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Bloemist Johan Winters, Budschop
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
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Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

T  0495 63 13 63 | 0495 53 33 22
E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl

I   www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
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

Piet Coppen:

“Ik ben bij jou omdat jij een 
fantastische  tandarts bent
en als jij het niet kan, 
dan kan geen enkele tandarts het”

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –

De Krottepoffers spelen 
nog 3 weekenden:

Een KLUCHT over de familie van 

advocaat Gravesande, die in 

afwachting is van de steenrijke 

familie Oldenbach.  Doel: de Gra-

vesandes willen dat hun dochter 

Enny met Fred (de zoon van de 

rijke Oldenbachs) gaat trouwen. 

Maar... dit loopt niet zoals ver-

wacht. Hun huisknecht valt van 

de trap, en ze doen een beroep 

op Sjang, de stoker van de cen-

trale verwarming....... HADDEN 

ZE BETER NIET KUNNEN DOEN !  

Waarom niet?

KOM MAAR KIJKEN!

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

in: De Pinnenhof

Entree: € 9,00   (voorverkoop: Bruna)

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste Carmen v.d. Hoogen

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nlwww.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl
Eikenstraat 45 • 6031 VW  Nederweert

M. 06 24 76 5795 / T. 460610

Regie: 
Jan Vaes

Nieuw jeugdtoneelstuk
Komend weekend is het dan zover: To-
neelvereniging Mengelmoes gaat weer 
een nieuw toneelstuk voor jullie op de 
planken brengen, getiteld ‘Circus op 
Spoorstraat 11’. Maar niet alleen voor 
jullie, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s 
mogen natuurlijk ook meekomen.

Korte inhoud
Normaal gesproken is het altijd lek-
ker rustig in de stad op Spoorstraat 
11. Professor Knobbel knutselt rus-
tig in zijn werkkamer aan zijn laatste 
uitvindingen samen met zijn wand-
computer, zijn lieve poes  en de be-
dienster Fleur. De rust wordt plotse-
ling verstoord als Circus Hoplalinski 
in de stad is en op een dag de bank 
wordt overvallen. Waarom kwamen er 
‘s nachts ongevraagd 2 rare mensen 
op bezoek? Is Professor Knobbel de 
dader? Wat heeft de Circusdirecteur 
ermee te maken?
Ben je benieuwd? Kom dan voor alle 
antwoorden op deze vragen naar het 
toneelstuk van Mengelmoes, want 
het is circus op Spoorstraat 11!!! 

Wij spelen voor jullie op
11 oktober 
Nederweert- Eind Reigershorst
12 oktober
Nederweert De Pinnenhof
18 oktober 
Stramproy De Zaal
19 oktober 
Leveroy Pestoerskoel 
25 en 26 oktober 
Ospel Haazehoof

Het begint iedere middag om 15:00 
uur en is ongeveer om 16:30 uur af-

Toneelvereniging Mengelmoes brengt weer een nieuw toneelstuk op de planken 

Een spannend avontuur in het écht beleven?

gelopen. De zaal is geopend 45 min. 
voor aanvang en de entree is 5 euro. 
Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Nieuwe website
Je vindt nog meer informatie op onze 

nieuwe website www.mengelmoes.
net. En…je kunt er ook een kleur-
plaat downloaden en deze bij één van 
de voorstellingen inleveren. 
De 3 mooiste kleurplaten krijgen een 
leuke attentie!

Jarig?
Ben je in deze periode jarig en wil je 
dat bij ons komen vieren, laat dit dan 
even bij de ingang van de zaal weten, 
dan krijg je na afloop een leuke at-
tentie.

Wingssprayer; voor milieuvriendelijke gewasbescherming

Milieuvriendelijke gewasbescherming
It is our global mission to spray 

with zero emission

De maatschappij vraagt van iedere 
bedrijfstak om steeds milieuvriende-
lijker te werken. Dat geldt zeker ook 
voor de gewasbeschermingsindustrie. 
Op deze globale ontwikkeling speelt 
de ervaren Nederlandse ondernemer 
Harrie Hoeben handig in. Hij heeft 
namelijk de Wingssprayer ontwik-
keld. Een innovatief spuitsysteem 
dat drift—een verspillend en milieu-
belastend aspect van gewasbescher-
ming—met 99,8% vermindert.

