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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

NederweertNederweert R Roermondoermond
Pannenweg 200 Pannenweg 200 Gebroek 37Gebroek 37

www. lintjeshof.com www. lintjeshof.com 

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

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed zie info op www.tandartsspauwen.nl

Dhr Jac Brentjens (Leveroy):
“Na jaren niet op controle te zijn geweest, ben ik op 
advies van mijn vrouw meegegaan naar tandarts 
Spauwen. Ik vond het spannend, zeker ook omdat 
ik zolang niet meer aan mijn tanden geholpen was. 
Mijn angst was snel weg, zeker door de super goede 
zorgen en behandeling van Luuk en Tiffany. Boven-
dien was het een weerzien met een oud leerling: 
Luuk heb ik in groep 3 en 6 op de basisschool als leer-
ling gehad. Bedankt voor de goede zorgen, ik kom 
met een heel goed gevoel en zonder angst terug!”

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –

De Krottepoffers spelen:
Een KLUCHT die zich afspeelt in de 
jaren ‘30. De familie van advocaat 
Gravesande is in afwachting van 
de rijke familie Oldenbach. De 
Oldenbachs zijn afkomstig uit Ne-
derland, maar wonen nu in Ame-
rika. De Gravesandes willen dat 
hun dochter Enny gaat trouwen 
met Fred, de zoon van de Olden-
bachs. Maar...dit loopt niet zoals 
verwacht. Hun huisknecht valt van 
de trap en ze doen een beroep op 
Sjang, de stoker van de centrale 
verwarming....... Hadden ze beter 
niet kunnen doen! Waarom niet?
KOM MAAR KIJKEN!

4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 oktober
Aanvang: 20.00 uur

in: De Pinnenhof
Entree: € 9,00   (voorverkoop: Bruna)

Regie: Ja
n Vaes

Een gedachte....een woord!
Ongeacht voor welke uitvaartondernemer u kiest, verzorg ik graag voor uw 
dierbare overledene een crematieplechtigheid met een persoonlijk karakter.

Verzorging van crematiediensten

Marlies
Ook voor DELA verzekerden

Geen enkele toespraak is gelijk, want ieder mens is uniek!    Marlies tel. 0610019090

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Openingstijden: Woensdag 09.30-18.00 uur.* Zaterdag 09.30-17.00 uur.
Maandag gesloten. Donderdag 13.30-18.00 uur.* * ‘s-middags van 12.30-13.30 uur
Dinsdag 09.30-18.00 uur.* Vrijdag 09.30-20.00 uur.*    gesloten.

Met pijn in het hart trekt Jan 
Stultjens zich na 33 jaar organi-
seren terug. De energie is niet 
toereikend meer om Festeynder 
Plein te organiseren zoals hij dat 
voor ogen heeft. Jan leeft al jaren 
met tinnitus (oorsuizen)  wat erg 
veel energie kost en heeft twee 
dotterbehandelingen moeten 
ondergaan. Vervelen zal hij zich 
niet snel doen. ’’Naast kleinzoon 
Sjors ben ik begin september  we-
derom opa geworden van Sterre, 
een kleindochter’’ vertelt hij met 
een brede glimlach op zijn ge-
zicht. ‘’Ook komt er meer tijd om 
er met mijn vrouw Mieke op uit 
te trekken, met name tripjes naar 
Duitsland spreken ons aan. Zij 
heeft mij tijdens de vele uren die 
ik in het organiseren stak altijd 
gesteund en daar ben ik haar ont-
zettend dankbaar voor.’’

Country Eind
Jarenlang was Country Eind een zeer 
druk bezocht evenement en kwamen 
er jaarlijks zo een 1500 bezoekers op 
het evenement af. De toen nog rijzen-
de ster Ilse Delange en Tex Mex ko-
ning Flaco Jimenez traden er op. Vele 
grootheden uit de Country scene wis-
ten de weg naar Eind te vinden want 
het festival stond bekend als het één 
na grootste Country festival van Ne-
derland. Naarmate de jaren vorder-
den gingen de bezoekersaantallen 
steeds meer achteruit. Jan daarover: 
’’Er heerste een negatieve tendens 
rondom de countrymuziek. Men asso-
cieerde het met cowboys en alles wat 
daarbij hoort. Ik ben pure liefhebber 
van alleen de muziek. Alles daarom 
heen hoeft voor mij ook niet maar het 
hoort er nu eenmaal bij. Het mooie is 
dat de countrymuziek nu weer he-
lemaal geaccepteerd lijkt. Kijk maar 
eens naar wat de hit van Ilse Delange 
en Waylon als the Common Limmets 
teweeg heeft gebracht. Ook hebben 
topartiesten als Bruce Springsteen, 
John Mayer en onlangs Passenger 
Country-nummers op hun nieuwste 
albums staan’’. Het was moeilijk om 
te constateren dat er geen toekomst 
voor Country Eind meer was. Toch 

Zanggroep Timeless is een echt vet  
“Hardkoor” van 35 enthousiaste da-
mes met een eigentijds repertoire. 
Dit jaar bestaat Timeless 20 jaar. 

Zanggroep Timeless uit Someren-
Eind bestaat uit 34 enthousiaste 
zangeressen. Zij staat onder leiding 
van dirigent Henk Baetsen uit Neder-
weert. Timeless wordt bij optredens 
ondersteunt door 2 crewleden. De re-
petitie is elke maandagavond in MFA 
De Einder in Someren-Eind.  

Het repertoire is divers: een mix van 
toen en nu, voornamelijk popsongs. 
Van Marco Borsato tot Pink: alles kan! 
Veel liedjes uit het repertoire hoor je 
dagelijks op de radio, want Timeless 
houdt haar repertoire up to date! Ty-
pisch voor Timeless is: altijd optreden 
in witte kleding, zingen zonder tekst 
ter ondersteuning én bij ieder num-
mer passende beweging. 

Een paar hoogtepunten uit het be-
staan van Zanggroep Timeless zijn de 
3 cd’s die inmiddels zijn uitgebracht, 
deelname aan het programma Koren-
slag en het jaarlijkse optreden bij de 
Kerst Creatie Beurs in de Brabanthal-
len in Den Bosch.

Dit jaar bestaat Timeless 20 jaar

Jubileumconcert Zanggroep Timeless

De leden van Timeless zijn trots op 
het 20-jarig bestaan. Daarom orga-
niseren zij een jubileumconcert om 
te laten zien wat deze zanggroep in 
haar mars heeft.  Dit concert vindt 
plaats op 3 & 4 oktober in MFA De 

Einder, Nieuwendijk 36 te Someren-
Eind. Voor beide avonden is de aan-
vang 20.00u, de zaal is open vanaf 
19.00u. Entreekaartjes kosten € 7,50. 
Dit is inclusief een pauzedrankje. De 
kaartjes zijn te bestellen via mail@

zanggroeptimeless.nl of te koop bij 
MFA De Einder en Supermarkt At-
tent in Someren-Eind. En indien nog 
beschikbaar, op de avond zelf bij de 
ingang van de zaal. Kom luisteren en 
laat u verrassen!

33 jaar organisatie van Country Eind en Festeynder Plein

Jan Stultjens vindt het mooi geweest

hakten Jan en de culture commissie 
6 jaar geleden de knoop door. Einde 
Country Eind.

Festeynder Plein
Wat nu? Op deze manier eindigen 
was echt geen optie voor Jan en er 
zou wat anders komen. Hij moest met 
iets unieks en laagdrempeligs komen 
want er zijn al zoveel evenementen in 
de regio. Jan kwam op het idee om 
het Pastoor Maesplein als locatie te 

gaan gebruiken. Een toplocatie en 
zo was je in ieder geval van de hoge 
tentkosten af. Wat muziek betreft 
ligt het voor de hand om bekende 
en veelgevraagde Top 40-coverbands 
te boeken maar daar schuilt juist het 
gevaar. Jan: ‘’Mensen attenderen mij 
goedbedoeld op kermisbands of aan-
verwante acts. Stuk voor stuk goede 
acts maar een maand eerder of later 
staan ze op de regionale kermissen. 
Daarnaast prikkelt het de mensen 

van buiten Eind niet genoeg om naar 
ons gezellige plein te komen’’. Jan 
bedacht een combinatie van bands, 
waarbij iedere bezoeker aan zijn trek-
ken komt. Starten met een talentvol-
le band, vervolgens een lokale band 
aangevuld met local vocals en als 
slot-act een coverband van een inter-
nationale topartiest. Niet zomaar een 
coverband maar eentje die bijna niet 
van de echte artiest of band te onder-
scheiden is. Om gezelligheid te creë-
ren werd er gekozen om voldoende 
lokale eetgelegenheden en een 
wijnstand aan het plein toe te voe-
gen. Sponsoren krijgen voorafgaand 
aan het evenement een etentje met 
drank aangeboden. Alles bij elkaar 
een succesformule zo blijkt, want in 
het eerste jaar kwamen er al meteen 
1500 bezoekers naar het Festeynder 
Plein. Jan vertelt: ‘’Het was vooraf-
gaand aan de eerste editie erg span-
nend want de weersvooruitzichten 
waren slecht. Ondanks de regen liep 
het plein vol en het tweede, derde 
en vierde jaar scheen de zon en was 
het plein met ruim 2000 bezoekers al 
te klein. Dit jaar kwamen er zelfs tus-
sen de 2000 en 2500 bezoekers. We 
kunnen met ons team trots zijn op 
hetgeen wat we in 5 jaar tijd hebben 
opgebouwd.’’ 

Team & sponsoren
Jan benadrukt dat hij zeker niet al-
leen achter deze succesformule zit. 
Een team met ieder zijn of haar eigen 
taak, zorgt ervoor dat dit mogelijk is. 
Hij is zijn mede-organisatoren Rick, 
Tjeu, Diny, Robert en voorheen Pe-
ter dan ook zeer dankbaar dat zij net 
als hem vol in dit concept geloofden. 
Ook de vele vrijwilligers die het plein 
aankleden en het eten en de drank 
verzorgen zijn absoluut onmisbaar. 
Zonder de inbreng van sponsoren 
was het al helemaal niet gelukt. Als 
ik tijdens het afgelopen Festeynder 
Plein al die mensen bekijk die zich zo 
goed amuseren, dan haal ik daar ont-
zettend veel voldoening uit. Ik hoop 
dat de organisatie deze opgezette 
lijn door kan trekken en dat we nog 
jaren van dit evenement kunnen ge-
nieten!’’ 



PINKE

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

NOG EEN VERLATE EHBO-ANEKDOTE
Nadat de EHBO-er die oma met succes 
gereanimeerd heeft vertrokken is 
zegt 4-jarige Liesje: “Ich weit waorum 
dae mins zoeë hetj: Toen Opa JO nog 
laefdje hellepdje dae Oma; nów dette 
doeët es deut Eebe JO det.”

B.B.

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – Roes Boijs 1  = 4 -2.
Vlegelke 2 – BVE 1  = 6 – 6. NV 6 – 8.

Programma Golf
Vrijdag 26 – 9
De Stamgasten 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 3 – Vlegelke 4 .

Programma Libre
Vlegelke 1 – De Oude Smidse 1. 
Stevensweert 1 – Vlegelke 2.

A.s. donderdag vergadering voor de gehele 
vereniging aanvang 20.00 uur.

Veel Succes L.B.
 

Duikteam Nederweert op kreeftenjacht

Zondag 14 september zijn we met een aan-
tal leden van het Duikteam Nederweert 
naar de Drunense put zuid geweest. We gin-
gen dit keer niet om vis te spotten maar we 
wilden graag zoetwater kreeftjes spotten 
en vastleggen.
Aangekomen bij de plaats van bestemming 
zijn we eerst de duikstek gaan verkennen. 
Na een kleine boswandeling van ongeveer 
75 meter kwamen we aan bij de afgraving 
genaamd de Drunense put zuid. Rondge-
keken waar we het beste te water konden 
gaan. Daarna zijn we ons gaan omkleden 
zodat de duik kon beginnen. 
Na een klein stukje uitzwemmen werd het 
al snel wat dieper en konden we de eerste 
leemwallen zien waarin diverse gaten ge-
graven waren door kreeftjes, we schenen 
met onze lampen in de holletjes maar zagen 
helaas geen kreeftjes. Doorzwemmen naar 
een klein beetje dieper gelegen zandplaat 
en daar troffen we het eerste zoetwater 
kreeftje aan rustig lopend over het zand. 
Natuurlijk hebben we deze uitgebreid ge-
filmd en gefotografeerd. Daarna via de kant 
op een diepte van 5 à 6 meter doorgezwom-
men goed in de hoop nog meer schuwe 
kreeftjes te zien. En ja, we hadden geluk 
we zagen kreeftjes lopen van 10 à 15 cm. 
We konden ze even filmen en fotograferen, 
daarna kropen ze weer in hun holletje of 
zwommen razendsnel weg. Totaal ongeveer 
een kreeftje of 6 gezien. Na ruim een uur 
duiken zijn we weer naar de auto gegaan en 
hebben daar nog wat gegeten en gedron-
ken om met een voldaan gevoel weer huis-
waarts te keren. 

