Spring

5

Wie ben jij? Ben je een stoere meid die 
basgitaar wil spelen in een goeie band? 
Of heeft je broer een saxofoon, en wil je 
ook zo leren spelen? Misschien ben je 
nog klein, wil je wel graag muziek ma-
ken, maar weet je nog niet met welk in-
strument. Ben je nog piep (en kun je dit 
helemaal niet lezen) en zit je graag op 
moeders schoot om samen een liedje te 
zingen, of het ritme te klappen? Wij zijn 
Rick, en kunnen je muzikaal op een leu-
ke manier op weg helpen. 

Voor elk kind, elke tiener en elke jongere valt er op muziekge-

bied wat te beleven. Dus hoef je je droom niet weg te stop-

pen. De muziekafdeling van Rick is een huis vol enthousiaste 

mensen die jou willen laten zien wat jij zelf kunt. Onze docenten 

willen je laten horen wat er allemaal kan met muziek. Zo kun 

je zelf ontdekken wat je leuk vindt, of  je talent hebt en wat je 

daarmee wilt doen. Zie het als een uitdaging; wie weet hou je 

er een levenslange passie aan over. 

Studiotechniek
Het aanbod aan muziekcursussen is groot. Maar nooit groot 

genoeg voor mensen met nieuwe ideeën. Zo komen er steeds 

nieuwe opleidingen bij. Neem bijvoorbeeld de cursus muziek-

productie, waarin je met behulp van computers en studiotech-

niek aan de slag gaat met het componeren en ontwerpen van 

muziek en geluid. Ideaal voor jongeren die zichzelf wel achter 

het mengpaneel zien zitten bij het optreden van een echte rock-

band. Muziek is trendgevoelig. Zo zijn op dit moment dwars-

fl uit en saxofoon heel populair. Maar ook de belangstelling voor 

klassieke gitaar en slagwerk is enorm. Of, iets heel anders, wat 

te denken van de gloednieuwe schuiftrombones-op-maat die 

klaar staan, voor kinderen van wie de armen nu eenmaal van 

normale lengte zijn. Die lange schuiftrombone moet dan nog 

maar even geduldig wachten.  

Je ziet wel, er zijn veel mogelijkheden. Er is ‘Muziek op schoot’ 

voor peuters en hun (groot)ouders, er is een ‘Muziektuin’, met 

muziek en beweging voor kinderen in groep 1 en 2. En dan 

gaat het professionele aanbod naar leeftijd verder met de “Mu-

ziekclub’, de ‘Muziekwinkel’ en de ‘Muziekwerkplaats’. Onze 

docenten komen op school om met deze projecten te prik-

kelen. Geen blaadjes vol saaie noten dus, maar leuke dingen 

doen! 

Blaasmuziek
Wil je gezellig samen in een harmonie spelen, in een fanfare, 

drumband, combo of band; kom shoppen in onze muziekaf-

deling! Veel muziekverenigingen weten Rick te vinden. Onze 

docenten leiden je voor hen op als slagwerker of blazer. Wil je je 

ziel in de viool leggen, in de klarinet, gitaar, accordeon, orgel… 

het kan allemaal. Maar misschien zing je liever een liedje. Rick 

leert je het beste uit je stembanden te halen.  

Spelenderwijs maak je een keuze, leer je een instrument be-

heersen en ook voor wie dan met dat instrument verder wil, is 

er begeleiding. Er is een talentenklas voor kinderen en jongeren 

met een bijzondere aanleg, en een vakklas voor jongeren die 

gemotiveerd zijn voor een opleiding aan het conservatorium of 

aan de Rockacademie.

‘Lekker shoppen in 
de muziekafdeling’

“ De meester van mijn klas vond dat ik heel 

goed ben in muziek. Zo kwam ik 

op het idee om keyboard te 

gaan spelen bij Rick. Ik speel 

nu één jaar en vind het erg leuk. 

Ik wil zelfs nog méér 

instrumenten gaan 

spelen. ”  
Jerrel Smeets (9 jaar)

Kijk voor het complete aanbod op www.ricknet.nl
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BAMmelding

ed i t i e  h e r f s t ,  u i t g a v e  o k t o b e r  2009

t

SAA | geef je BAmhelm door | Voetballen voor de ContinuCup | Bedankt! | Projecten | BAm baby’s 2009 |

 Jubilea | de hobby van... | installatie OC | Bezoek luchthaven maastricht | Partnerdag | innovatief idee beloond | 

Vroegpensioen | Beste leerling | editie greep naar de Hoorn | P & O nieuws | Personalia | Activiteitenkalender| Colofon

Safety Awareness Audit

Op 29 en 30 september er is binnen onze re-

gio een audit geweest. Omdat het thema dit 

jaar in het teken stond van de veiligheidsbele- 

ving van onze bouwplaatsmedewerkers zijn 

er 15 bouwplaatsmedewerkers geïnterviewd 

en zijn onze projecten Providentia te Maas-

tricht, Muntherveste te Urmond en De Lieven 

te Eindhoven bezocht. 

Samen met auditor Harmen Beskers is Jan-Willem 

Schroeten deze twee dagen op pad geweest en is 

geconstateerd dat het met de veiligheidsbeleving 

op onze projecten goed gesteld staat. medewerkers 

ervaren dat BAm veel aandacht besteed aan veiligheid 

en daarin geen concessies wil doen. de geïnterviewden 

gaven aan dat ze veel bewuster omgaan met veiligheid. 

Of de score uit 2007 (65%) verbeterd is en of de doel-

stelling van 70% (*) is behaald, was op het moment 

van drukken van deze BAmmelding helaas nog niet 

bekend. (*) een score van 60% betekent dat er wordt 

voldaan aan wat nodig is en als het beter wordt gedaan 

is de score hoger.

Als ik dit stukje schrijf hebben we net de eerste 

partnerdag in onze regio achter de rug. Ik kijk 

er met veel plezier op terug en denk dat we 

geslaagd zijn in wat we met deze dag willen 

bereiken. 