De Wingssprayer herken je aan de 
vleugel die achter een spuitmachine 
hangt. Deze vleugel levert drie aero-
dynamische voordelen op. Ten eerste 
werkt de Wingssprayer als spoiler. 
Deze zorgt voor een luchtstroom die 
een spuitmiddel direct in het gewas 
drukt. Hierdoor kan er geen drift 
meer ontsnappen achter een spuit-
machine.

Daarnaast trekt de vleugel het ge-
was open. Hierdoor wordt fijne ne-
vel ook in het gewas verspreid, met 
een betere dekking op het blad en 
minder vervuiling naar de bodem als 
resultaat. Tot slot fungeert de Wings-
sprayer als windscherm. Hierdoor kan 
de wind(richting) een spuitsessie niet 
meer bederven.

Bij elkaar leveren deze eigenschap-
pen een vermindering op van drift 
met 99,8%; een vermindering van 
giftige dampen met 95% én een be-
sparing van 10% tot 30% op het ver-
bruik van spuitmiddelen. Dit is onder 

andere gunstig voor oppervlakte wa-
ter, omwonenden (minder stank en 
gif in de lucht) en voor de portemon-
nee van de boer.

Crowdfunding
Inmiddels zijn er drie producttypen 
van de Wingssprayer ontwikkeld 
waarmee 80% van de wereldwijd ge-
plante gewassen beschermd worden. 
De tijd is daarom rijp voor verdere 
professionalisering en voor internati-

onale expansie. Hiervoor zijn investe-
ringen nodig in productiefaciliteiten 
en de commerciële organisatie.

Om het benodigde kapitaal, van mini-
maal €100.000,-, bij elkaar te krijgen 
is Harrie Hoeben een crowdfunding 
campagne gestart. Investeerders krij-
gen drie jaar na inleg 21% rendement 
over het ingelegde bedrag. Kijk op 
www.wingssprayer.com voor meer 
informatie.

Contactinformatie Wingssprayer B.V.
Adres: Rummeling 5
Postcode: 6026 RH 
Plaats: Maarheeze
Telefoonnumer: 031 495 697411
Website: www.wingssprayer.com
E-mail: info@wingssprayer.com



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

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

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!

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

Woon jij in Nederweert of 
Budschop en zit jij Niet in Neder-

weert op school in groep 7 of 8?
Wil je lid worden van de jeugdraad van elf van V.V. de Pinmaekers?

Lever dit briefje dan in vóór donderdag 16 oktober bij 
P. Peerlings, Sjeeshuijs 7, Nederweert.

Naam : ...................................................................................................

Adres : ...................................................................................................

Woonplaats : ........................................................................................

Tel. : ......................................Mobiel: ...................................................

Geb. datum : ........................................................................................

E-mail adres : ........................................................................................

Groep : ..................................................................................................

Van basisschool : ..................................................................................

Hobby’s : ...............................................................................................

Geeft zich op voor lid jeugdraad van elf.

Handtekening leerling : ......................................................................

Handtekening ouders :........................................................................

Er zitten geen financiële verplichtingen aan.
Alleen goede zin en veel plezier maken onder goede begeleiding!!!!
Te laat ingeleverde formulieren kunnen helaas niet mee doen!!!

Namens Jeugdvastelaovundj-vereniging v.v. de Pinmaekers
Jeugdcoördinator Paul Peerlings
p.peerlings@concepts.nl
Tel:0495-634282 of mobiel: 06-31517332

Zéér belangrijk
Hang dit op het prikbord.

Beste Mensen van Nederweert, Eind, 
Ospel en Leveroy.
In iedere familie, vriendenkring, ver-
eniging enz. gebeuren lachwekkende 
stommiteiten en andere rariteiten. 