Programma Za. 27 sept Junioren 
DESM A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur 
Eindse Boys B1 - SVC 2000 B2 14.00 uur 
Eindse Boys MB1 - MMC Weert MB1 14.00 uur 
Eindse Boys C1G - Horn C1G 13.30 uur 
Laar C4 - Eindse Boys C2 13.00 uur 
Eindse Boys D1 - SV Budel D2 12.00 uur 
Merefeldia D4 - Eindse Boys D2M 12.15 uur 
Maarheeze E4 - Eindse Boys E2 10.30 uur 
Eindse BoysF12 - RKHVC F1 10.30 uur 
Heythuysen F1F - Eindse Boys F2 09.30 uur 
Leunen F3G - Eindse Boys F3G 11.15 uur

Programma Za. 27 sept Veteranen.)
Vv Nunhem - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 28 sept Senioren 
Eindse Boys 1 - RKHVC 1 14.30 uur 
RKMSV 3 - Eindse Bous 2 12.00 uur 
Eindse Boys 3 - NWC 7 10.00 uur 

Programma o. 28 sept Vrouwen
Laar VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – RKHVC1
Café-Zaal Bi-j Le-nie
Spelertje van de week: Teun Loijen
Let op: Donderdag 25 sept. Geen kaar-
ten i.v.m. Jaarvergadering
Voor laatste nieuws zie: www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag Krekeltoernooi in America op 11 sep-
tember.
Marlies Hekers 215 pnt.
Jo de Wit 199 pnt.
Bér de Wit 198 pnt.
Harrie de Wit 197 pnt.
Harrie Hermans 175 pnt.

Uitslag vriendschappelijke wedstrijd te 
Geldern-Walbeck (D)
Wedstrijd ging over 36 pijlen op 30 meter.
Ronnie Gielen  recurve 321
Hans van Bussel  recurve  303
Anke Vaes  recurve  300
Sjoerd Heijnen  recurve  296
Riny Vaes  recurve  293
Peter Stienen  recurve  282
Joseph Jonkers  barebow  276
Frans v. Nieuwenhoven recurve  270
Marlies Hekers  recurve  264

Tim Vaes compound  345

Programma
26-27-28 september 1e Bondswedstrijd bij 

HBS Wilhelmina Ospel
4 en 5 oktober  3D wedstrijd te So-

meren
10-11-12 oktober  3e en 4e Indoorwed-

strijd bij De Grens-
schutters Reuver

24-25-26 oktober 2e Bondswedstrijd 
bij De Grensschutters 
Reuver.

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

Competitieprogramma
Zondag 28 september:
BC Trilan 8 – BC Veredot 1
BC Veredot 2 is vrij 
BC WIK 11 – BC Veredot 3

De aanvangstijden zijn nog niet definitief bij 
het drukken van dit programma.
Kijk op onze website voor  de aanvangstij-
den.

Voor het laatste nieuws en data trainings-
avonden zie onze verenigingssite 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

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 27 september
Merefeldia A1 – Baarlo A1  15:00
Laar B1 – Merefeldia B1  11:45/13:00
Merefeldia B2 – Altweerterheide B1  15:00
SV Budel MB1 – Merefeldia MB1  13:45/15:00
DESM C1 – Merefeldia C1  09:45/11:00
DESM C3G – Merefeldia C2  11:15/12:15
Merefeldia C3 – FC Cranendonck C2  13:30
SVH’39/Vesta MC1 – Merefeldia MC1 08:45/10:00
FC Maasgouw D1 – Merefeldia D1G  09:45/11:00
MMC Weert D3 – Merefeldia D2 09:45/10:45
Merefeldia D3 – RKESV/RKSVV D2G 12:15
Merefeldia D4 – Eindse Boys D2M 12:15
Merefeldia E1 – RKMSV E1 11:00
SV Budel E4 – Merefeldia E2 08:45/09:45
FC Oda E3 – Merefeldia E3G 08:45/09:30
Merefeldia E4G – Brevendia E4 11:00
Merefeldia E5 – MMC Weert E5 10:00
Merefeldia E6G – VV GKC E3 10:00
RKSVN E4G – Merefeldia E7M 10:00/11:00
MMC Weert F1 – Merefeldia F1 08:15/09:00
FC Oda F2 – Merefeldia F2 10:45/11:30
Merefeldia F3 – Laar F3 09:00
VV GKC F2 – Merefeldia F4G 08:30/09:30
Merefeldia F5G – SHH F7 09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 27 september
VV Kessel – Merefeldia   16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 28 september
MMC Weert 1 – Merefeldia 1  13:00/14:30
DVO 3 – Merefeldia 2  10:30/12:00
Merefeldia 3 – ONDO 3  11:00
EMS 2 – Merefeldia 4  10:15/11:30
Nunhem 1 – Merefeldia 5  09:45/11:00
Merefeldia 6 – SVSH 2  10:00
Wilhelmina’08 3 – Merefeldia 7  09:00/10:00
Merefeldia VR1 – Mifano VR1  10:00

Uitnodiging
ienieMINI HANDBAL

4-5-6 jarigen

H.V. Merefeldia en H.C. Ospel willen de al-
lerjongste jeugd op een leuke en speelse 
manier kennis laten maken met handbal, 
het ienieMINI HANDBAL. 
Wij bieden in oktober/november een reeks 
van 8 trainingen aan voor 4-5-6 jarigen. De 
trainingen worden gegeven in sporthal de 
Bengele in Nederweert op woensdag van 
17.15u tot 18.00u. 
Wil je je zoon/dochter kennis laten maken 
met handbal, meld hem/haar dan aan voor 
de kennismakingstraining op woensdag 1 
oktober, via merefeldia@handbal.nl. Deze 
training is gratis en verplicht je tot niets. 
Is je kind na de kennismakingstraining en-
thousiast geworden, dan kan hij/zij daarna 
nog zeven trainingen volgen. Je betaalt 25 
euro voor deze trainingen. 

Trainers  
Bas van der Horst en Sanne van der Heijden
Locatie  
Sporthal de Bengele, Nederweert
Dag Woensdag
Tijd 17.15 – 18.00u
Duur 45 minuten
Aantal trainingen 8
Startdatum 1 oktober
Einddatum 26 november
Prijs € 25,00
Bijzonderheden / opmerkingen 
De 1e training is gratis en verplicht je tot niets.
 Op woensdag 22 oktober is er geen training.
Aanmelden  
Via merefeldia@handbal.nl

Programma SV Leveroy

Zaterdag 27 september
Leveroy B - RKSVN B                15.00
Leveroy D1 - Budel D3                13.00
Leveroy D2 - Rood Wit 67 D2   11.00
Leveroy E1 - RKHVC E1               9.00
Leveroy F1 - Budel F7                11.00
Leveroy F2 - Haelen F4               9.00

Zondag 28 september
Leveroy 1 - Budel 1                  14.30
Leveroy 2 - Heythuysen 3     11.00
Leveroy 3 - RKHVC 3                10.30
IVS Vr 1 - Leveroy Vr 1        10.15

Meer nieuws op www.svleveroy.nl
 

RKSVO Nieuws

Donderdag 25 september:
Algemene ledenvergadering 21.00

Zaterdag 27 september:
MVC’19 A1 - RKSVO A1 14.30
RKSVO A2 - RKMSV A2 15.00
RKSVO B1 - Geleen Zuid B1 15.00
MMC Weert B3 - RKSVO B2 14.45
RKSVO C1 - Brevendia C1 13.30
RKSVO C2g - SV Laar C3 13.30
SV Budel C4 - RKSVO C3g 12.45
RKSVO D1 - VV Kessel D1 12.00
RKSVO D2g - Heythuysen D2 12.00
RKSVO E1 - SV Laar E2 10.00
RKSVO E2 - Rood/Wit’67 E2 10.00
RKSVO E3 - Brevendia E3g 10.00
RKMSV E4g - RKSVO E4 09.30
RKMSV E5g - RKSVO E5g 09.30
Haelen E4M - RKSVO E6g 09.30
RKSVO F1g - MMC Weert F2 11.00
RKSVO F2g - vrij
Helden F5 - RKSVO F3g 09.00
FC Oda F6 - RKSVO F4g 11.30

Zondag 28 september:
RKSVO 1 - Linne 1 14.30
Pupil v/d week: Ties de Wit RKSVO F2
Sponsor v/d wedstrijd: Boerenspellen-
Limburg
RKSVO 2 - DESM 2 12.00
Wilhelmina 2 - RKSVO 3 11.00
RKSVO 4 - Rood/Wit’67 4 11.00
SVSH 4 - RKSVO 5 12.00
Brevendia 5 - RKSVO 6 12.00
SVC’2000 VE1 - RKSVO VE1 10.30
MVC  da.1 - RKSVO da.1 10.00
RKSVO da.2 - BEVO da.1 10.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Scouting brengt water en vuur naar 
Lambertushof voor clubspaaractie

Ben maar niet bang, van onderlinge strijd is 
geen sprake: heel Scouting Nederweert (dus 
zowel de landtak als de watertak) is gese-
lecteerd om mee te mogen doen met de Jan 
Linders Club Spaar Actie 2014. Dat betekent 
dat dat klanten van Jan Linders Nederweert 
de komende weken speciale actiemunten 
kunnen doneren in een speciale Scouting-
buis, waarmee deze jeugdvereniging uitein-
delijk een geldbedrag kan verdienen voor 
de vervanging van de zeilen van de boten.

Op zaterdag 27 september zullen de scouts 
op het Lambertushof de hele dag winke-
lende ouders en kinderen laten meemaken 
hoe ze een echt tafelvuur maken (waar 
alle kids lekkere marshmallows op mogen 
verwarmen!), en er zal een waterbaan zijn 
waar kinderen een eigengemaakt bootje 
op kunnen laten varen. Daarnaast zijn er 
andere leuke bezigheden voor alle voorbij-
gangers (jong en oud), zoals geocaching en 
schminken. 

Van 15 september t/m 12 oktober ontvan-
gen klanten van Jan Linders bij elke 10 euro 
aan boodschappen en bij speciale actiepro-
ducten een clubmunt. De klanten kunnen 
deze munten dan bij de uitgang van de 
winkel in 1 van de 4 speciale buizen doen, 
bijvoorbeeld die  van Scouting Nederweert. 
Aan het eind van de actie krijgen de 4 ver-
enigingen een geldbedrag naar rato van het 
aantal verzamelde munten. Bij Scouting zal 
de opbrengst ingezet worden voor vernieu-
wing van de inmiddels 15 jaar oude zeilen 
van de zeilboten (vletten).

Scouting Nederweert is een eigentijdse 
jeugdvereniging die iedere week een actief, 
avontuurlijk, creatief en leerzaam program-
ma biedt dat past bij de jeugd anno 2014. 
Zowel op het water als op het land is het een 
uitdagende vrijetijdsbesteding voor jeugd-
leden van 4 tot 23 jaar, en natuurlijk ook 
voor volwassenen, bijvoorbeeld als leiding. 
Meer informatie over Scouting Nederweert 
is te vinden op www.scoutppx.nl.

Jan Pothoven 
clubkampioen libre 2014 

Jan Pothoven van BV Centraal Neder-
weert 07 heeft een bijzondere prestatie 
geleverd met het behalen van het per-
soonlijk clubkampioenschap in het li-
bre-spel. In een spannende finalepartij 
versloeg hij de grootste titelkandidaat 
Jo Aerts en doorbrak daarmee een (ja-
renlange) hegemonie. 

Clubkampioenschap libre
Op dinsdag 22 april jl. werd gestart met de 
poule-wedstrijden. Zestien leden/spelers, 
waaronder twee nieuwkomers, verdeeld 
over de klassen A en B werkten in totaal 57 
partijen af. Meerdere spelers speelden een 
aantal partijen boven hun persoonlijk moy-
enne en als geheel kan de vereniging terug-
kijken op een goed toernooi.
Op donderdag 11 september jl. werden eerst 
de kruisfinales afgewerkt. Mart Knapen (B 
klasse) ging de strijd aan met Jo Aerts (A 
klasse). Jan van Berlo (B klasse) moest het 
opnemen tegen de latere kampioen Jan 
Pothoven (A klasse). Er werd fanatiek gestre-
den maar de B klasse spelers moesten toch 
het onderspit delven tegen Jo Aerts (7,50 
moyenne) en Jan Pothoven (3,68 moyenne).
De finale was minder hoogstaand maar 
wel spannend. Jan Pothoven (70 carambo-
les) opende de partij met 22 caramboles/2 
beurten bijzonder sterk en zette meteen 
druk naar Jo Aerts (165 caramboles) die na 5 
beurten pas 13 caramboles liet noteren.
Na 15 beurten was de stand 98 tegen 60 in 
het voordeel van Jo Aerts met tot dat mo-
ment een hoogste serie van 32 caramboles 
voor Jo en 12 voor Jan. Het lukte Jo maar 
niet om meer afstand te nemen van Jan. 
Na 21 beurten had Jan zijn 70 caramboles 
(moyenne 3,33) gemaakt; Jo miste (zelden) 
de gelijkmakende beurt en sloot met 151 ca-
ramboles (moyenne 7,19) de partij af.