Het doel van deze dag is om het veiligheidsbewustzijn  

bij onze medewerkers verder te vergroten door (nog  

meer) betrokkenheid te creëren bij de partners. dit leidt 

tot een veilige en hopelijk ongevalvrije werkplek voor 

jullie. Ook dit jaar hebben we mede door jullie inzet  

weer veel bereikt op het gebied van veiligheid, waarbij de 

BAm Preventie Unit zeker zijn bijdrage heeft geleverd. 

Veiligheid is één van de kernwaarden van ons bedrijf en  

het is dan ook bewust dat ik met dit onderwerp het 

voorwoord begin. de realiteit is dat we midden in een 

economische recessie zitten, echter dit mag geen 

consequenties hebben voor de veiligheid op onze bouw-

plaatsen. We kunnen onze ogen niet sluiten voor de 

economische crisis die ons land en ook de bouwsector 

hard treft en moeten dan ook onze verantwoordelijkheid 

nemen om ieder op zijn of haar positie deze het hoofd  

te bieden. 

Ook in onze regio zijn de gevolgen van de recessie 

duidelijk merkbaar en is de crisis iedere dag onderwerp 

van gesprek binnen de directie. er zijn de nodige maat-

regelen getroffen en we moeten onverminderd actief 

zijn de in markt om de kansen die zich voordoen ten volle  

te benutten. Zoals ik al in een eerdere inleiding heb 

gezegd is de gezonde en gedegen financiële basis van 

BAm Woningbouw in de regio Weert een belangrijke 

zekerheid. deze zekerheid hebben we hard nodig in 

deze tijden van grote onzekerheid en helpt ons koers te 

bepalen voor 2010. 

Het zal een spannend jaar worden, waarbij we ons beleid 

tevens moeten richten op de aankomende jaren 2011 en 

2012. Wij willen samen met jullie de uitdaging aangaan 

om in tijden van crisis en recessie sterk te blijven in het 

verstevigen van de positie van BAm Woningbouw. 

namens de directie van BAm Woningbouw Regio Weert 

wens ik jullie veel leesplezier.

Frank van Kalken

Voorwoord

Samen sterker 
voor een beter centrum

Welke extra voordelen biedt de BIZ?

Een krachtig middel om alle neuzen in één       
richting te krijgen. 

Iedereen doet mee: 
het klein- en grootwinkelbedrijf, de horeca en 
de zakelijke dienstverlening.

Één tarief voor iedere deelnemer. 
Hierdoor hebben kleine bedrijven evenveel 
stem en rechten in de BIZ als grote bedrijven.

De lidmaatschapsbijdrage voor Centrum 
Weert Promotie komt te vervallen. Velen zijn        
daardoor voordeliger uit.

Breng zeker uw stem uit… 

Medio november ontvangen alle ondernemers in het BIZ-gebied een stemformulier van 
de gemeente Weert. Met uw stem beslist u over uw eigen koers en die van het centrum. 
Gaan we samen voor de BIZ, dan gaan we voor gezamenlijke investeringen en uitvoering 
van plannen.

Want…

De invoering van de BIZ betekent dat er een einde 
komt aan het jarenlange gepraat en er een begin 
gemaakt kan worden met het doen. 

De BIZ… een gezamenlijk doel met wederzijdse 
afhankelijkheid. We rekenen op uw stem!

Voor informatie bel 0495 - 534681 of bezoek de website

www.cmweert.nl

‘Het is nu of nooit. Zo’n kans om 

ons als stad en ondernemers te 

onderscheiden krijgen we niet meer.’

Kees Buijs - Grillhuis Buijs

‘Elke ondernemer telt mee 

voor een gezamenlijk resultaat.’

Theo Linssen - Zuiderhuis - Isidorus

  Met de

B!Z
 op alle punten beter!
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VERBETERT UW PRESTATIES, VOORKOMT BLESSURES!

Geeft extra 
energie!

Verbetert uw 
prestaties!

      
Voorkomt 
blessures!

w w w. e n e r g y s o l e s . n l

Ademend

Vochtdoorlatend

Vormt naar
de voet

Geeft energie
terug

Handwas

40ºC

ENERGY SOLES VOOR DAGELIJKS GEBRUIK
Soepel lopen zonder klachten zoals vermoeide en pijnlijke 
voeten. De Energy Soles hebben een unieke schokdempende 
werking en daarnaast worden de spieren gestimuleerd dankzij 
het Energy Feedback effect. proeven hebben uitgewezen dat 
Energy Soles bij iedere neerkomende stap een gemiddelde re-
ductie geeft van 100 Newton meer dan een normale zachte 
binnenzool. Deze enorme schokopvang helpt klachten aan o.a. 
knie en (onder)rug te voorkomen. Daarom worden Energy Soles 
aanbevolen door medische specialisten. 

ENERGY SOLES VOOR SpORTERS
Vele topsporters gebruiken Energy Soles voor de verbetering 
van hun prestaties en voorkoming van blessures. Het bijzondere 
aan de Energy Soles is dat het na iedere stap terug komt in zijn 
oorspronkelijke vorm en zo de spieren activeert, dat leidt tot 
betere prestaties. Zodra de voet neerkomt op de grond vloeit 
de energie niet weg maar wordt gedeeltelijk teruggevoerd in de 
volgende afzet. Een eigenschap die met name in de loopsport 
van groot belang is, het zogenaamd Energy Feedback effect. 
De enorme schokopvang helpt blessures te voorkomen. 

UNIEK MATERIAAL  
De Energy Soles zijn gemaakt van een uniek materiaal genaamd 
“Sands” dat in de ruimtevaart is ontwikkeld om kostbare appa-
ratuur tegen schokken te beschermen. De unieke eigenschap-
pen zoals schokabsorptie, vochtopneming en een ademende 
structuur bleken ideaal voor toepassing in de orthopedie. Sands 
vormt zich naar uw voet zodat er een natuurlijk ondersteunend 
voetbed ontstaat te vergelijken met lopen op het zand met je 
blote voeten.