De redactie van de Pinmaekersgezet 
wil jullie eraan herinneren dat we 
graag jullie ludieke verhalen in de 
vastelaovundj-gezet editie 2015 wil-
len plaatsen. Daarom dit geheugen-
steuntje zodat u dit niet vergeet.
In de komende maanden gaan wij 
weer aan de slag, om voor jullie weer 
een gezet in elkaar te zetten die weer 
voor iedereen wat wils is.
Mensen van Nederweert, Eind, Ospel, 
en Leveroy, het mogen ook foto’s zijn 
met een leuk verhaal erbij.  Schrijf het 
op en stuur het in.
Het was ons duidelijk geworden dat 
er veel meer geplaatst had kunnen 
worden als jullie het allemaal hadden 
ingestuurd, dit kan per mail gezetpin-
maekers@outlook.com of in de brie-
venbus van Drukkerij van Deursen.

Succes mensen, en alvast bedankt 
voor jullie medewerking.

De Redactie.

Inzameling kleding 
Basisschool de Schrank

                             
Binnenkort houdt Basisschool de 
Schrank in Ospel weer een kledingin-
zameling.
Doe ook mee en breng zoveel moge-
lijk draagbare kleding en schoenen, 
huishoudtextiel en knuffelbeesten. 
Alles dient goed verpakt te zijn in 
plastic zakken, ter bescherming van 
vocht en vuil.

Datum: 
Vrijdagavond 10 oktober 2014
Maandagochtend 13 oktober 2014

U kunt de zakken/apparaten inleve-
ren op vrijdagavond 10 oktober van 
18.30 tot 19.00 uur en op maandag-
ochtend 13 oktober tot 9.00 uur bij de 
ingang van de school. (Korenbloem-
straat, naast gymzaal) 
De opbrengst komt ten goede aan 
onze school. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Basisschool De Schrank
 
 

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

Te koop:
chrysanTen

Knippenberg
Wessemerdijk 6a • Nederweert

tel. 631558/06-15351618

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 16 oktober is weer 
open eettafel, aanvang 12.00 uur. 
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 8 oktober 11.00 uur. 
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat 
zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Boommobile maken NMC 
De IJzeren Man

Kinderactiviteit 
Het Limburgs Landschap

Kom de natuur ontdekken bij 
NMC De IJzeren Man. Speciaal 
voor kinderen van 8-12 jaar wordt 
er op zondag 12 oktober om 14.00 
uur een kinderactiviteit georgani-
seerd. Deze vindt plaats bij NMC 
De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 
in Weert. De activiteit is gratis en 
duurt circa 2 uur. Denk aan kle-
ding en schoenen die vies en nat 
mogen worden. Ouders mogen 
ook meehelpen. 

In de herfst valt er veel te vinden in 
de natuur. Van al deze mooie blade-
ren en vruchten kunnen we mooie 
dingen maken. Tijdens deze middag 
gaan kinderen samen met de Lim-
burgs Landschapsgidsen op zoek naar 
mooi gevormde bladeren, stenen, ei-
kels en ander natuurlijk materiaal om 
daarna in NMC De IJzeren Man een 
eigen boommobile te knutselen. Ook 
als het weer tegen zit wordt er ge-
knutseld met natuurlijke materialen 
die de gidsen al eerder hebben ge-
vonden. Dus weer of geen weer kom 
naar De IJzeren Man en knutsel mee. 

Foto Stichting het Limburgs Land-
schap, Harry Bussink.

In de herfst valt er veel materiaal 
te vinden waarmee geknutseld kan 
worden. Foto: Stichting het Limburgs 
Landschap, Harry Bussink. 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 1e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina Ospel 
1e zestal  
Rick de Wit 229 
Ruud Westerveen 229 
Rien Nooijen 219 
Harrie de Wit(Le) 219 
Anke Vaes 219 
Anton Hermans 217 
 1332

2e zestal  
Luc van de Loo 215 
Jac Meevis 214 
Johan van Lierop 214 
Ronnie Gielen 213 
Henk de Wit 213 
Jo de Wit 212 
 1281