JAN, van harte proficiat! 

Competitie 2014-2015 
We hebben ons dit jaar versterkt met een 
aantal nieuwe spelers. We nemen met vijf 
teams deel aan de competitie van de Mid-
den Limburgse Biljard Bond. Daarnaast 
speelt voor het eerste jaar ook nog een 
team in de Weerter  Biljart Competitie mee. 
Team 1 speelt dit jaar en voor het eerst in 
de clubgeschiedenis in de Hoofdklasse libre 
van de  MLBB. 
Zij binden de strijd aan met gerenommeerde 
teams als Montfort, Nunhem en Swalmen. 
Spelers die stuk voor stuk mooi biljarten 
zullen laten zien en garant staan voor hoge 
moyennes!  Uiteraard wordt ook wordt uit-
gekeken naar de derby tegen ’t Vlegelke 1. 
Een gang naar café Centraal in Nederweert  
meer dan waard!

SPELERS, succes in de komende wed-
strijden! 

Het Bestuur
 

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

INFORMATIEAVOND VOOR VRIJ-
WILLIGERSORGANISATIES
Het Vrijwilligersplatform Nederweert 
organiseert op 7 oktober een infor-
matieavond. Op deze avond zullen 
een drietal workshops gegeven wor-
den. 
De avond begint om 19.00 uur en 
eindigt om 22.00 uur. De informatie-
avond vindt plaats in het restaurant 
in Zorgcentrum St. Joseph te Neder-
weert.
Er zijn 3 workshops waarvoor u zich 
kunt inschrijven, te weten:
- Bestuursaansprakelijkheid
- Fondsenwerving
- Imago en PR.
U kunt zich voor maximaal 2 work-
shops aanmelden. Aanmelden gaat 
via het volgende e-mailadres: info@
vpnederweert.nl

VRIJWILLIGERSDAG 2015
Vrijwilligerswerk is belangrijk en ver-
dient waardering. Om vrijwilligers 
te bedanken voor hun inzet in de 
Nederweertse samenleving, organi-
seert Vorkmeer in opdracht van de 
gemeente in 2015 weer een vrijwilli-
gersdag! De werkgroep Vrijwilligers-
dag 2015 is volop bezig met de voor-
bereidingen van deze dag.

De vrijwilligersdag wordt gehou-
den op zondag 14 juni 2015 en 
vindt plaats in de Dorpsherberg in 
Ospel. Alle vrijwilligers uit gemeente 
Nederweert zijn welkom op 14 juni 
voor een heerlijke brunch. De inloop 
is vanaf 10.30 uur. Het officiële pro-

gramma start om 11.00 uur en rond 
15.00 uur zal de afsluiting plaatsvin-
den. U kunt wederom een leuk en 
gezellig programma verwachten. De 
vrijwilligers kunnen genieten van mu-
zikale en vermakende optredens en 
er zijn leuke prijzen te winnen met 
een gratis loterij.

Bent u actief als vrijwilliger in de ge-
meente Nederweert? Reserveer de 
datum van 14 juni alvast in uw agen-
da en geef u op! Dit vrijwilligersfeest 
wilt u toch niet missen? U kunt u 
opgeven via info@vpnederweert.nl. 

NIEUWSTE VACATURE
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij 
u veel kunt betekenen?
Voor zorgboerderij Bosserhof zijn we 
op zoek naar een vrijwilliger (m/v) 
die deelnemers van de zorgboerde-
rij kan halen en brengen. Het bren-
gen naar de zorgboerderij vindt ’s 
ochtends rond 9 uur plaats. Er is dan 
ook de mogelijkheid om gezamen-
lijk een kop koffie te drinken. Het 
halen vindt rond 15.45 uur plaats. 
De dagen zijn in onderling overleg.  
U kunt met uw eigen auto of met de 
auto van Bosserhof rijden. Rijbewijs 
is verplicht en ervaren rijervaring ge-
wenst. 

Wilt u iets voor een medemens be-
tekenen? Neem dan contact met ons 
op! Ook voor meer informatie kunt u 
contact opnemen via info@vpneder-
weert.nl of 0495-688249. 

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. 

 
GRATIS INLOOPSPREEKUUR  

elke vrijdag van 10.00u tot 11.00u. 
 

Informatie en advies over spraak, taal, adem, stem,  
mondgedrag, slikken, gehoor, lezen, spelling en dyslexie.   

 

 
 

Niet tijdens schoolvakanties en alleen op de praktijklocaties:  
Gezondheidscentrum SOMEREN, Postelpark 7 en  

Groepspraktijk Huisartsen & Logopedie NEDERWEERT, Burg. Hobusstraat 56. 
 

www.logopedie-eilers.nl 
 

 

Zondag 28 september is er weer kof-
ferbakmarkt. Verkopers en bezoekers 
zijn weer van harte welkom.  
De locatie is naast machinehandel 
Frank Coolen, Biesstraat 59 te Hey-
thuysen (aan de provinciale weg Hey-
thuysen/Horn).
De markt is voor het publiek open van 
9.00 tot 15.30 (entree €1,= p/p).

INSCHRIJVEN verkopers verplicht.
Vanwege organisatorische reden is 

inschrijven verplicht via de website 
www.kofferbakmarkt-heythuysen.
nl. Er is een limiet aan het aantal 
standplaatsen. Toegelaten verko-
pers dienen hun inschrijfformulier 
(reserveringsbevestiging met ken-
teken voertuig) uit te printen en te 
tonen bij de ingang van de markt. 
Komt u als verkoper op de bonne-
fooi (zonder reservering) dan loopt 
u het risico dat er geen plaats voor 
u is.      

Kofferbakmarkt te Heythuysen

STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107  Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

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

In 95% de goedkoopste!
Persoonlijke service

Deskundig advies 
Prijs-info niet telefonisch of per e-mail

UW LED TV ADRES!



Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, van 8.30 – 16.30 uur

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)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

•	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 stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

TE HUUR
Appartement
Centrum Nederweert

06- 517 517 15

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Informatiebijeenkomst ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington* is voor 
velen een onbekende aandoe-
ning, maar voor de betrokkenen 
levensbepalend. Zorgcentrum St. 
Joseph in Nederweert houdt op 
donderdag 2 oktober een bijeen-
komst over deze ziekte.

Woongroep
De Stichting Land van Horne heeft al
jaren ervaring met het verzorgen van
cliënten met de ziekte van Hunting-
ton. Om nog meer voor deze groep
cliënten te kunnen betekenen, is de 
stichting ruim een jaar geleden ge-
start met een speciale woongroep. 
Dat is de eerste en op dit moment
enige in de provincie Limburg en om-
geving. Grote kans dat u in of bij het
zorgcentrum al eens kennisgemaakt
hebt met één van de cliënten met de
ziekte van Huntington of misschien
kent u in uw omgeving wel iemand 
met deze ingrijpende ziekte. De
Stichting Land van Horne wil met de
bijeenkomst graag meer bekendheid
geven aan deze ziekte en de gespeci-
aliseerde woning in het zorgcentrum.

Bijeenkomst
De informatieve bijeenkomst vindt
plaats op donderdag 2 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur in Gasterij de 
Ontmoeting in zorgcentrum St. Jo-
seph, Brugske 16 in Nederweert. Het
programma bestaat uit meerdere 
sprekers, onder wie een ervarings-
deskundige en mantelzorger, een
zorgcoördinator en een specialist
ouderengeneeskunde, die de ziekte
van Huntington vanuit meerdere
perspectieven belichten. Belangstel-

lenden zijn van harte welkom. In
verband met beperkte capaciteit is 
aanmelden noodzakelijk. Dat kan
door te bellen naar (0495) 63 16 33 of
een e-mailbericht met als onderwerp
‘Bijeenkomst Huntington 2-10’ te stu-
ren naar st.joseph@landvanhorne.
nl. Mocht blijken dat we veel belang-
stellenden moeten teleurstellen, dan 
wordt er een tweede bijeenkomst ge-
organiseerd. We hebben er nadruk-
kelijk voor gekozen geen kosten aan
deze bijeenkomst te verbinden, maar
een vrijwillige bijdrage wordt uiter-
aard op prijs gesteld. Met dit geld
kunnen we iets extra’s doen voor de
cliënten.

*Ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een ziekte
die bepaalde delen van de hersenen
aantast. Zij uit zich in onder andere
onwillekeurige bewegingen en een 
verscheidenheid van psychiatrische
symptomen, waaronder persoonlijk-
heidsveranderingen en verstandelijke
achteruitgang. De ziekte is erfelijk en
hoewel niet alle familieleden de ziek-
te van Huntington zullen krijgen, treft
de ziekte een gezin zowel emotioneel
als sociaal. Het is op dit moment niet
mogelijk om de ziekte te genezen of
zelfs het verloop af te remmen.

De Stichting Land van Horne is een or-
ganisatie voor verzorging, verpleging 
en thuiszorg. Met ruim 2.000 mede-
werkers en 1.200 vrijwilligers biedt de 
stichting (thuis)zorg en aanvullende 
diensten aan cliënten in de gemeen-
ten Weert, Nederweert, Leudal, Cra-
nendonck en Someren.

En dan is er plots de 
diagnose borstkanker…..

In de borstkankermaand oktober,
geeft prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen,
nationaal en internationaal bekend 
op het gebied van borstkanker, in
het Toon Hermans Huis in Weert, een
presentatie met als titel: “En dan is er 
plots de diagnose borstkanker”. 
Een diagnose waarmee één op de
acht vrouwen in ons land wordt ge-
confronteerd. Borstkanker is daar-
mee de meest voorkomende kanker 
bij vrouwen. Prof. dr. Tjan neemt u	
op inspirerende wijze mee in haar
verhaal over de wereld na de diag-
nose borstkanker.

Prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen is me-
disch oncoloog en sinds september
2006 hoofd van de afdeling Medische
Oncologie van het Maastricht UMC+.
Ook is ze voorzitter van het Nationaal
Borstkanker Overleg Nederland. Zij is
nationaal en internationaal bekend 
vanwege haar expertise op het ge-
bied van borstkanker.

De presentatie vindt plaats op woens-
dag 8 oktober in het Toon Hermans
Huis in Weert aan de Graaf Jacob-
straat 1. Deze avond is bedoeld voor	
iedereen die geïnteresseerd is, dus 
zowel vrouwen als mannen. De lezing
start om 20.00 uur, u bent welkom 
vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Graag vooraf aanmelden via ons te-
lefoonnummer 0495-541444 of stuur 
een email naar administratie@toon-
hermanshuisweert.nl, want het aan-
tal plaatsen is beperkt.

CDA bezoekt buitenhuis 
AlbaNera in Ospel 

Op dinsdag 16 september jl. heeft het
CDA voorafgaand aan de fractieverga-
dering buitenhuis AlbaNera te Ospel
bezocht. Na een warm ontvangst door
de eigenaren Marcel en Anita Reijn-
ders, werd een rondleiding verzorgd.

Voorheen was op de locatie van Al-
baNera een agrarisch bedrijf geves-
tigd. Na de beslissing om hiermee te
stoppen, werd een lang gekoesterde 
droom werkelijkheid. De voormalige
boerderij werd getransformeerd tot 
een groepsverblijf voor 18-36 personen
met diverse aanvullende mogelijkhe-
den zoals Bed & Breakfast faciliteiten.

AlbaNera is een samenvoeging van het
Latijnse Alba (wat wit betekent) en het
Latijnse Nera (wat zwart betekent). De
naam is een verwijzing naar Zeeuwse
bouwstijl, die zich kenmerkt door
zwarte gepotdekselde planken en een
witte afwerking. De uitstraling van het
buitenhuis is landelijk en uiterst sfeer-
vol. Het interieur en de luxe inrichting
sluiten hier naadloos op aan.

De aanwezigen waren allen positief	
verrast door deze unieke locatie. Bui-
tenhuis AlbaNera is een absolute toe-
voeging voor het prachtige buitenge-
bied van onze gemeente.

Voor meer info en een foto-impressie 
van AlbaNera zie ook www.buiten-
huis-albanera.nl

CDA Nederweert
info@cdanederweert.nl
Twitter @cdanederweert
Facebook.com/cdanederweert 

Excursieworkshops natuurfoto-
grafie voor senioren bij De Pelen

Op dinsdag 30 september en dins-
dag 7 en 21 oktober zijn er excur-
sieworkshops natuurfotografie 
voor senioren in De Groote Peel. 
Deze workshops zijn bestemd 
voor mensen van 60 jaar en ou-
der. De route is twee kilometer 
en verhard, dus ook geschikt voor 
mensen die slecht ter been zijn 
en rolstoelers. De workshops zijn 
van 13.30 tot 16.30 uur en starten 
bij Buitencentrum De Pelen van 
Staatsbosbeheer aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 5,- inclusief koffie met vlaai. 
Aanmelden via: depelen@staats-
bosbeheer.nl of telefonisch: 0495 
– 641 497. 