TOEpASSING
De Energy soles zijn verkrijgbaar in diverse diktes passend bij 
de diverse gebruikers:
Dagelijkse schoenen  • 3  mm
Sportschoenen   • 4,5 mm

Met de bedrukte zijde naar boven in uw schoen leggen.

VERBETERT UW PRESTATIES, VOORKOMT BLESSURES!
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Een nieuwtje: Rick heeft een docent aan-
getrokken die in Deurne, mogelijk in 
twee groepen, van start gaat met ‘Primi-
tieve dans’. Het gaat hier om een vrije 
dansvorm waarbij het belangrijk is dat je 
als danser de aarde kunt voelen. Of, zoals 
de docent het zelf verwoordt, een dans-
vorm die begint met een ritmische bewe-
ging die via je voeten, benen en bekken 
je hele lichaam in beweging brengt. Het 
voert je terug naar de essentie van jezelf 
en geeft je rust. Er wordt voornamelijk 
Afrikaanse, Oriëntaalse en Spaanse mu-
ziek bij gebruikt. 

Gebaseerd  op de overtuiging dat lichamelijke en geestelijke 

gezondheid met elkaar verweven zijn, is ook de Pilates me-

thode. Pilates gaat om kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid 

en uithoudingsvermogen. De cursus ‘belooft’ je een betere 

houding, een sterke wervelkolom, strakke buik- en rugspieren, 

een betere circulatie en een verhoogde stofwisseling. Je moet 

er natuurlijk wel actief aan werken.  

Achterin dit magazine vind je bij ‘dans voor volwassenen’ na-

tuurlijk ook de cursussen Jazz, klassieke en moderne dans. 

Dat zijn de cursussen waar altijd wel veel belangstelling voor 

is en die ook op veel locaties worden gegeven. Deelnemers 

zijn dansliefhebbers. En dansen is vooral een gezonde bezig-

heid. Je werkt aan je conditie, aan een goede houding, aan 

lenigheid, kracht en coördinatie. Klassieke dans vormt in feite 

de basis voor andere dansvormen. Er wordt gelet op dansge-

voel en muzikaliteit, je krijgt een goede techniek aangeleerd en 

je gaat automatisch op je houding letten. Een klassiek ballet 

ziet er meestal erg gracieus uit met mooie en vloeiende be-

wegingen van armen en benen. Voor kenners: bij Rick wordt 

de zogenaamde Russiche Vaganova-methode gebruikt. Voor 

Jazzdance, heel anders, heb je ook een goede techniek nodig. 

Bovendien is een beetje ritmegevoel mooi mee genomen want 

jazzdance is swingen op eigentijdse muziek. 

Natuurlijk
De cursus Moderne dans behoort net als klassiek en jazz tot 

Ricks basispakket. Bij ‘modern’ moet je niet denken aan nieu-

we bewegingsvormen of aan Urban vormen als streetdance, 

hiphop en poppin & locking. De moderne dans ontstond in het 

begin van vorige eeuw en was een reactie op het klassiek bal-

let. Men sloeg aan het experimenteren met verschillende dans-

technieken en dat leverde meer natuurlijke bewegingen op en 

meerdere dansstijlen. Ook op de academies zit de moderne 

dans in het basispakket. Wie niet de cursus volgt, maar zelf een 

‘moderne’ dans creëert, kan de danswerkplaats gebruiken, be-

doeld voor jongeren en volwassenen. Mocht er behoefte aan 

zijn, dan kan een docent je coachen.

    

Rick begint met een nieuwe groep 55-plussers die in 6 lessen 

wil uitproberen of ze van Folkloristische dansen houden. Zijn 

die mensen na 6 lessen enthousiast geworden, dan kan onze 

Russische docente verder gaan met nog eens 6 lessen, en nog 

eens, en …  wie weet. 

‘Bezig met 
lichaam en geest’

“ Dankzij videoclips en tv-shows heeft 

dans de afgelopen jaren een enorme ontwik-

keling doorgemaakt. Ook Rick biedt meer 

mogelijkheden, zowel wat 

betreft dansstijlen als 

de doelgroepen. ”  

Grace Bellel, afdelingshoofd 

Dans-Theater-Taal

dans de afgelopen jaren een enorme ontwik-

keling doorgemaakt. Ook Rick biedt meer 

mogelijkheden, zowel wat 

betreft dansstijlen als 

de doelgroepen. ”
Grace Bellel, afdelingshoofd 

Dans-Theater-Taal

Kijk voor het complete aanbod op www.ricknet.nl
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Praktijkonderwijs &
Leerlingbegeleiding

luxe
lifestyle

event

wonen

mode

sieraden

beauty

architectuur

audio/video

auto

wellness

reizen

domotica

tuinen

culinair 

en meer...

www.puurgenietenthorn.nlwww.puurgenietenthorn.nl

Organisatie

Hans Corstjens

Buro Beeldvang

0495 - 544893

hans @beeldvang.nl

Driedaags luxe lifestyle evenement met proeverijen, modeflitsen, live muziek, helicoptervluchen en meer.  
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HOOFDstuk

Jan Tullemans: ‘Mijn vrouw is 
elke dag een beetje gestorven’

Vertel «ns

De baby die 
maar drie 
maanden zou 
blijven

Scoren

Wordt golf 
wat tennis 
werd?

da’s goed gezien!

Huis aan huis in ruim 31.000 brievenbussen! Uitgave juli 2009

dynamic people 
with dynamic solutions 

bring dynamic results

dynamic people 

with dynamic solutions 

bring dynamic results

Postbus 10054
6000 GB Weert
T +31 (0)84 420 61 60
F +31 (0)84 227 62 12

info@dynabec.nl
www.dynabec.nl

Úw partner voor Microsoft Dynamics

Roermond is volop in be-
weging  en heeft met recht 
in 2009 de titel Beste Bin-
nenstad  gewonnen. De stad 
heeft een rijke historie, een 
gezellig winkelhart en een 
unieke ligging aan de Maas-
plassen. Hier vind je alles 
wat je nodig hebt om lekker 
te wonen én genieten.