3e zestal  
Fried op ‘t Root 211 
Chantal Hekers 209 
Maico Seerden 208 
Nathalie de Wit 208 
Marlies Hek 208 
Frans van Nieuwenhoven 207 
 1251

4e zestal  
Harrie Hermans 206 
Peter Stienen 205 
Harrie de Wit(Lo) 203 
Riny Vaes 202 
Mart van Thuijl 202 
Eric Winkelmolen 195 
 1213

5e zestal  
Bér de Wit 188 
Bart Jonkers 187 
Martien van Cranenbroek 187 
Elfrie van Lierop 176 
Vilja van Lierop 146 
Werner Bloemers 141 
 1025

Piet van Hoeij 132 
Zinzie van Lierop 131 
Ruben Lempens 129

Compound 
Tim Vaes 232

Aspiranten  
Kim Koolen 152 
Noah Minten 149 
Boudewijn Gijsberts 139

Programma
10-11-12 oktober  3e en 4e Indoorwedstrijd 
bij De Grensschutters Reuver
24-25-26 oktober 2e Bondswedstrijd bij De 
Grensschutters Reuver.

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

Programma SV Leveroy

Zaterdag 11 oktober
Leveroy B - SVC 2000 B2             15.00
Leveroy D1 - Egchel D1                  13.00
Leveroy D2 - RKESV/RKHVC D2  11.00
Leveroy E1 - Cranendonck E2       9.00
Leveroy F1 - Cranendonck F2     11.00
Leveroy F2 - SVC 2000 F6                9.00

Zondag 12 oktober
Leveroy 1 - Maarheeze 1          14.30
Leveroy 2 - Maasgouw 3           11.00
Leveroy 3 - Laar 8                         10.30
Sparta 18 Vr - Leveroy Vr               10.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl

Hallo schuttersvrienden,
Aanstaande zondag 12 oktober is de afslui-
ting van het schuttersseizoen.
Omdat er voor enkele onderdelen nog ge-
schoten moet worden beginnen we om 
13.00 uur. i.p.v. 14.00 uur zoals eerder werd 
vermeld. We vragen vooral de schutters die 
nog in de race zijn voor beste schutter en 
voor de Tinus Stienenbeker  om zeker op tijd 
aanwezig te zijn ook i.v.m. het korter wor-
den van de dagen. Hopende op uw begrip. 
Tevens wordt er deze middag geschoten 
voor het  persoonlijk kampioenschap.
Ook supporters en belangstellenden zijn 
welkom om op deze laatste dag  het zomer-
seizoen gezellig af te sluiten.

Tijdens de oefenavonden van het O.L.S. is er 
in het clubgebouw een damescolbertje blij-
ven hangen aan de kapstok. De eigenaresse 
kan zich melden bij J.v.d. Hurck, tel. 625083

Agenda  oktober
08 – 10 Bijeenkomst activiteitencommis-

sie 19.30 uur bij Nelly
11 – 10  Geen schietoefening
12 – 10  Afsluiting seizoen/Persoonlijk 

Kampioen 13.00 uur Clubgebouw
19 – 10  E.M.M. dag St. Lambertus Neeritter

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Humanitas Weert 
ondersteunt bij rouw

Uw partner verliezen door de dood 
is een ingrijpende gebeurtenis in een 
mensenleven. Als de eerste drukte 
van de begrafenis achter de rug is, 
valt er vaak een leegte wanneer voor 
de naaste omgeving het gewone le-
ven weer een aanvang neemt. Voor 
u is het leven totaal anders. Bij velen 
ontstaat de behoefte aan steun bij 
het verwerken van hun verlies. Er zijn 
verschillende andere soorten verlies, 
zoals verlies van je vader/moeder, een 
kind, een baby, een broer of zus, of 
een vriend of vriendin.
 