Genieten en vastleggen
Natuur is nooit ver weg, zeker als je
in de buurt van een prachtig natuur-
gebied als Nationaal Park De Groote
Peel woont. De natuur kun je beleven
door er te wandelen, te fietsen of ge-
woon, lekker op een bankje te zitten
om te genieten van al dat moois om 
je heen. En het is natuurlijk prachtig
als je al dat mooi ook nog eens vast 
kunt leggen zodat je er thuis van
kunt nagenieten. Een eenvoudige 
manier om - althans het beeld van
de natuur - vast te leggen is door te 
fotograferen. Daarvoor hoef je echt
geen ‘natuurtalent’ te zijn. Mooie fo-
to’s maken kan iedereen. Er zijn een
paar tips en trucs waar je op moet 
letten en natuurlijk moet je weten 
hoe je camera werkt. Maar het be-

Beleef de Peel met een fotocamera 
langrijkste bij fotografie is goed te 
leren kijken!

Informatie over de Peel en tips en 
trucs 
Tijdens de excursieworkshops voor	
senioren in De Groote Peel neemt
een gids u mee door Nationaal Park
De Groote Peel en vertelt u alles wat
u wilt weten over dit prachtige hoog-
veengebied. Om u deze wandeling
nog meer te laten beleven gaat u 
ook fotograferen. U kunt elke camera
gebruiken en hoeft geen ervaring te
hebben met fotografie. Voorafgaand
en tijdens de wandeling krijgt u tips 
voor het gebruik van uw fotocamera
en over het fotograferen.

Samenwerking cultuur- en na-
tuurorganisatie
Voor deze workshops werkt Staats-
bosbeheer samen met docenten van
Rick, het Regionaal Instituut voor cul-
tuur- en kunsteducatie in Weert. In
maart en april 2015 zijn er excursie-
workshops collage maken. Het project
is mogelijk gemaakt dankzij een toe-
kenning vanuit het themaprogramma
Lang Leve Kunst. Het meerjarenpro-
gramma Lang Leve Kunst streeft on-
der andere naar een gevarieerd en 
uitdagend cultureel aanbod voor ou-
deren: www.langlevekunst.nl.

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Buitencentrum De Pelen, het bezoe-
kerscentrum van Nationaal Park De
Groote Peel, is elke dag van 10.00 tot	
18.00 uur geopend. Voor meer informa-
tie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega om ons team te versterken. 

De persoon waar wij naar op zoek zijn heeft ervaring in de verkoop, 

is klantvriendelijk, creatief, collegiaal, representatief, flexibel en service gericht. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in de juweliersbranche.

Het betreft een part-time functie op basis van een nul uren contract. 

In de vakanties en drukkere periodes dienen er extra uren gewerkt te worden. 

Wij bieden je aan: 
• Salaris conform cao
• Afwisselende functie
• Collegiale informele sfeer

WIJ ZOEKEN EEN 
ENTHOUSIASTE COLLEGA! 

Spreekt deze vacature je aan? Stuur je 

sollicitatiebrief + foto naar Meora t.a.v. Inge Coolen.

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert

T. (+31)-495-84 31 07 | info@meora.nl | www.meora.nl

James Harries (UK) Bi-j Siem

“A GOLDEN VOICE” - Rolling Stone
Donderdag 25 september “saame”
een avondje muzikaal genieten.

De freewheeling indie troubadour
James Harries komt deze maand naar
Nederland als onderdeel van zijn Eu-
ropese tour. Tijdens zijn vorige ver-
blijf in Nederland en Duitsland in 2012
nam James Harries een serie liedjes
op met zijn mobiele telefoon, meer
als impressies dan met de bedoeling 
een album uit te brengen. Deze num-
mers kwamen beschikbaar als een
download onder de naam “Voice Me-
mos” en dankzij tweets van o.a. ar-
tiesten als Glen Hansard is het album
inmiddels duizenden malen gedown-
load hetgeen James Harries meer en
meer optredens bezorgt door heel
Europa en de USA. Na het winnen van
een award voor zijn zeer geprezen al-
bum “Growing Pains” (2011 / Central
European Music Award) werd in Oos-
tenrijk een concert van hem tot één
van de vier besten van het jaar 2012
gekozen.

James Harries is een geboren mu-
zikaal talent met een hoog impro-
visatiegehalte. Geen twee shows
zijn hetzelfde en altijd puur, cha-
rismatisch, intens, relaxed en zeer
onderhoudend en waar nodig met
een momentje humor. James Harries
wordt vaak vergeleken met Tim en 
Jeff Buckley. Zijn muziek ademt de
sfeer uit van Damien Rice, Van Morri-
son, maar ook Radiohead en Coldplay

worden vaak in één adem genoemd
door de deskundigen. Zij die aanwe-
zig waren tijdens het optreden van
James Harries in De Theuniskapel in
Weert in 2012 zullen al het boven-
staande bevestigen en ongetwijfeld 
ook deze keer aanschuiven.

Voor dit bijzondere optreden van Ja-
mes Harries zal Bi-j Siem veranderen
in een klein theatertje waar in alle
rust, met volle aandacht kan worden
genoten van al het bijzonders dat
deze artiest te bieden heeft. Als op-
warmer zullen een aantal gerenom-
meerde Nederweerter muzikanten
vanaf 20.30uur een kort voorpro-
gramma verzorgen. Denk aan leden
van Double Axe, the Host Buskers en
aanverwanten. Om 21.00uur is het
podium voor James Harries.
De entree is gratis.

Wat de (internationale) pers zegt:

•	“Like Ryan Adams on steroids”
	 (Time Out London)
•	“A natural born minstrel”
	 (Uncut Magazine)
•	“Raw, primal, exquisite”
	 (Observer Music Monthly)
•	“One of the best singer-songwriters

in Europe”
	 (Uni Culture Magazine)
•	“It’s time we woke up to the extra-
ordinary vocal talent of James Har-
ries”

	 (The Sun)

Om de avond compleet te maken ser-
veren wij in het “Siemtheater” tussen
19.00 uur en 20.30 uur een speciaal
twee gangenmenu voor € 22,50.
Reserveren gewenst!

Saame tafelen, saame genieten….

Tot Siems!

Toon Hermans Huis Weert zoekt vrijwilligers
Het Toon Hermans Huis Weert, 
een inloophuis voor mensen met 
kanker en hun naasten, zoekt 
gastvrouwen, gastheren en an-
dere vrijwilligers.

Het Toon Hermans Huis Weert is een
ontmoetingsplek voor mensen uit 
Weert en omstreken die geconfron-
teerd worden of zijn met kanker. Een
inloophuis voor (ex) patiënten en hun
naasten. Een open en gastvrij huis
waar je vrijblijvend kunt binnen lopen 
voor een luisterend oor, een kop kof-
fie of om deel te nemen aan een van 
de geboden activiteiten. Alle activi-
teiten hebben tot doel een bijdrage
te leveren aan het sociaal, lichamelijk
en psychisch welzijn.

De bezoekers van het huis kunnen
deelnemen aan diverse creatieve en 
ontspannende activiteiten, thema-
bijeenkomsten en workshops. Verder
biedt het huis informatie over allerlei
aspecten die met de ziekte te maken
hebben.

Het Toon Hermans Huis Weert is nu
ruim drie jaar geopend. Gasten zijn
alle werkdagen welkom in het huis.
We zijn gevestigd aan de Graaf Jacob-
straat 1 te Weert. 

Nieuwe vrijwilligers gezocht.
Wij zijn op zoek naar gastvrouwen en
gastheren, projectvrijwilligers, een
wandel begeleid(st)er en iemand met 
affiniteit met en kennis van internet 
en automatisering, om onze website
mede te beheren.

Gastvrouwen en gastheren zijn het
visitekaartje van het huis. Zij ontvan-
gen de gasten en gaan desgewenst 
met hun in gesprek, begeleiden gas-
ten naar activiteiten, beantwoorden 

telefonische vragen etc. Bij de start
van de werkzaamheden is sprake van
een inwerkperiode en een training. 
Kandidaten wordt gevraagd mini-
maal 1 dagdeel beschikbaar te zijn,
daarnaast vragen we ook om deel te 
nemen aan bijscholingen en aan een
enkel overleg. 

Hiernaast zijn wij op zoek naar ie-
mand die tweewekelijks op de maan-
dagmiddag (mag ook een dinsdag of 
donderdagmiddag zijn) een wande-
ling van een groep gasten wil bege-
leiden. Hierbij gaat het niet alleen om
samen wandelen maar ook om het
gesprek tussen gasten te  begeleiden. 

Tenslotte zijn wij op zoek naar men-
sen die incidenteel iets willen doen. 
Bijvoorbeeld ondersteuning bij open 
dagen, fondsenwervingsactiviteiten 
of de organisatie van incidentele ac-
tiviteiten. 

Nadere informatie over deze vacatu-
res vindt u op onze website, www.
toonhermanhuisweert.nl. Zijn er nog
vragen, neem dan s.v.p. contact op 
met Maria Bakx, coördinator, tel: 06
- 437 92 303.

U kunt uw belangstelling voor een
van de vacatures  kenbaar maken 
via  email of door middel van een 
brief, met daarin vermeld uw moti-
vatie en relevante persoonlijke gege-
vens. Deze kunt u richten aan: Maria
Bakx, coördinator Toon Hermans Huis
Weert, Graaf Jacobstraat 1, 6001 XA
Weert: maria@toonhermanshuis-
weert.nl.

Alle kandidaten worden uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek. We 
starten medio oktober met de ge-
sprekken.

Verloren: 
Blauwe Converse tas 

met zwemspullen
Tegen beloning terug te bezorgen. 

Bel: 06-42217848

 Aktie Geberit Duofix inbouwreservoir+
drukplaat+wandkloset+softclose

  Toiletzitting  meeneem prijs NU € 269,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Opruimingshoek prijzen vanaf € 3,- . 
Accesoires, kranen, glijstang,

    Sproeiers, toiletbril etc.  
Altijd showroom meubels .

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Genieten vanaf kerktoren 
van Sint-Lambertuskerk

Zo’n 250 torenbeklimmers, volwasse-
nen en kinderen, hebben het zondag-
middag aangedurfd de 175 treden
van de toren van de Sint-Lambertus-
kerk naar boven en uiteraard weer 
naar beneden te lopen. Zij hebben op
de balustrade van de toren genoten 
vanaf een hoogte van 41 meter van
het uitzicht. De Nederweertenaren
moesten natuurlijk kijken of zij hun
eigen straat en hun woning konden
zien. Er werd heel wat met de armen
die richting gewezen.
De torenbeklimming valt de laatste ja-
ren samen met Nederweert on Wiels.
Dat was zondag te merken. Vlakbij de
kerk stond een gepimpte auto, waar-
van de eigenaar zijn stereo-installatie
af en toe demonstreerde.



AUTONIEUWS
In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

WWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NLWWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

NIJS
AUTOSCHADE SOMEREN

Slechts 8 km van Slechts 8 km van 
Mc Donalds NederweertMc Donalds Nederweert

Nijs Someren HeideNijs Someren Heide

Gratis vervangend vervoer
Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

•	Voor	alle	schade’s	aan	alle	merken	auto’s	
•	Wij	werken	voor	alle	verzekeringsmaatschappijen	
•	GRATIS	vervangend	vervoer,	ook	voor	bedrijfswagens	
•	Snel	en	vakkundig	met	garantie	
•	Wij	regelen	alles	voor	u

Schade? BEL: 0493-492356

VVAN NIEUWENHOAN NIEUWENHOVENVEN

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

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

Vergelijkbare dekking Wegenwacht € 157,00.

Deukje?
Welk deukje?

* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag

Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!

Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert                                        
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

Software updates / aanpassen
DSG versnellingsbakken bij ons mogelijk.

AUTO
SERVICE

B.V.

WWW.AUTOSAES.NL

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren
• Schade reparatie • Airco service

• Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

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

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

• reparatie personen- & lichte bedrijfswagens • 
• APK Keurstation en roetmeting Diesels • 
• verkoop Ligier auto’s met AM-rijbewijs •

AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

Opel Vivaro
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-396.-396.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane IIIRenault Megane IIIRenault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-467.-
Volkswagen Volkswagen olkswagen V Touran
MPV
vanaf 2003 487.-487.-
Volvo Volvo olvo V V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker. 
Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.Ook leverbaar met 13-polige stekker.

ANWB protesteert tegen 
Duitse tolheffing

De ANWB heeft dinsdag bij het Europees Parlement in Brussel gepro-

testeerd tegen de geplande Duitse tolheffing voor automobilisten. De 

nieuwe hoofddirecteur Frits van Bruggen overhandigde ruim 42.000 

handtekeningen tegen de plannen aan CDA-Europarlementariër Wim 

van de Camp. Met de petitie laakt de ANWB dat Duitse automobilisten 

de kosten van het geplande vignet krijgen gecompenseerd. De organi-

satie noemt dat niet eerlijk. Van de Camp is coördinator verkeersbeleid 

binnen de EVP, de grootste fractie in het EU-parlement. Hij noemt de 

Duitse plannen discriminatie. “Een wegenvignet invoeren mag in Eu-

ropa. Maar discrimineren mag absoluut niet. Het kan niet, mag niet en 

zal niet gebeuren dat alleen Nederlanders en andere niet-Duitsers voor 

de kosten opdraaien”, aldus Van de Camp.