Roermond is een levendige bourgondische stad. De vele café’s 
en terrassen nodigen uit om te genieten van een echt Roer-
monds Christoffelgebakje of een heerlijk glas Christoffelbier. 
De stad heeft een beschermd stadsgezicht en is rijk aan mo-
numenten. In de historische kern is er een attractief winkel-
centrum met een grote diversiteit aan winkels. Daarnaast is 
het winkelaanbod uitgebreid met het Designer Outlet, een 
groot winkelparadijs op loopafstand van de binnenstad.
De Maasplassen, direct voor de poorten van de stad, vormen 
een uitgestrekt waterrecreatiegebied. Rondom Roermond ligt 
een groene gordel, waarin het prachtig wandelen en fietsen 
is. Ook op cultureel gebied is er voor iedereen wat wils. Het 
rijke verenigingsleven biedt veel mogelijkheden om zelf ac-
tief deel te nemen. In deze geweldige woonstad bieden wij u 
57 betaalbare woningen aan.

Thuis in historisch Roermond

Je nieuwe thuis in historisch Roermond

Projectontwikkelaar

AM
Beemdstraat 22, Eindhoven
www.am.nl

Wonen Zuid
Regio Midden-Limburg
Buitenop 9 Roermond
www.wonen-zuid.nl

Makelaars

Makelaar Jack Frenken
Graaf Reinaldstraat 1 - Roermond
T 0475 33 52 25
www.jackfrenken.nl

Van Cromvoirt Makelaardij
Minderbroederssingel 669 - Roermond
T 0475 33 35 33
www.vancromvoirt.nl

DELA organiseert een workshop 

‘Scrapbook’. Een scrapbook vertelt aan

de hand van foto’s, tekeningen, brieven of 

andere waardevolle spulletjes het levens-

verhaal van een geliefd persoon 

die is overleden. Tijdens de workshop 

leert u van een ervaren docente hoe u 

deze tastbare herinneringen op een 

decoratieve, creatieve manier kunt vast-

leggen. Voor meer informatie en om u op 

te geven, kunt u contact opnemen met 

Kim Heijster, uitvaartverzorgster bij DELA 

op telefoonnummer 06 20 00 66 10.

Aanvang: 20.00 uur

Kosten: € 25,- 

Reserveren vóór 25 oktober

woensdag 1 en donderdag 2 november 2006

Workshop Scrapbook

activiteitenkalender november 2006

U bent hiervoor van harte welkom in het 

onlangs verbouwde crematorium. Tevens 

een kans om deze locatie ook eens met 

een ándere reden te bezoeken. Wij hopen 

u in november te ontmoeten!

Vriendelijke groet,

Leo Lucassen   

Crematorium Maaslanden  

Janna van der Meer

DELA Uitvaartverzorging Midden-Brabant 

Crematorium Maaslanden | Abt van Engelenlaan 1 | Nieuwkuijk

DELA Uitvaartverzor-

ging Midden-Brabant en 

Crematorium Maaslanden 

organiseren in november 

een reeks bijzondere 

activiteiten met als thema 

‘Herinneren’.

DELA organiseert een herdenkingsbij-

eenkomst voor iedereen die een geliefd 

persoon verloren heeft. Een moment 

om even stil te staan, herinneringen op 

te halen, maar ook om vooruit te kijken. 

Alleen of samen met familie en vrienden. 

Met mooie woorden en muziek.

Aanvang 11.00 uur

Vooraf reserveren via: 

crematoriummaaslanden@dela.org 

of met de bijgesloten antwoordkaart.

zondag 5 november 2006

Herdenkingsbijeenkomst
‘Gedenken & ontmoeten’

JAN TEMPELS
BUITENLUSTSTRAAT 11

4115 RH ASCH

M.  06 159 498 64

I. WWW.MPGZ.NL

E.  JANTEMPELS@MPGZ.NL

MPGZ
MANAGEMENT PERSPECTIEVEN
GEZONDHEIDS ZORG

A D V I E S ,  I N T E R I M -  E N  P R O J E C T M A N A G E M E N T

MPGZ_VISITE.indd   1 17-03-2009   09:57:15

LOFT
TO
LIVE

6 riante (loft)appartementen

in Rotterdam / Kralingen

STRUYSENBURCHT II

Antwoordnummer 1097

6000 VB Weert

Een

postzegel is

niet nodig

WEERT - ROTTERDAM - T.010-4679663 - WWW.LPM.NL

WEERT - ROTTERDAM - DÜSSELDORF (D) - HASSELT (B) - WWW.LPM.NL

WEERT - ROTTERDAM - DÜSSELDORF (D) - HASSELT (B) - WWW.LPM.NL

WILHELMINASINGEL 41, POSTBUS 2, 6000 AA WEERT
T.+31(0)495-531555, F.+31(0)495-540708, INFO@LPM.NL

WEERT - ROTTERDAM - DÜSSELDORF (D) - HASSELT (B) - WWW.LPM.NL

TE
KOOP
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> g a  v e r d e r

organisch structuur 

puur sfeervol 

stil prikkelend...

...niet gewoon mooi anders

© m o o i a n d e r s
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Bezoek onze 

speciale inschrijfdag! 

Zaterdag 12 september van 13.00 

tot 16.00 uur bij ’t Collegeplein Weert 

(Munttheater). Voor meer informatie 

kijk op www.ricknet.nl

Beeldend

06 jeugd/jongeren
14 volwassenen

Theater 

10 jeugd/jongeren
18 volwassenen

Overige

22 Rick op School
24 Spoorboekje

Dans

08 jeugd/jongeren
16 volwassenen

Audiovisueel

20 jongeren/
 volwassenen

Muziek

04 jeugd/jongeren
12 volwassenen
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‘Zoek een baan 

die bij je past 

en je hoeft nooit 

meer te werken’

Sfeervol wonen in Broekhuizen

10 vrijstaand geschakelde woningen 8 twee-onder-een-kap woningen

j o u w  p a s s i e                         m i j n  p a s s i e

pak je danskans!

Regionaal instituut Cultuur- en Kunsteducatie 

sCHRijF
www.ricknet.nl 

je nu in!

opmaak_flyer_pak je danskans.indd   1 13-01-2009   12:11:58

Ga mee op reis naar de ziel van Moskou

Proef Rusland in cultuur, historie én toekomst

Open zakelijke deuren, nationaal en internationaal

Verrijk uw kennis 

Vergroot uw netwerk

BIZPlus 

N e t w o R k t R a v e L

Moskou
Meet & Match & More

Biz & Match

•	Neem	actief	deel	aan	een	tweetal	BizWorkshops:		

‘Doing business in Russia’ 
De Do’s en Dont’s voor ondernemen in Rusland. ervaringsdeskundige en trainer 

drs. Paul Hannen Ra deelt zijn opgedane kennis en lokale contacten in Moskou 

en	vertelt	over	zijn	passie	en	liefde	voor	Rusland.	Leer	van	zijn	fouten,	groei	van	

zijn successen. 

‘Terug naar de ziel van de onderneming’ 
Communicatiespecialist	en	kunstenaar	Hans	Corstjens	heeft	een	eigen	onder-

neming gespecialiseerd in Corporate Identity. Hij neemt u mee en herontdekt 

samen	met	u	de	werkelijke	ziel	van	uw	bedrijf	en	geeft	van	hieruit	de	handvaten	

voor bezield ondernemen.

•	Profileer	uw	eigen	bedrijf	met	een	spreker	–	eigen	invulling.

•	Speeddate	met	lokale	Russische	ondernemers.

•	Bezoek	een	oud	communistisch	Russisch	bedrijf.

•	Volop	gelegenheid	tot	netwerken	in	eigen	gezelschap.

Biz & Tour

•	Geniet	van	historisch	vervoer	per	trein	vanaf	het	vliegveld.

•	Beleef	de	‘midnight	experience’	op	het	Rode	Plein.

•	Ga	terug	in	de	tijd	in	het	Poesjkin	Museum.

•	Droom	weg	in	het	Bolsjoj	Theater.

•	Begeef	je	op	de	paden	van	de	helden	van	weleer	in	het	Kremlin.

•	Laat	je	even	gaan	in	het	shopping	center	GUM	op	het	Rode	Plein.

•	Waai	even	lekker	uit	tijdens	een	rondvaart	over	de	Moskwa.

•	Bewonder	de	mooiste	kerken	van	Rusland	(waaronder	Jesus	Christ	the	Savior).

•	Ervaar	de	spannende	reis	met	de	nachttrein	naar	St.	Petersburg.

Biz & Stay

•	Ervaar	het	verblijf	in	een	authentiek	Russisch	hotel	in	hartje	centrum.

•	Proef	de	gerechten	in	exclusieve	restaurants	en	geniet	van	de	typische	

 hapjes in de volksrestaurants.

•	Beleef	de	sfeer	van	kenmerkende	café’s	en	bars.

•	Ontdek	het	mysterie	van	deze	stad.

‘Als je Moskou wil 

ontdekken moet je 

er in duiken, kopje 

onder gaan en het over 

je heen laten spoelen’

Highlights
Het	definitieve	programma	wordt	samengesteld	uit	onderstaande	elementen:

Weert

WINKELEN & UIT

Weert

VRIJE TIJD / RECREATIE

Weert

ROUTE / pLATTEgROND

Gevarieerd 
Winkelaanbod

sfeervol 
Winkelcentrum

bourGondisch dineren

GezelliGe Weekmarkt

lekkere limburGse 
vlaai

koopzondaGen

makkelijk parkeren

theater & kunst

all american day

zomercarnaval

bospop

stadskermis

Weert sWinGt

de paardenmarkt

braderie

prachtiGe fiets- en 
Wandelroutes

de laurabossen 

Weerter- en 
boshoverheide

historische 
stadsWandelinG

monumentale sint 
martinuskerk

de ijzeren man

VAN DER LOOY Projektmanagement B.V. nodigt u uit voor een inspirerende 

ontmoeting met elkaar en met haar vastgoedprojecten. De gepresenteerde 

projecten kenmerken zich door inventiviteit, betrokkenheid en een hoogwaar-

dige kwaliteit en zijn het resultaat van een nauwe samenwerking met ontwer-

pers, gemeenten, bouwers en eindgebruikers. 

Wij hopen u te verwelkomen in onze stand in de RAI te Amsterdam 

(standnummer 9-13).

VAN DER LOOY Projektmanagement B.V. nodigt u graag uit voor de relatie-

borrel die gehouden wordt op donderdag 12 juni a.s. in onze stand. Even 

bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Vanaf 14.30 uur 

heten wij u van harte welkom.

EEN INSPIRERENDE ONTMOETING UITNODIGING RELATIEBORREL 

 PROFESSIONELE VASTGOEDDAGEN

PROVADA

Een krachtenbundeling in uw belang
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Ruim, comfortabel en 
beschermd wonen, met zorg 
van de RSZK, in Veldhoven

Te huur!

18 prachtige zorgappartementen
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S T E R K  I N  S T A A L

laat het goede 

uit het oude....

het startpunt zijn

voor het nieuwe...

Vogten Staal B.V.

Rapid Metaal B.V.

Rapid Pickling B.V.