Verzet

Volgens ANWB-directeur Van Bruggen groeit ook in andere landen 

steeds meer verzet, zoals in België en Luxemburg. Hij wijst ook op de 

kritiek in Duitsland zelf. ‘’Dat is natuurlijk mooi, maar daarmee zijn die 

plannen nog niet van tafel’’, zo benadrukte hij in Brussel. De ANWB 

hoopt dat het Europees Parlement de druk op de Europese Commissie 

in Brussel houdt, zodat die Berlijn ervan kan overtuigen dat de tolhef-

fing niet moet doorgaan. De ANWB hoopt ook dat de inzet van minister 

Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) vruchten afwerpt. Duitsland 

wil vanaf 2016 tol gaan heffen voor personenauto’s op snelwegen en 

op provinciale en lokale wegen. Een jaarvignet zal afhankelijk van het 

voertuig tussen de 20 en 108 euro gaan kosten

Hanssen Auto’s
In- en verkoop Occasions

Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Occasion Voordeel Weken

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl



“We naderen de ontknoping.” Dat zegt 
Coen Janssen, uitvoerder van het project 
wandelknooppuntennetwerk. Vorige 
week zat Janssen aan tafel met vrijwil-
ligers die de routes vorm gaven. “Op 
papier is het netwerk klaar. In oktober 
gaan de eerste routepaaltjes de grond 
in.” 

De gemeente Nederweert is niet de eer-
ste gemeente waar een wandelnetwerk 
wordt opgezet. Zo gingen Peel en Maas, 
Leudal en Maasgouw ons voor. Alle ge-
meenten werken daarbij samen met de 
Plattelandscoöperatie. Het wandelnet-
werk draagt onder meer bij aan de doel-
stellingen uit het programma Buiten-
gebied in Balans, samen groots, samen 
doen! Doel van dit programma, is om 
het buitengebied in de gemeente Ne-
derweert toekomstbestendig te maken 
en te houden. Ondernemers, inwoners 
en bezoekers van gemeente Nederweert 
werken daarbij samen aan een prettige 
woon-, werk- en leefomgeving. 

Uitrollen
“In Leudal zijn ze op dit moment nog 
bezig met het plaatsen van paaltjes”, 
aldus Janssen, die het project de afge-
lopen maanden heeft opgepakt. “Bin-
nenkort gaat onze buitendienst ook 
aan de slag.” Het uitrollen van het hele 

netwerk duurt naar verwachting drie 
maanden. Er ligt dan een structuur van 
175 km die bewandeld kan worden. Het 
gaat daarbij niet alleen om bospaden 
en veldwegen, maar ook om grind- en 
asfaltwegen.

Startbijeenkomst
Het wandelknooppuntennetwerk kwam 
tot stand dankzij de inzet van een grote 
groep vrijwilligers. Tijdens de startbij-
eenkomst van het project meldden zich 
ruim dertig geïnteresseerden. Deze 
mensen hebben zich verenigd in werk-
groepen. Elke kern kreeg een werk-
groep. Zo is optimaal de plaatselijke 
kennis benut. Onder hen Ben Houben 
die eerder in Ospel wandelroutes ont-
wikkelde. Zijn routes worden opgeno-
men in het knooppuntennetwerk. 

Uitgangspunten
Voor de ontwikkeling van het wandel-
routenetwerk is een aantal uitgangs-
punten gehanteerd. De belangrijkste 
waren: bestaande routes vormen de 
basis maar zijn niet heilig, het netwerk 
is fijnmazig rondom kernen en grofma-
zig in ‘open’ gebieden én zorg voor een 
wandelroutenetwerk waar wat te bele-
ven of te zien is (kunst, natuurgebieden, 
cultuurhistorie enzovoort). Daarin zijn 
de werkgroepen gelukt.

Waardering
Tijdens de bijeenkomst vorige week 
sprak Coen Janssen zijn waardering uit 
richting vrijwilligers. “Mede dankzij hun 
ligt er een prachtig netwerk, dat we nu 
samen echt vorm kunnen geven.” Het 
wandelnetwerk werkt hetzelfde als het 
fietsknooppuntennetwerk. Iedereen 
kan dus een route samenstellen naar 
zijn eigen behoefte. Om het wandelaars 
aantrekkelijk te maken wordt nog een 
aantal themawandelingen samenge-
steld. “En we gaan deels digitaal”, aldus 
Janssen. 

Aandacht
De gemeente werkt voor de themawan-
delingen opnieuw samen met de werk-
groep. “Maar dan hebben we het over 
het najaar, begin volgend jaar”, aldus 
Janssen. De komende maanden gaan 
we eerst de palen en andere markerin-
gen plaatsen. Aan de aftrap en opening 
van het netwerk zullen we op gepaste 
wijze aandacht besteden. 

Wilt u meer weten over de ontwikke-
ling van het netwerk tot op dit mo-
ment, dan kunt u contact opnemen met 
de persoon die namens uw woonplaats 
als contactpersoon fungeert.

U vindt de lijst op www.nederweert.nl. 

Wandelnetwerk krijgt vorm
Stap voor stap op weg naar de ontknoping

GemeenteContact
Donderdag 25 september 2014

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 14 0495 of 0495-677111

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. 

Leden van de werkgroep bekijken de routekaart en geven de laatste aanwijzingen. In oktober start de uitrol van het netwerk. Foto: gemeente Nederweert.

Op de website...
 Zebra voor Kapelaniestraat 
 Afwegingsnotitie N266
 Weblog burgemeester

www.nederweert.nl

Themaraad N266

Woensdag 24 september vindt in de 
Pinnenhof vanaf 19.30 uur een thema-
raad plaats over het verbeteren van 
de verbinding tussen de A2 en N266 in 
Nederweert.

De milieueffectrapportage (plan-MER) 
waarin de effecten van zes alterna-
tieven en vier varianten zijn onder-
zocht wordt gepresenteerd. De stake-
holders lichten hun adviezen en hun 
voorkeursalternatief toe.

Aan de hand van de onderzoeksresul-
taten en adviezen wordt ook bekend 
welke oplossing de voorkeur van het 
college heeft. De avond maakt deel 
uit van de weg naar een bestuurlijke 
keuze door de gemeenteraad.

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Woonwijk Hoebenakker is momenteel 
grotendeels bebouwd en bewoond. De 
wegen en trottoirs zijn aangelegd en 
veel beplanting is aangeplant. Tijd om 
de speelterreintjes in te richten! Dat 
doen we samen met een werkgroep 
van bewoners verspreid over de wijk. 
Binnenkort worden de eerste veldjes 
aangelegd.

Duidelijke behoefte
Hoebenakker is de nieuwbouwwijk ten 
noorden van Nederweert. De wijk biedt 
(toekomstige) inwoners de mogelijkheid 
om naar behoeften te kunnen bouwen. 
Men vindt er rust en ruimte om thuis te 
komen. Kinderen kunnen er veilig op 
straat spelen en een woning is nog be-
taalbaar is. In Hoebenakker is 15% tot 
20% van het plangebied gereserveerd 
voor water en groen.

Even geduld 
De afgelopen jaren is er volop gebouwd 
en hebben de nieuwe bewoners zich als 
het ware gesetteld. De gemeente kreeg 
vervolgens van verschillende bewoners 
de vraag wanneer de speelterreintjes 
worden aangelegd. Er is hiermee ge-
wacht totdat Hoebenakker een bepaald 
volume had. Enerzijds kunnen we zo 
goed de behoefte van de bewoners 
peilen. Anderzijds omdat recent nog 

woonstraten en openbare groen ter-
reinen aangelegd zijn. 

Vier locaties
Op dit moment wonen er in de wijk 
Hoebenakker 48 kinderen. Uit de 
inwoners van de wijk is een werkgroep 
gevormd van acht inwoners. Rekening 
houdend met de leeftijd van de kinde-
ren is samen met de werkgroep geke-
ken waar welke toestellen geplaatst 
worden. Er komen vier speelvelden. 
Eén terreintje ligt aan de Wiel Gubbels-
straat, één aan het Salmespad, één aan 
Koperslager en één aan de Eisenhower-
straat. 

Bewonerswerkgroep
De gemeente is blij dat de werkgroep 
bestaande uit bewoners van Hoebenak-
ker, bereid was om mee te denken over 
de inrichting van de speelterreintjes. 
Het grote voordeel hiervan is dat er zo 
betrokkenheid ontstaat bij de bewo-
ners en toekomstige gebruikers. Maar 
ook dat de speeltoestellen zo optimaal 
mogelijk afgestemd kunnen worden op 
de wensen vanuit de buurt. 

Ontwerpen 
Samen met de werkgroep zijn eerst de 
randvoorwaarden en uitgangspunten 
bepaald waaraan de speelveldjes moes-

ten voldoen. Vervolgens is op basis van 
catalogussen van diverse leveranciers 
een keuze gemaakt uit twee leveran-
ciers. Deze zijn gevraagd om ontwerpen 
te maken van de vier speelterreintjes. 
De werkgroep heeft besloten dat Kom-
pan de beste ontwerpen had, die ook 
het beste aansloten bij de aangegeven 
uitgangspunten.

Kabelbaan, klimparcours en
skate-/crossbaantje
De speelterreintjes gaan er prachtig 
uitzien met voor alle kinderen wat wils. 
Naast de gebruikelijke toestellen zoals 
glijbanen, schommels en zandbakken, 
komt er ook een kabelbaan, een uitge-
breid klimparcours en een asfaltbaantje 
met kleine heuveltjes voor te skaten 
en te crossen. De werkgroep heeft 
zoveel mogelijk gekozen voor toestellen 
van duurzaam acaciahout en bedekte 
kleuren.

Uitvoering
De aanleg van de speelterreintjes 
vindt dit jaar nog plaats. De locaties 
Koperslager en Salmespad zijn het 
eerst aan de beurt. Hier is het gras 
al sterk genoeg. Op het terreintje bij 
het Salmespad wordt eerst een asfalt-
baantje aangelegd.
Zodra dit klaar is worden hier de 

In gesprek
Zeven Midden-Limburgse gemeenten, 
waaronder Nederweert, willen op 
korte termijn een gesprek met staatse-
cretaris Van Rijn van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). 

In een brief aan de staatssecretaris 
slaan de wethouders alarm over de 
verwachte korting van 25% voor de 
jeugdhulp. Zij constateren dat er grote 
verschillen bestaan tussen de landelij-
ke cijfers en de informatie die zij heb-
ben verzameld. Voor de afwijking in 
het AWBZ–budget heeft het ministerie 
van VWS geen verklaring.

De regiogemeenten nemen graag 
hun verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg. Zij liggen goed op schema 
met de inhoudelijke voorbereiding. 
Visie en beleid zijn gereed. De trans-
formatie is gestart en de organisaties 
brengen de interne bedrijfsvoering op 
orde. Echter, het moet ook financieel 
mogelijk zijn een goede en gezonde 
start te maken met het overnemen van 
de jeugdzorgtaken.

Kabelbaan, klimparcours en meer voor kinderen…
Aanleg speelterreintjes Hoebenakker

Afgewogen
beslissing 
Twee keer per jaar ontvangt u van 
de BsGW een belastingaanslag voor 
de afvalstoffenheffing. De gemeente 
heft de afvalstoffenheffing voor het 
dekken van de kosten die we maken 
voor het verwijderen van huishoude-
lijk afval.

De afvalstoffenheffing van de ge-
meente Nederweert bestaat uit een 
vast deel (voor ieder huishouden ge-
lijk) en een variabel deel. Het variabele 
deel wordt bepaald door de hoeveel-
heid (aantal) kilo’s afval die u aanbiedt 
via de duobak. Dit deel betaalt u als 
het ware achteraf, want dit bedrag is 
gebaseerd op de aangeboden kilo’s.

Deze manier van afrekenen sluit aan 
bij onze visie dat degene die afval 
maakt hiervoor ook betaald. Het beta-
len voor restafval is ook een stimulans 
om afval te scheiden. Als u meer afval, 
zoals glas, papier, kunststof en textiel, 
gescheiden aanbiedt, betaalt u name-
lijk minder afvalstoffenheffing.

In 2013 is iets mis gegaan met de 
weeggegevens. Daardoor hebben in-
woners minder hoeven te betalen. We 

hebben daar telefoontjes over ontvan-
gen. De kilo’s over 2013 zijn echter wel 
geregistreerd.  De gegevens zijn nu 
gekoppeld aan het juiste woonadres. 
Dat betekent dat we het aangeboden 
afval dat nog niet verrekend was, 
alsnog verrekenen. Veelal gaat het om 
een bedrag dat schommelt tussen de 
één en tien euro.

Bovenstaande betekent dat het me-
rendeel van de Nederweerter huishou-
dens rond 30 september een navor-
dering in de bus krijgt. In de meeste 
gevallen gaat het, zoals aangeven om 
enkele euro’s. Wij vinden het verve-
lend dat er voor u extra administra-
tieve last ontstaat maar hopen op uw 
begrip. 

toestellen geplaatst. Het terreintje aan 
de Wiel Gubbelsstraat wordt zo snel 
mogelijk geëgaliseerd en ingezaaid. 
Dit doen we zodra de werkzaamheden 
rondom dit veldje zoveel mogelijk zijn 
afgerond. Zodra het gras stevig genoeg 
is worden ook hier de toestellen gep-
laatst.