We hoeven u niet meer te overtuigen, toch? Van het 
belang van social media en interactieve communi-
catie? Uw klant ís immers al overal en altijd online. 
Op Facebook, Twitter en LinkedIn. Aan het liken, sha-
ren, volgen en linken. Op internet om te zoeken, kijken 
én kopen. Beeldvang is de communicatiepartner die 
begrijpt waar uw bedrijf naar toe wil en dit kan verta-
len in een creatief concept en een heldere strategie. 
Online en offline. Met het juiste praatje en plaatje. We 
stellen een mediamix samen, die past bij uw bedrijf, uw 
doelgroep en uw boodschap. Passend bij uw budget. 
Bekijk de kracht van verbeelding op www.beeldvang.nl

één gezicht online en offline

www.beeldvang.nl



VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 23 November
Heythuysen, Aoreven
DC1 Vios C1 - Merefeldia C1 12.50 uur
Reuver, de Schans
GF1 Hercules ’81 F1 – Merefeldia F1 13.00 uur
Maasbracht, Andreashal
DS1 Maasgouw 1 - Ospel/Merefeldia 1 20.40 uur

Zondag 24 November
Nederweert, de Bengele
DA1 Ospel/Merefeldia A1 – Vios A1 12.00 uur
Hulsberg, Hulsberg Sportcentrum
DS2 Wijnandia 1 – Ospel/Merefeldia 2 12.10 uur
Maasbree, d’n Adelaer
DB1 BSAC B1 - Ospel/Merefeldia B1 13.00 uur

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door: Events Unlimited

Zwemwedstrijd 

E-on verenigingscompetitie wedstrijd, 
zondag 10 november 2013 in Neder-
weert
Tropisch warm en een weerkaatsend zon-
netje door de ruit in het zwembad. Zo ziet 
de tweede E-ON districtcompetitie 2013-
2014 eruit in zwembad Merenveld te Neder-
weert. Een thuiswedstrijd!

“ik zwem hier al vanaf peuter” zegt Kiki 
Meijsen “ongeveer 4 jaar zwem ik wedstrij-
den. In de winter vind ik dat leuker dan in 
de zomer. Dan is het niet fijn om binnen te 
zitten. Ik vind het wel leuk. Het is wel druk 
vandaag” 

Tussendoor checkt ze bij haar moeder de 
reeds behaalde tijden voordat ze mag 
zwemmen. Als eerste de wisselslag; hier 
wordt serieus geplust. Goed gedaan. Het 
duurt wat lang voordat de volgende slag ge-
zwommen dient te worden. Tijd genoeg om 
wat suiker naar binnen te werken, om nog 
beter te presteren. De vrije slag…zelfde tijd! 
“zal wel door de snoepjes komen” 

Ondanks dat er vooral bij de oudere jeugd 
de zaterdagavond nog een zichtbare rol 
speelt wordt er goed gezwommen.

Uitslagen ZPC Nederweert:
Dyonne Klomp 1e plaats 25m vrije slag
 1e plaats 50m schoolslag
Imke van Rijt 2e plaats 505m schoolslag
Rachelle Luimes 2e plaats 25m vrije slag
 3e plaats 50m schoolslag
Sanne Stockmans 3e plaats 25m vrije slag
Danique Klomp 1e plaats 100m wisselslag
 1e plaats 50m vrije slag
Maike Flinsenberg 2e plaats 100m wisselslag
 2e plaats 50m vrije slag
Esmee Venner 1e plaats 100m schoolslag
 1e plaats 100m rugslag
Lise van der Elsen 2e plaats 100m rugslag
Femke de Wit 3e plaats 100m rugslag
Ayla Thiessen 1e plaats 100m vlinderslag
Vera Moonen 3e plaats 100m vlinderslag
 1e plaats 100m vrije slag
Tamara Bloemers 2e plaats 100m vrije slag
Jessica de Leeuw 3e plaats 100m schoolslag
 3e plaats 200m wisselslag
Bart de Wit 3e plaats 50m vrije slag
Koen v.d. Wallen 3e plaats 200m vrije slag
 3e plaats 200m rugslag

 naar de volgende!

 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
5e en 6e Indoorwedstrijd bij HBS Wilhel-
mina 8-9 en 10 november

Johan de Wit compound         284+287=571
Tim Vaes compound 278+279=557
Rick de Wit recurve 277+275=552
Tim v/d Waarenburg- recurve 253+276=529
Anke Vaes recurve 250+270=520
Ronnie Gielen recurve 259+261=520

Programma
19 november – Knock Out wedstrijd. Aan-
vang 20.00 uur.
22-23-24 november – 3e bondswedstrijd 
bij HBS Wilhelmina.
24 november – NHB beker wedstrijd bij 
HBS Wilhelmina. Aanvang 14.00 uur

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

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 23 NOVEMBER
Sporthal de Bengele, Nederweert
D. Ospel D1 - VIOS D2 9.00u.
C. Ospel C1 - SVVH  C1 10.00u.
Andreashal Maasbracht
DS1. Maasgouw DS1 -
Ospel-Merefeldia DS1 20.40u.
 
ZONDAG 24 NOVEMBER
Sporthal de Wetteling, Venray
E. Manual E2 - Ospel E1         11.00u.
Sporthal de Adelaer, Maasbree
B. BSAC B1 - Ospel/Merefeldia B1 13.00u.
Sporthal de Bengele, Nederweert
A. Ospel/Merefeldia A1 - VIOS A1 12.00u.
Sportcentrum Hulsberg, Hulsberg
DS2. Wijnandia DS1 - 
Ospel/Merefeldia DS2 12.10u.
 

14 december: wijnactie
 

zie ook: www.handbalclubospel.nl
 

Afgelopen zaterdag mochten een aantal  Di-
vemasters weer op EFR examen. Nu hoor ik u 
denken, wat is EFR nu weer. Dit is een soort 
EHBO. Eerst begint dit met een pittig  theo-
rie examen van 45 vragen. Daarna mochten 
ze een aantal praktijk scenario´s oefenen 
zoals bloedingen stelpen, een slachtoffer 
benaderen die slecht ademend was en die 
met behulp van zuurstof toediening helpen. 
Ook was er  iemand met een hartstilstand 
die gereanimeerd werd en daarna aangeslo-
ten moest worden aan een AED.  Peter Thijs, 
Frank en Stefan …. Gefeliciteerd met de ver-

Divemasters Duikteam op EFR Examen

lenging van jullie brevet en Margo , Loes en 
leon bedankt voor  het afnemen van het exa-
men. Daarnaast waren er ook snorkellessen 
voor de jeugd en een training met perslucht 
voor de volwassenen. 