Nieuwsgierig
Benieuwd geworden naar de ontwer-
pen of de locaties? Loop eens de wijk 
in en ga op zoek naar de toekomstige 
speelveldjes. Hoebenakker is onder 
meer te bereiken via de wandelroute 
De Vlinderpaât, die vertrekt vanaf de 
woonzorgzone en zorgcentrum
St. Joseph.

Kaartjes van de locaties en de defini-
tieve ontwerpen zijn ook te zien op 
www.nederweert.nl. 



Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Rijstevlaai met slagroom en chocolade: € 11,95 half € 6,75
Rekel volkorenbrood: € 2,20
Worstenbroodjes: 5+1 gratis!
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Weekaanbieding

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

ZIEKENVERVOER

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

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

DEZE WEEK IN DE RECLAME

4 Varkens saucijzen +

4 Slavinken ..........................................................................................................................................samen  € 5,95

Italiaanshaasje varkenshaas gevuld met kruidencrème ......100 gram  € 1,99

Kalkoen braadworstjes ..................................................................................100 gram  € 0,75

Kip zoet zuur alleen even opwarmen; lekker met rijst ...................400 gram  € 4,25

Snijworst + Achterham ............................................................... samen 200 gram  € 2,99

Tussenbalans natuurherstel in Nederweert
Op woensdag 1 oktober 2014 or-
ganiseert Vogelwerkgroep Neder-
weert in samenwerking met stichting 
Limburgs Landschap een informatie-
ve avond over 20 jaar natuurherstel 
in Nederweert. In een kleurrijke pre-
sentatie wordt ingegaan op de be-
tekenis van natuurherstel voor onze 
broedvogels.  De nadruk zal liggen 
op enkele natuurgebieden, maar ook 
wordt ingegaan op de ontwikkeling 
in stedelijke gebieden en in cultuur-
land.  Iedereen is welkom op deze 
interessante presentatie. De locatie is
zaal Centraal, Kerkstraat 59 te Ne-
derweert. Aanvang: 20.00 uur. De 
entree is gratis.

Nederweert is rijk aan interessante 
natuurgebieden. Meest bekend zijn 
Nationaal park de Groote Peel, het 
Weerterbos, De Banen en Sarsven. 
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat deze 
gebieden er zijn, maar in de periode 
van de grote ontginningen toen veel 
natuur verdween was het voortbe-
staan hiervan allerminst zeker.  Daar-
naast hadden deze gebieden ook te 
lijden onder verdroging en overbe-
mesting.
In Nederweert is in de jaren negentig 
een begin gemaakt met omvangrijk 
natuurherstel.  Vennen werden in 
ere hersteld,  natuurgebieden wer-
den vergroot en er kwamen beheer-
plannen om de natuurwaarden in 
die gebieden in stand te houden en 
te verbeteren. Het natuurherstel viel
samen met het begin van jaarlijkse 
broedvogeltellingen door de Vogel-

werkgroep Nederweert. Hierdoor is
een uniek overzicht verkregen.
Door de jaarlijkse tellingen is de 
aantalontwikkeling en langjarige 
trend van meer dan 85 zeldzame en 
schaarse broedvogels bekend. Uit het 
onderzoek blijkt dat natuurherstel bij 
een aantal soorten voor een flinke 
impuls heeft gezorgd.  Zo is in Neder-
weert weer een florerende populatie 
van de Dodaars aanwezig.  Deze ty-
pische broedvogel van heidevennen
was zonder venherstel vrijwel zeker
verdwenen.  Ook broeden weer zeld-
zame soorten als de Nachtzwaluw, 
Grauwe Klauwier en het Visdiefje, 
vogels die in de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw uit Neder-
weert verdwenen.

Door het vergroten van de natuur-
gebieden en gewijzigd beheer zijn 
de omstandigheden in die gebie-
den flink verbeterd. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat de Zwarte Ooievaar, 
een soort die nog niet in Nederland 
broedt maar steeds vaker wordt
waargenomen, over een aantal jaren
tot onze broedvogels gaat behoren. 
Wilt u meer weten, kom dan naar 
deze presentatie. U bent van harte 
welkom.

Openluchtmuseum Eynderhoof 
Zondag 28 september
Wijn, stroop en kaas maken in 
Openluchtmuseum Eynderhoof 
van 13.00 – 17.00 uur

Het is herfst. De druiven zijn rijp, 
de appels vallen op de grond en de 
bieten zijn dik genoeg. Werk aan de 
winkel in Eynderhoof. De 15 meter 
hoge schoorsteen gaat roken. De ke-
tels gaan dampen. Er wordt stroop 
gemaakt naar eigen recept. En hij is 
lekker, want ze kunnen de verkoop 
niet aan. Maar vandaag kan iedereen 
proeven van de Eynderstroop.

Ook wordt er wijn gemaakt. Je ziet 
het persen en bottelen. Men kan 
proeven van de heerlijke rabarber 
wijn, die al eerder gemaakt is.

Het museum heeft ook een kaasma-
ker, die deze dag demonstreert hoe 
van melk kaas gemaakt wordt. Een 
handwerk waar nog al wat ervaring 
en kennis voor nodig is, voor dat het 
bolletje kaas gerijpt is. Ook kan er 
geproefd worden van de kaas die al 
eerder gemaakt is. 

Om alles gezellig te maken in de sfeer 
van een wijnfeestje, komt de Ober-
krainer groep Lustno naar  Eynder-
hoof. Verder zijn de vele ambachten 
in bedrijf, en is er gelegenheid om 
alle tentoonstellingen te bezichtigen. 

Woensdag 1 oktober Kinder-
bakdag
Vandaag is er weer kinderbakdag 
op Eynderhoof. De kinderen worden
verkleed als kleine bakkers, met bak-
kersmuts en schort. Ze gaan aan de 
slag met de deegrol, om zelf onder 
deskundige begeleiding van de bak-
kersvrouwen van Eynderhoof, gebak-
jes te bakken. Verder blijft er genoeg 
tijd over om te spelen in het speelbos 
of op de wasplaats. Denk wel aan de 
1 euro extra bij de entree om te bak-
ken. Tussen 13.00 en 16.00 uur mag je 
zonder opgaven bakken.
Voor meer info www.eynderhoof.nl
U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Milderspaat 1 te Neder-
weert-Eind.

Randweg 
Van het voortuintje naar belang 
voor Nederweert.

In het Weekblad voor Nederweert 
van 4 september geeft het Pinke stof 
tot nadenken. Het is goed het eigen 
voortuintje even te vergeten en het 
Nederweerts belang zwaarder te la-
ten wegen. Maar het is de vraag hoe 
het Nederweerts belang het beste 
gediend kan worden.

In het nieuwe MER rapport wordt het 
verbeteren van de N266 naar de doel-
stellingen van het Masterplan voor 
Nederweert geschreven. De doelstel-
lingen van het vorige MER rapport, 
bereikbaarheid en verkeersknelpun-
ten verbeteren bleken geen knelpun-
ten. Geluidsoverlast blijkt een knel-
punt voor de leefbaarheid, maar kan
bestreden worden door maatregelen 
zoals stil asfalt, geluidswallen of iet-
wat verdiepte ligging. Het aanleggen 
van een nieuwe randweg is het pro-
bleem van geluidsoverlast verplaat-
sen en kost de burger erg veel geld.

De fysieke en ruimtelijke barrière-
werking van de N266 tussen Neder-
weert en Budschop staat nu op de 
voorgrond. De barrièrewerking op-
lossen door de N266  te verplaatsen 
naar het buitengebied wordt teniet 
gedaan door het kanaal. Werken 
aan een oplossing voor het vergro-
ten van de leefbaarheid voor alle 

burgers van Nederweert zou een 
brug voor langzaam verkeer zijn 
over het kanaal. De burgers kunnen 
elkaar ontmoeten in de kernen op 
onze pleinen, bij horeca en winkel 
gelegenheden of bij evenementen. 
Probeer wat we hebben in stand te 
houden zonder het verplaatsen en
creëren van nieuwe problemen voor 
burger en ondernemer.

De bodem van de portemonnee is 
immers al zichtbaar in Nederweert. 
Denkend vanuit onze voortuintjes, 
voor het belang van Nederweert 
moeten we geen nieuwe problemen 
gaan creëren. Het is gewoon geld 
over de balk gooien en financiële ri-
sico’s aangaan. Daarbij is het aantal 
nieuwe verkochte auto’s nog nooit zo 
laag geweest en wordt het thuis wer-
ken steeds populairder. 

Op 24 september ontmoeten afge-
vaardigden van de Provincie, Ge-
meente en de stakeholders elkaar in 
de Pinnenhof voor een themaraad 
om 19.30 uur. Burgers die niet hou-
den van het verplaatsen van proble-
men worden vooral uitgenodigd om 
hun stem te laten horen. Een nieuwe 
randweg is géén oplossing. Dit  moe-
ten we onze politieke vertegenwoor-
digers duidelijk maken. Regeren is 
tenslotte vooruitzien. 

De gezamenlijke actiegroepen. 

X

Voor het inzaaien van
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

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

Luistervaardigheden
Een goed gesprek begint met te luiste-
ren naar wat een ander zegt. Niet be-
leefd wachten tot iemand klaar is met 
praten, maar echt willen horen wat die 
ander zegt. Dat dit niet altijd meevalt, 
is wel duidelijk. We snappen niet goed 
waar het over gaat, we hebben eigen-
lijk een andere mening of het onder-
werp interesseert ons simpelweg niet. 

Ook zijn we gevoelig voor de presen-
tatie van de spreker. Misschien wekt 
die wel irritatie op, waardoor we ons 
laten afleiden. Vinden we het geen
aardig persoon, is hij slordig gekleed 
of praat zij te veel en te snel? Als we 
ons hiervan bewust zijn, kunnen we 
er extra op letten. 
Maar we zijn ook gevoelig voor an-
dere zaken. En dat hebben we vaak 
minder goed in de gaten. Is de spre-
ker juist heel goed gekleed, gebruikt 
hij humor of geeft zij treffende voor-
beelden? Misschien worden we inge-
pakt door een stortvloed aan moeilij-
ke woorden die eigenlijk niks met het 
onderwerp te maken hebben. Ook
die dingen leiden ons af. 

Geoefende sprekers weten dat. Ze 
kleden zich voor de gelegenheid, la-
chen regelmatig en kijken ons aan als 
ze praten. Ze stralen zelfvertrouwen 
en deskundigheid uit. Maar dat wil
niet altijd zeggen dat ze weten waar 
ze het over hebben. Ze luisteren dan 
niet naar ons, maar naar zichzelf. De 
boodschap die ze brengen ligt vast, 
ze laten zich niet vermurwen door 
nieuwe inzichten. 

Laatst was ik in het verzorgingstehuis 
op bezoek. Daar wonen mensen die 
afhankelijk zijn van de zorg van an-
deren. Een bewoner vertelde me dat 

hij zijn toetje niet meer krijgt. Dat is 
te duur. Eerst werd de appelmoes ge-
schrapt, nu het toetje. ‘Het personeel 
rent hard, maar komt tijd tekort. En
nu geven ze tonnen uit aan een ma-
nager die moet uitzoeken hoe onze 
zorg moet zijn. Snap jij dat?’, vroeg 
hij. Nee, dat snap ik niet. Ik weet dat 
het ene niet alles met het andere te 
maken heeft. Maar als je voor een 
financieringsmodel gaat, waar de 
grote zorgaanbieder bepaalt waar er 
wordt bezuinigd en hoeveel, dan be-
geef je je op gevaarlijk terrein. Zeker 
als je vergeet om met de mensen te 
praten die direct met de gevolgen te 
maken krijgen: de hulpbehoevenden
en het personeel.

Goed luisteren levert veel op. Het 
toont je hoe de wereld echt in elkaar 
zit, in plaats van hoe wij haar graag 
willen zien.

Eveline Korsten
eveline.korsten@gmail.com

zand

bouwhout

cement

meranti

stenen

plaatmateriaal

isolatie

tuinhout

betonvloeren

plinten

dakpannen

architraven

ku
ns

ts
to

f p
an

el
en

kunststof kozijnen
ho

ut
en

 v
lo

er
en

houten kozijnen
pl

af
on

d 
pa

ne
le

n buiten deuren
bu

it
en

 p
ar

ke
t binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Magazijn
koopjes!

Voor o.a.
•	Keralit	gevelpanelen
•	Laminaat,	plafonds,	

wanden,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Tuinhuisjes	en	tuinhout
•	Schuttingen	en	poorten

Kom ook
naar onze
showroom!

TUINHOUT
diverse	maten	

en	lengtes

Nieuwendijk	84
5712	EN	Someren
T.	0031	493	491419
www.amaas.nl
Wij	zijn	gevestigd	in	Someren-Eind
op	10	minuten	rijafstand	van	
Nederweert		en	Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!

Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
Open:	 ma.	t/m	vr.	 7.00-18.00	u.

zaterdag	 7.00-13.00	u.

Ontdek De Peel in het spoor van de boswachter 

Avondwandeling vanaf Buiten-
centrum De Pelen

Op zaterdag 27 september kun je, 
in het spoor van boswachter Piet 
Zegers, De Groote Peel in de avond-
uren beleven! Wat je tegenkomt 
en welke route hij kiest, dat is een 
verrassing. De excursie is onge-
veer 7 km lang en start om 19.00 
uur bij de ingang van Buitencen-
trum De Pelen van Staatsbosbe-
heer aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 10,- voor volwas-
senen en € 7,50 per kind, inclusief 
een drankje en een versnapering.
Er is plek voor 20 deelnemers, dus 
advies is om vooraf kaartjes te re-
serveren via: www.webwinkel.
staatsbosbeheer.nl of per mail: de-
pelen@staatsbosbeheer.nl 

In het spoor van de boswachter 
ontdek je veel meer!
Een avondwandeling in Nationaal 
Park De Groote Peel is heel bijzonder. 
Zeker als je in het spoor loopt van de 
boswachter. Hij kent zijn gebied als 
geen ander en weet de mooiste plek-
jes te vinden. Zo ontdek je veel meer!
We starten als het nog licht is en dui-
ken dan langzaam het donker in. De 
schemering is de beste tijd om dieren 
te spotten. Als het donker wordt ver-

andert er van alles in de natuur. Die-
ren die overdag actief zijn maken zich 
op voor de nacht. Veel vogels zingen 
nog een laatste avondserenade en
komen dan tot rust. Reeën, vossen en 
andere kleine zoogdieren voelen zich 
onbespied en sluipen voorzichtig uit 
bosjes en holen tevoorschijn op zoek 
naar voedsel. Als het helemaal don-
ker is worden de dieren van de nacht 
actief. Ze zijn aangepast aan het le-
ven en jagen in het donker en heb-
ben een goed ontwikkeld gehoor, 
tast- en/of reukvermogen. 

Ook de deelnemers aan deze excursie 
zullen deze aanpassing van de zin-
tuigen ervaren. Als het zicht minder
wordt ga je automatisch beter luis-
teren en zelfs voelen (met je voeten) 
waar je loopt. Tijdens deze verras-
sende avond vol natuurbeleving kan
je het allemaal beleven. Een ervaring 
om nooit te vergeten!

Nog meer zomerse activiteiten in 
De Groote Peel 
Staatsbosbeheer organiseert veel 
verrassende activiteiten in Nationaal 
Park De Groote Peel. Alle activiteiten 
starten bij het Buitencentrum De Pe-
len. Voor meer informatie over het 
programma kijk op: www.buitencen-
tra.nl of www.np-degrootepeel.nl 

Foto © Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbeheer 

Zorgcentrum St. Joseph
Stichting Land van Horne
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Informatieve bijeenkomst
over de 

Ziekte van Huntington
Sprekers vertellen over hun ervaringen 

met de ziekte van Huntington

2 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
Gasterij de Ontmoeting, Brugske 16 in Nederweert

Aanmelden Aanmelden 
EE : st.joseph@landvanhorne.nl,  TT : (0495) 63 16 33 

of bij de receptie. 

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.



Aanbieding
t/m 27 september

Kersenvlaai € 8,95

Appel Citroenvlaai

€13,95

2 snacks naar keuze

€ 2,50

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Dezelfde glasvezel 
maar dan 
supervoordelig
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    Elke maand

45,-

• Glasvezelexperts, Burg. Vullerstraat 6, Nederweert

• Jan Truyen Beeld & Geluid, Klaarstraat 9, Ospel
Telfort adviseur

Interactieve TV
Analoge TV

Internet
Bellen

Nu met
gratis

monteur

Molenstraat 38 • 5711 EW Someren
Tel. 06 39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor 

meer info en/of offerte
•	kunstgras	v.a	€ 21,- met 10 jaar 

garantie
•	voor	het	aanleggen	van	kunst-
gras	hanteren	wij	6%	i.pv.	21%	
zolang	de	btw	regeling	van	
kracht	is.

GorGordijnen  •  dijnen  •  VitragesVitrages
VVouwgouwgorordijnendijnen

BinnenzonwBinnenzonweringering
TTaapijt  •  pijt  •  VinVinyl  •  PVCyl  •  PVC

Langstraat 3, Hal 9  
5595 AA Leende  
040-2062822

Brugstraat 3  
6031 EE Nederweert  
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B  
5688 EC Oirschot  
0499-842337

Limburgse Molendag op 
de Molens van Nederweert

De molens zijn open van 
11.00 /16.00 uur

Rondleiding, draaien en malen

Vriendelijke groeten van de Molenaars

VV de Pinmaekers halen turf op

Op vastelaovendj dinsdag werd door 
Prins Rob I, jeugdprins Tim en jeugd-
prinses Charlotte, de turf met de 7 pin 
opgelaten als afsluiting van de vaste-
laovendj 2014.
De turf werd uiteindelijk terug ge-
vonden in het achterhoekse Ruurlo.

Indien de turf wordt gevonden is het 
traditie dat VV de Pinmaekers een be-
zoek brengt aan de woonplaats van 
de vinder.
In het weekend van 13 en 14 septem-
ber heeft een afvaardiging van VV 

de Pinmaekers een bezoek gebracht 
aan Ruurlo, waar op dat moment het 
dorpsfeest werd gehouden.
De groep van 27 personen werd bij-
zonder gastvrij ontvangen door de
Oranjevereniging van Ruurlo. Op za-
terdagmiddag werd de vereniging
op de feestweide in de gelegenheid 
gesteld om de turf in ontvangst te 
nemen van de vinder. Voor de vinder 
en de voorzitter van de Oranjevereni-
ging was er een fles Pinke. Aanslui-
tend heeft de groep genoten van alle 
festiviteiten rondom het dorpsfeest.

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 29 september GESLOTEN i.v.m. 
KERMIS. Woensdag 1 oktober 09.30-
12.00 uur workshop schilderen en van 
10.00-12.00 kookworkshop*. Donder-
dag 2 oktober van 13.30-15.45 uur 
ontspanningsmassage*. Vrijdag 3 ok-
tober 09.30-12.30 uur creatief atelier. 
Open inloop dinsdag t/m donderdag 
van 09.00-16.00 uur en op vrijdag van 
09.00-13.00 uur. (* = op afspraak). 
Meer info: www.toonhermanshuis-
weert.nl

Jan Leyers over
Arm & rijk 7 oktober

Lezing bij Bibliocenter Weert 

De bekende Belgische program-
mamaker Jan Leyers heeft in 
de tv-serie Arm & rijk laten zien 
hoe mensen wereldwijd met de 
groeiende ongelijkheid omgaan.
Daarvoor ging hij in gesprek met 
mensen in acht wereldsteden. Bij 
Bibliocenter Weert vertelt hij op 
dinsdag 7 oktober om 19.30 uur 
over deze adembenemende reis. 
Reserveren op www.bibliocenter.
nl of aan de balie van de biblio-
theek. De toegang is € 12,50 voor 
bibliotheekleden, € 17,50 voor 
niet-leden.  Adres: Wilhelminasin-
gel 250, 6001 GV Weert. 

In de documentaireserie zie je hoe 
armen het hoofd boven water pro-
beren te houden en hoe rijken hun 
geprivilegieerde situatie proberen te 
rechtvaardigen. Waarom komen zo 
weinig have-nots tegen de stuitende 
welstandsverschillen in opstand en 
kijken zoveel haves onverschillig de 
andere kant op? Maakt geld gelukkig 
en werkt rijkdom bevrijdend? Voe-
len we ons beter als de ander minder 
heeft? Of is het net omgekeerd, en 
zorgt meer gelijkheid in een samen-
leving voor meer geluk?

Jan Leyers bezocht acht wereldste-
den en vertelt bij Bibliocenter over 
deze spannende reizen. Elke afleve-
ring speelde zich af op een andere 
plek: van São Paulo tot Peking en van 
Johannesburg tot Havana. Daar ont-
moette hij mensen die aan weerszij-
den van de kloof staan en ontdekte 
hij hoe zij met deze vaak spectaculai-
re ongelijkheid omgaan. Hij verkent 
een bonte wereld vol schrijnende te-
genstellingen. Jan Leyers is een gebo-
ren verteller en neemt je mee op een 
boeiende en niets verhullende reis. 

Dag van de ouderen
Woensdag 8 oktober 2014

Gemeenschapshuis Reigershorst 
Nederweert-Eind, Aanvang 13.30 uur. 

Zaal open om 13.00 uur.

Lezing door dr. Thieu Heijltjes over 
het virtuele zorghuis en optredens 
door Duo Side bij Side.
Bijdrage € 4,- p.p. incl koffie/thee 
met iets lekkers.

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

Lekker lang wandelen in De Groote Peel

Dagwandeling van 15 kilometer 
bij Buitencentrum De Pelen

Op zondag 28 september houdt 
Staatsbosbeheer een Dagwande-
ling van 15 kilometer in Nationaal 
Park De Groote Peel. De excursie 
staat onder begeleiding van een 
Peelgids en start om 11.00 uur bij
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 7,50 per persoon. Er is plek 
voor 30 deelnemers, dus advies is 
om vooraf kaartjes te reserveren
via: www.webwinkel.staatsbos-
beheer.nl of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Grote variatie in kleinste Natio-
naal Park van Nederland
De Groote Peel is het kleinste natio-
nale park van Nederland. Toch kun 
je er uren rondstruinen. Tijdens een
Dagwandeling loop je onder bege-
leiding van een Peelgids van Staats-
bosbeheer die het gebied heel goed 
kent en kom je op de mooiste plek-
jes. De gids heeft een route van 15 
kilometer uitgestippeld die onder 
meer langs de grote waterplassen 
het Meerbaansblaak, ’t Elfde en ’t 
Roerdompven loopt. Daarbij wordt 
de provinciegrens tussen Brabant en 
Limburg een paar keer overgestoken. 
Onderweg krijg je informatie over de 
planten en dieren, het ontstaan en 
over de cultuurhistorie van De Groote 
Peel, maar wandelen staat voorop. 

Omdat er in De Groote Peel alleen ge-
wandeld wordt kun je er nog heerlijk 
genieten van de stilte. Het landschap 
is weids en open met veel waterplas-
sen, heide en kleine stukken bos. Het 
gebied is onder meer bekend om zijn 
vogelrijkdom maar ook vanwege zijn 
rijke cultuurhistorie. In de Peelstreek 
is vroeger namelijk turf gestoken. De 
sporen van dit turfstekerverleden zijn 
nog goed zichtbaar in het landschap. 
Zo wandel je bijvoorbeeld over Peel-
banen, de paden waarover vroeger
het veen werd vervoerd. De houten 
knuppelbruggen zijn van latere da-
tum en aangelegd om het oorspron-
kelijke moeras toegankelijk te maken 
voor wandelaars. Een aanrader voor 
iedereen die van de natuur en van 
wandelen houdt! Let op: Halverwe-
ge de wandeling wordt er gepau-
zeerd in het open veld. Zorg dus 
voor een lunchpakket en voldoen-
de drinken voor onderweg. 

Na afloop nog even nagenieten
bij het Buitencentrum
De Dagwandeling duurt ongeveer vier 
uur dus je bent op tijd terug om te ge-
nieten van muziek op het Peelpodium. 
Om 15.00 uur speelt See Q in het over-
dekte amfitheater van De Pelen. Een 
aanrader! Of verwen jezelf met een 
lekker biertje of stuk Limburgse vlaai 
op het terras van de Peelkiosk. Het 
Buitencentrum is elke dag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer in-
formatie: www.buitencentra.nl

Foto © Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbeheer 

“Missa Luba”
Bijzondere uitvoeringen van de 
“Missa Luba” door Gemengd koor
Leveroy

Het gemengd koor Leveroy zal op 
zondag 12 oktober 2014 in de H. Bar-
bara kerk te Leveroy om 10.30 uur, 
de “Missa Luba” uitvoeren. Op zon-
dag 19 oktober zal deze Mis in de st. 
Martinusparochie te Horn om 11.00 
uur worden opgevoerd. Op zondag 
26 oktober om 9.30 uur in de H. Wil-
librordusparochie te Stramproy. En
zaterdag 15 november om 19.00 uur 
in de st. Stephanusparochie te Heel.
Naast de gezangen uit de Missa Luba 
zullen er verder tijdens de dienst nog 
enkele andere Afrikaanse liederen
worden gezongen.
De “Missa Luba” is een werk van de 
Belgische componist Guido Haazen.
Deze is ontstaan uit de samenwer-
king van een koor, hun dirigent en 
een aantal leraren.
In 1953 werd Guido Haazen als ka-
tholiek missionaris naar Kamina ge-
stuurd, waar hij verantwoordelijk 
werd voor het algemeen beleid van 
een school, met name ook voor de li-
turgie en voor de muziek. Tot dan toe 
werd er in de liturgie van die school 
alleen westerse muziek gezongen. 
Maar Haazen, die al snel de schoon-
heid van de plaatselijke muziek leer-
de kennen en appreciëren, vond dat 

die Afrikaanse muziek ook in de litur-
gische beleving van de kinderen en 
de leraren thuishoorde.