Wil jij ook je duikvaardigheden op niveau 
houden of leren snorkelen , kom dan eens 
kijken op zaterdag naar onze zwembadtrai-
ningen van 17.30 uur tot 19.30 uur of kijk 
op onze site op www.duikteamnederweert.
nl. Een mail sturen kan natuurlijk ook. Stuur 
deze dan naar info@duikteamnederweert.nl 

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Libertin 3  = 2 – 4.
Vlegelke 2 – Meijel 1  = 4 -  2.

Programma Libre
Maandag 21 -11
Vlegelke 2 – De Hook 1.
De Breer 2 -  Vlegelke 3.
Dinsdag 22 – 11
Vlegelke 1 – Montfort 1.

Uitslagen Golf
Vlegelke 2  - BCB 1  =  4 – 8.
Vlegelke 3 – Viersprong 1  = 7 – 5.
BCB 2 = Vlegelke 4  = 6 – 6.

Programma  Golf
Vrijdag 29 – 11
Rooij 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – Stamgasten 1.
Vlegelke 3 – Haazehoof 2.
BVE 3 – Vlegelke 4.

Veel Succes LB

RKSVO Nieuws

Zaterdag 23 november:
RKSVO A1 - VV Kessel A1 15.00
MMC Weert A2 - RKSVO A2 14.30
Helden B1 - RKSVO B1 15.00
Merefeldia B2 - RKSVO B2 15.00
RKSVO C1 - RKESV C1 14.00
RKSVO C2g - VV Kessel C1 13.00
SHH C5 - RKSVO C3g 13.45
SVC’2000 D1 - RKSVO D1 11.30
RKSVO D2g - Heythuysen D2 12.30
RKSVO D3g - Eindse Boys D2 12.00
RKSVO E1 - SV Laar E2 10.00
RKSVO E2 - VV GKC E1g  10.00
DESM E3g - RKSVO E3 10.30
SV Laar E6g - RKSVO E4g 09.00
RKSVO F1 - Helden F2 10.00
Cranendonck F1 - RKSVO F2 09.30
Rood/Wit’67 F1 - RKSVO F3g 09.30
RKVB F2g - RKSVO F4 09.30
RKSVO F5g - Cranendonck F2 11.00

Zondag 24 november:
RKSVO 1 - vrij
Veritas 2 - RKSVO 2 11.00
RKESV 2 - RKSVO 3 11.00
Heythuysen 4 - RKSVO 4 11.00
RKSVO 5 - vrij
RKSVO 6 - vrij
RKSVO 7 - Eindse Boys 5 10.00
RKSVO da.1 - vrij 

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Programma Do. 20 nov. Junioren
Eindse Boys B1 - Helden B2 19.30 uur

Programma Za. 23nov. Junioren
Eindse Boys A1 - SV Budel A2 15.00 uur
BEVO B1G - Eindse Boys B1 14.30 uur 
Eindse Boys C1 - Koningslust C1 13.30 uur
Panningen MC1 - Eindse Boys MC1 12.30 uur
DESM C3 - Eindse Boys C2M 11.00 uur
FC Cranendonck D1 - Eindse Boys D1 11.30 uur
RKSVO D3G - Eindse Boys D2 12.00 uur
SVC 2000 E2 - Eindse Boys E1 10.30 uur
SV Budel E5 - Eindse Boys E2 09.45 uur
Eindse Boys E3M - SV Budel E9M 09.15 uur
BEVO F2 - Eindse Boys F2 11.15 uur
SV Budel F7M - Eindse Boys F3M 08.45 uur

Programma Zo. 247 nov. Senioren 
RKAVC 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - Someren 6 12.00 uur 
RKSVO 7 - Eindse Boys 5 10.00 uur

Mededelingen
RKAVC: De Sprunck, Dorpstraat 1, 6042 LA, 
Roermond
Donderdag 214 nov kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde of 
ingelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 47,  23 en 24 november 2013.

Zaterdag 23 november.
Uitwedstrijden.
Aeternitas – HS-1 18.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 24 november.
Uitwedstrijden.
Venlo – U16-2 10.00 uur.
Titans – U16-1 11.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U14-2 – Heeze 12.30 uur.
DS – Fanatics 12.30 uur.
U18-1 – Quo Vadis 14.30 uur.
HS-2 – Oirschot 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 23 november
IVO A1 – Merefeldia A1  13:15/15:00
Laar A4 – Merefeldia A2  13:45/14:45
Merefeldia B1 – De Leeuw B1  15:00
Merefeldia B2 – RKSVO B2  15:00
Merefeldia MB1 is vrij
SVC 2000 C1 – Merefeldia C1  11:30/13:00
Merefeldia C2 – Brevendia C2  13:30
RKESV/RKSVV C1 – Merefeldia C2  10:45/11:45
Merefeldia D1G – Heythuysen D1  12:15
FC Maasgouw D2 – Merefeldia D2G  11:00/12:00
Merefeldia D3G – MMC Weert D3  12:15
MMC Weert D4 – Merefeldia D4G  08:15/09:00
Merefeldia MD1 – Olympia’18 MD2  11:00
MMC Weert E1 – Merefeldia E1  10:15/11:00
Merefeldia E2 – MMC Weert E3  11:00
Merefeldia E3 – Altweerterheide E1G  11:00
MMC Weert E5 – Merefeldia E4  08:15/09:00
Heythuysen E3 – Merefeldia E5  08:30/09:30
MMC Weert E6 – Merefeldia E6  08:15/09:00
Merefeldia E7G – SVC 2000 E5  10:00
MBC’13 F1 – Merefeldia F1  11:00/12:00
Merefeldia F2G – SVC 2000 F2  10:00
MMC Weert F4 – Merefeldia F3G  08:15/09:00
Merefeldia F4 – MMC Weert F5  09:00
Walburgia F1 – Merefeldia F5  08:30/09:30
Merefeldia F6 – SVVH F1  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 23 november
Merefeldia – BEVO  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 24 november
SV Budel 2 – Merefeldia 2  09:30/11:00
RKVB 2 – Merefeldia 3  10:45/12:00
Merefeldia 4 – Spcl Leeuwen 3 11:00
Mierlo Hout VR2 – Merefeldia VR1  08:30/10:00