De Missa Luba is een zetting van het 
ordinarium van de Tridentijnse mis op 
traditionele gezangen uit Belgisch-
Congo. De oorspronkelijke versie was 
bedoeld voor tenor solo, gemengd 
koor, en een kleine groep slagwerk.

Een tiental dames en heren uit de re-
gio, zullen op projectbasis ons koor 
hierbij ondersteunen. Enkele leden 
van de succesvolle percussiegroep 
van Fanfare Concordia staan garant
voor de in deze mis zeer belangrijke 
ritmische ondersteuning en samen
met onze vaste organist Roger Dings 
zullen zij voor de begeleiding zorgen.
Bij deze uitvoering is een goede tenor 
solist belangrijk. Deze tenorpartij zal 
door Geert Belgers (uit Roermond) 
worden gezongen. Het geheel staat 
onder leiding van onze vaste dirigent 
Hans Peeters.
Vermeld moet nog worden dat dit 
het laatste project wordt voor onze 
dirigent Hans Peeters, die vanaf 1975 
als dirigent in Leveroy werkzaam is 
geweest, eerst bij het Jongerenkoor, 
daarna bij het herenkoor en dames-
koor samen ook als gemengd koor. 
Eind 2014 stopt Hans als dirigent bij 
onze koren.



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 overma-
ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 
e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 
Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-
derweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 25 september
tot en met 4 oktober 2014 

DONDERDAG 25 SEPTEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.H.-Cosmos en Damianus, 
martelaren
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 27 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Vincentius de Paul,
priester – vooravond van de 26ste zondag 
door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) – jaardienst ou-
ders Stultjens-van Tongerlo, jaardienst Nelly 
Stultjens-van Eijndhoven,  jaardienst ouders 
Pepels-Mertens, jaardienst Lambert Linsen.

ZONDAG 28 SEPTEMBER
Zesentwintigste zondag door het jaar 
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector. 
mevr. L. Roost) – jaardienst Thieu Jonckers. 

MAANDAG 29 SEPTEMBER
Feest van de aartsengelen Michaël, Gabriël 
en Rafaël
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 30 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Hiëronymus, priester en
kerkleraar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 1 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Theresia van het Kind 
Jezus, maagd en kerklerares
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 2 OKTOBER
Feest van de H.H.-Engelbewaarders
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 3 OKTOBER
Eerste vrijdag van de maand, bijzonder toe-
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 4 OKTOBER
Feest van H.-Franciscus van Assisi - voor-
avond van de 27ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H.Dielissen) – jaardienst ouders-
Knapen-Brentjens, jaardienst familie Veuge-
lers-de Wit, jaardienst Sjef Feijen, jaardienst 
Ricky Bours-Versteden, jaardienst Niek van de 
Boogaert, Mies Stultjens vanwege verjaardag 
tevens voor Dina Stultjens-Knapen en zoon 
Wiel,  Mia Haenen-Teeuwen, overleden fami-
lieleden Spiertz-Nelissen, ouders Evers-Peters, 
dochter Elly en schoonzonen Piet en Jan, ou-
ders Theu Korsten en Corrie Korsten-Meulen.

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

NL96 RABO 0135 5077 15

27 september t/m 4 oktober 2014

ZATERDAG 27 september: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor Miet Stals-Houben.

ZATERDAG 4 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, jaardienst voor Sjra en 
Truus Verdonschot-Coolen.

LEZERS: zaterdag 27 september Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 27 september
Tim Theunissen en Esther Boonen.

De kerk heeft van Zij-Actief een bijdrage 
uit de opbrengst van het Festeynder mogen 
ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 27 september zijn jullie weer harte-
lijk welkom in de sacristie om 19.15 uur.

“Wij denken zelden aan wat we hebben, 
maar voortdurend aan wat ons ontbreekt.”

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 28 september
10.00 uur H. Mis – voor overleden ouders Op 
‘t Root-Creemers en zoon Eddy (vanwege 
verjaardag’).

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank:  NL97RABO 0135506824

of  ING:  NL39ING 0001836498.

Wijziging:
Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803.
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
van € 20,00 overmaken op Rabo-bank: 
NL97RABO 0135506824 van de St. Rochus-
parochie Budschop of op ING:  NL39ING 
0001836498. Een andere mogelijkheid is 
het bedrag van €  20,00 in een envelop af te 
geven bij de penningmeester, Beatrixstraat 
51, met vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave 
misintenties vóór donderdag i.v.m. uitgave
van het weekblad. Telefoonnummer Paro-
chiecentrum St. Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 28 september  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Piet Wullems
Collectant: Thum Vossen

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

NL96 RABO 0135 5077 15

27 september t/m 4 oktober 2014

ZATERDAG 27 september: 19.15 uur H. 
Mis, jaardienst voor Miet Stals-Houben.

ZATERDAG 4 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, jaardienst voor Sjra en 
Truus Verdonschot-Coolen.

LEZERS: zaterdag 27 september Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 27 september
Tim Theunissen en Esther Boonen.

De kerk heeft van Zij-Actief een bijdrage 
uit de opbrengst van het Festeynder mogen 
ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 27 september zijn jullie weer harte-
lijk welkom in de sacristie om 19.15 uur.

“Wij denken zelden aan wat we hebben, 
maar voortdurend aan wat ons ontbreekt.”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: www.parochie.leveroy.net

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 27 september  –  4 oktober 2014

Zondagmorgen 28 sept. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Johannes Hermans en Anna Sil-
lekens, Sjra Verstappen en Griet Verstappen-
Nijs,  Als hgm. voor overleden ouders Kurst-
jens-Schmitz v.w. zijn verjaardag en tevens 
voor Jan en Leo Kurstjens, Als hgm. voor de 
levenden en overleden leden van schutterij St. 
Barbara, Als maandd. voor overleden ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas,  Elisabeth, 
Harrie en Sjra Schreurs (Canticum Novum)

Mededelingen:
•	 In de maand september vinden de aanmel-

dingen voor de Eerste H.Communie en het 
Vormsel plaats. Indien u een kind heeft op 
het speciaal onderwijs of elders, en u wilt 
dat uw zoon of dochter meedoet aan de 
voorbereidingen van de H. Communie of het 
Vormsel dan kunt u contact opnemen met:
- communie2015@gmail.com  (als het om 
de communie gaat)
- 2015vormsel@gmail.com (als het om het 
vormsel gaat)

•	 U ontvangt dan meer informatie.
•	 De kerkdeurkollekte voor de MIVA heeft	

€ 79,62 opgebracht namens het kerkbe-
stuur onze hartelijke dank;

•	 Overleden in de leeftijd van 74 jaar Toos van 
Appeven-van Roij moge zij rusten in vrede. 

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 27 september – 4 oktober

Zaterdag 27 september, H. Vincentius de 
Paul, priester, 19.00 (Samenzang)
jrd Jan Slaats en zoon Ton, jrd Mathieu Vaes, 
Gertruda Vaes-Migchels en zoon Martje, 
ghm Wiel Hermans en Drika Hermans-Jon-
kers en zoon Giel. 

Zondag 28 september, 26e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) 
ouders Pellemans-Vaes (verjaardag), jrd
Graad en An Broens-Rutjens, ghm Sjeng 
Feijen en Anna Valks. 

Dinsdag 30 september, 
19.00 voor de zieken. 

Donderdag 2 oktober, in Mariakapel aan
Klaarstraatzijweg, HH. Engelbewaarders, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 
18.30 ter ere van Maria van Altijddurende 
Bijstand, voor eigen intenties.

Vrijdag 3 oktober, H. Maagd Maria, Sterre 
der Zee, eerste vrijdag van de maand: Zie-
kencommunie,

Zaterdag 4 oktober, 
19.00 (Gezinsmis : Missio – muziek)
Jan Gubbels en Marie Gubbels-Hoeben, jrd 
An Lemmen-Cromvoets, jrd Geert Barents 
en Piet Reijnders (verjaardag), ghm Tilly 
Jacobs-Vaes, zwd Toos de Wit-Reemers en 
Bèr de Wit. 

ACOLIETEN:
za. 27 sept. 19.00: Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen; 
zo. 28 sept. 10.00: Harry Geerlings, Kathy 
Geerlings; 
za. 4 okt. 19.00: Richard Wilmsen, Thomas 
Wilmsen. 

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND: De 
komende 3 weken is de avondmis op don-
derdag in de Mariakapel aan de Klaarstraat-
zijweg vanwege de Rozenkransmaand: 2, 9
en 16 oktober. De viering is om 18.30 uur! 
Vooraf wordt om 18.10 het rozenhoedje ge-
beden. U bent welkom om deze traditie mee 
in stand te houden en u kunt ook persoon-
lijke intenties doorgeven. 

OPEN KERKHOF: Tijdens de openstel-
ling van het kerkhof op Monumentendag 
kwamen maar enkele bezoekers. Zij waren 
vol lof over de keurige verzorging van de 
graven, beplanting en bloemen. Een dikke 
pluim voor de vrijwilligers die hier steeds 
voor zorgen ! En een woord van dank. 
Mochten er heren – of dames - zijn die de 
onderhoudsploeg willen versterken ? Zij zijn 
erg welkom. Neem even contact op met Ton 
Geurtjens of Hub Douven.

Pastoor A. Koumans.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

Openingstijden van 11.00 tot 
13.00 uur tijdens werkdagen. Buiten
deze openingstijden bent u welkom
bij Medicura, Maaspoort 64 in Weert 

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
12.00 tot 15.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

Wij helpen u ook graag met uw 
aanvraag voor zorgverlening bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg.

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

www.lactatiekundige-limburg.com

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Verder van de wereld weg
Elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
Elke dag een treetje

Toon Hermans

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis van het overlijden van 

ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

Ald Tullemans - Driessen 
sinds 11 december 1990 

weduwe van 

Jan Tullemans 

* Nederweert, 15 november 1930 † Weert, 12 september 2014

Jos Tullemans
Lenny en Michel, Jens 

Henk en Hedwig Tullemans - Nijhof
Robbert en Chantal 
Ilse 

John en Netty Tullemans - Dirckx 
Roy 
Daniëlle en Lars 

Frank Tullemans 
Michelle 
Femke 
Ties 

Familie Driessen - Familie Tullemans 

Corr. adres: Beliënberkdijk 31, 5712 SE Someren-Eind

Op donderdag 18 september hebben wij afscheid genomen van mam tijdens 
een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Matthias te Weert-
Leuken, waarna wij haar bij pap te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof 
aldaar.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,
Op dinsdag 7 oktober is er een lezing 
door de diabetesverpleegkundige 
van het ziekenhuis Romaldi Hulspas 
en een collega van haar Hetty Boelen. 
We beginnen om 20.00 uur op het po-
dium van de Pinnenhof. We hopen op 
een grote opkomst.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

KIENEN  BUDSCHOP 
Tijdens de zomervakantie is er geen 
kienen. De eerstvolgende kienavond
is op vrijdag  26 september 2014 in 
het zaaltje van de Sint Rochuskerk in 
Budschop.  
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open 
om 19.00 uur.

Het  kienen is toegankelijk voor ieder-
een. U bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 75,-- .

Het  bestuur.

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

di. 13.00-18.00 uur
wo. do. vr. 8.30-18.00 uur

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

Fotostudio Tonn
www.fwww.f.fwww otostudioton.nl.fotostudioton.nlotostudioton.nl.f

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Kinderkledingbeurs 
Nederweert

Op zondag 5 oktober van 10.00-12.00 
uur organiseert OBS De Klimop een 
winterkinderkleding- en speelgoed-
beurs (maat 74 t/m maat 176). De 
beurs wordt gehouden in het ge-
bouw van de school, Dr. v.d. Wouw-
straat 39 te Nederweert.

Alle kleding hangt op maat gesor-
teerd aan kledingrekken; de entree 
is gratis. 
Het is zeker de moeite waard om een 
bezoekje aan onze beurs te brengen.

Wil je zelf iets verkopen? Mail dan 
(o.v.v. naam, adres en telefoonnum-
mer) voor een verkoopnummer en
verdere informatie naar: kleding-
beurs@obsdeklimopnederweert.nl

Kledinginzameling op 
basisschool de Kerneel

Op donderdag 2 oktober 2014 
houden wij weer een kledinginzame-
ling. Het Leger de Heils zet dan een 
container bij onze school, waarin u
overtollige kleding kunt deponeren. 
Wij ontvangen een vergoeding per
kilo; hiermee organiseert de ouder-
vereniging activiteiten voor de kinde-
ren van onze school.
U kunt de kleding inleveren tot ’s 
ochtends 9.00 uur bij basisschool 
De Kerneel, Speelhuijs 4  (ingang
fietsenstalling).

Wij zamelen in :
- Draagbare boven- en onderkleding
- Draagbare schoenen
- Huishoudtextiel

(washandjes, handdoeken e.d.)
- Zachte knuffelbeesten.

Gelieve de kleding aan te leveren in 
plastic zakken.
Tevens kunt u lege batterijen inleve-
ren in de school. De school ontvangt 
hiervoor ook een vergoeding.