Agenda
Zaterdag 23 november
Sinterklaas- en knutselmiddag F-jeugd
Aanvang 13:00 uur
Vrijdag 29 november
Thema-avond senioren
Aanvang 20:30 uur
Donderdag 12 december
Kruisjasavond (overige data: 19/12 en 16-23-30/01)
Aanvang 20:30 uur
Zaterdag 14 december
Windbuksschieten C- en D-jeugd
Aanvang 19:00 uur

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 23 november
Leveroy B - Panningen B2    14.00
Leveroy D - Brevendia D2       12.00
Leveroy E1 - RKESV/RKSVV E1 11.00
Leveroy E2 - Brevendia E3  9.00
Leveroy F - Brevendia F2     10.00
 
Kabouters toernooi in Roggel    9.30
 
Zondag 24 november (inhaal)
Cranendonck Vr - Leveroy Vr     10.00
 
Overige teams evt. inhaal raadpleeg de site
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
Vrijdag & Zaterdag  8 & 9 werd de 5e & 6e 
Indoor  verschoten. Dit werd georganiseerd 
door de wilhelmina  in Ospel. Van Willem 
Tell schoten hier10 schutters aan mee. De 
geschoten punten waren als volgt :

Compound: Johan Vaes  261 + 262 = 523   

Heren Recurve :, Ruud Kneepkens 264 + 262 = 
526 , Hennie van den Einden 270 + 254 = 524,
Bas Akkerman 258 + 254 = 512 ,  Paul Her-
mans  238 + 220 = 458  

Dames Recurve: Josefien Kessels 237 + 238 = 
475 , José Hermans  225 + 227 = 452 , 
Monika Trzeciak  136 + 191 = 327 ,    Irma van 
Doren  103 + 144 =247

Aspirant : rené janssen 235 + 185 = 420

Agenda: 
22 23 24 november 3e bondwedstrijd ge-
organiseerd door wilhelmina in Ospel
24 november NHB beker wordt verschoten 
in wilhelmina in Ospel .

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

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport
Of wilt u eens als familie vriendengroepen 
of bedrijven eens een gezellige schietavond 
met verschillende spellen neem dan eens 
contact op met Eric of Edith Janssen.

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

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

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

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

Osteopathie en Kinderosteopathie van Eldijk
De onderrug, het bekken en de 
organen  in het bekken.
De osteopaat kijkt in dit geval niet 
alleen maar naar uw rug en bekken-
gewrichten, hij kijkt ook naar de be-
weeglijkheid van de organen en hun 
omgeving. Wist u dat bekken-, en on-
derrugproblemen vaak te maken heb-
ben met een elsticiteitsverlies van de 
ophanging van de bekkenorganen?
Bekijk de banden van de baarmoeder, 
blaas en endeldarm. Deze hebben hun 
aanhechting aan het schaambeen en 
het heiligbeen. 
Deze elastische banden kunnen aan de  
botstructuren een bewe gings be per-
king veroorzaken. Het heiligbeen kan 
scheef gaan staan, hierdoor worden 
de laatste twee lendenwervels, in een 
scheve en gedraaide stand getrokken. 
De tussenwervelschijf wordt overbe-
last! Deze is niet  opgewassen tegen de 
langdurige “draaibelasting”. Hierdoor 
kan zelfs een hernia ontstaan. Ten ge-
volge van deze vaak maandenlange 
scheve stand van het bekken en on-
derruggewrichten ontstaat chronische 
rugpijn. Ook de bekkenbodem gaat 
protesteren! Deze grote spier is uit-
gespannen tussen het stuitje en het 
schaambeen. Vergelijk het met een 
trampoline. De bekkenbodem moet 
soepel en veerkrachtig zijn om de me-
chanische krachten van zowel de bot-
structuren als van de erboven liggende 
organen op te vangen. Incontinen tie- 
en, menstruatieklachten maar ook 
knie- en voet en hoofdpijnklachten zijn 
op een niet goed werkende bekkenbo-
dem terug te voeren. De hoofdpijn die 
vaak bij een val op het stuitje of tijdens 

de menstruatie ontstaat is ook langs 
deze weg te verklaren. 
De osteopaat kijkt in dit geval niet 
alleen maar naar uw rug en bekken-
gewrichten, hij kijkt ook naar de be-
weeglijkheid van de organen en hun 
omgeving. 

Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespeciali-
seerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot ge-
deelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-
goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico is 
NIET op ons van toepassing. 

Kijk ook eens naar de informatie-
filmpjes op onze website: 
www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u zo 
snel mogelijk te woord te staan.

Osteopathie en Kinderosteopathie 
van Eldijk
Weert-Nederweert-Heythuysen
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ 
Nederweert. 
Tel: 0495-634376

Zaagsel en houtveZels
het hele jaar door scherp leverbaar:
 losgestort verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

Bus houtveZels, winsum
tel: kantoor 0595435660 

verkoop 
Bert Jacobs 06-53654175

Open Eettafel Budschop

Volgende week donderdag open eet-

tafel aanvang 12.00 uur.

Vaste bezoekers afmelden voor woens-

dagmiddag 12.00 uur.

Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-

zelfde tijdstip.

Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

KANTOORRUIMTE 
TE HUUR

Tel. 06-41826841

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

Gezocht:

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

Alvast bedankt voor uw nieuws en 
reacties!

Redactie vastelaovundsjgezet,
V.V. De Pinmaekers