Humanitas afdeling Weert e.o. orga-
niseert voor rouwenden Lotgenoten-
groepen Rouw en Verliesverwerking. 
Het eigen verhaal kunnen vertellen 
en herkenning bij anderen zijn een 
grote steun bij het verwerken van 
het verlies. Belangrijke thema’s zijn 
o.a. ‘hoe ga je met het alleen zijn 
om’, ‘zorgen voor je zelf”, “hoe zie 
je de toekomst”. De groep (5 tot max 
8 deelnemers) wordt begeleid door 
twee geschoolde vrijwilligers van Hu-
manitas. Het zijn een achttal bijeen-
komsten verdeeld over 4 maanden.

In oktober start weer een groep, 
waar u zich nog voor kunt aanmelden 
tijdens onze inloopdagen op elke za-
terdag van 10 tot 13 uur in het Huma-
nitas Infocentrum, Walburgpassage 
54, 6001LA Weert.
T: 0495 58 63 18 (wo.-vr.: 11-15 uur en 
za.: 10-13 uur)
E: rouwenverlies.weert@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/weert

Als de première van zaterdag 4 oktober 
een voorbode is van de zes resterende 
voorstellingen van de Krottepoffers, 
staat de Nederweerter toneelliefheb-
bers nog veel moois te wachten. Na de 
flonkerende première volgen nog uit-
voeringen op 10, 11, 17, 18, 24, 25 ok-
tober, in de ‘eigen’ Pinnenhof. De er-
varing leert dat het na een geslaagde 
première heel hard gaat met de kaart-
jes… dus ben er op tijd bij!

De klucht ‘Op Standj’ is een Krotte-
poffersbewerking van het bekende 
stuk ‘Drie is teveel’. Het stuk, geschre-
ven in de jaren 50, speelt zich af in de 
jaren 30 van de vorige eeuw en trok 
volle zalen. Daar stonden de namen 
van de schrijvers, Jan en Johan Blaa-
ser, garant voor. Knap dat de Krotte-
poffers de sfeer van de jaren ‘30 zo 
treffend weten neer te zetten. Het 
interieur, en de kleding van toen, pas-
ten helemaal. Daar was aandacht aan 
besteed, en dat voel je als kijker.  

Op voorhand een klucht uitleggen is 
onbegonnen werk. Daarvoor zijn de 
intriges, misverstanden en verwar-
rende akkefietjes te talrijk. Dat moet 
je zien. Het stuk gaat over de advo-
catenfamilie Gravesande, die bezoek 
verwacht van de Amerikaanse fami-
lie Oldenbach. Deze, van oorsprong, 
Nederlandse familie heeft in de USA 
een fortuin vergaard. De familie Gra-
vesande ziet de dollars al hangen en 
doet er alles aan om dochter Enny te 
koppelen aan de vrijgezelle zoon Fred 
van de Oldenbachs. Geweldig om te 
zien wat mensen bijeen fantaseren 
om hun ‘standj’ op te houden. En 
hoe herkenbaar! Maar helaas: met 
de personen, die dit tot een goed 
einde moeten brengen, gaat van al-

‘Krottepoffers’ krijgen de zaal plat
les mis. Zo valt de huisknecht van de 
trap, en stapelt het ongeluk zich op. 
De situatie wordt zo nijpend dat men 
aan Sjang, de stoker van de centrale 
verwarming (destijds nog een eervol 
beroep..!!) moet smeken om de zaak 
te redden. Een gelukkige keuze? Als 
u dat wilt weten komt u gezellig een 
avondje genieten in De Pinnenhof. 

Regisseur Jan Vaes heeft met de gro-
te Krottepoffersfamilie een geweldig 
schouwspel neergezet. Het klopte ge-
woon: op het toneel, maar ook daar-
achter. De voorstelling voelde als een 
warm bad. De verstaanbaarheid was 
prima en iedereen was tekstvast . Het 
mooie is ook dat er elke keer nieuwe 
talenten opstaan, die zich in alle rust 
kunnen ontwikkelen aan de hand van 
de ervaren krachten. De Krottepof-
fers kennen nauwelijks verloop. Het 
zou niet terecht zijn om namen te 
noemen van mensen die zaterdag het 
beste uit de verf kwamen. Het was 
echt teamwork: de hele cast zette een 
puike prestatie neer!  

Waren er dan helemaal geen min-
puntjes? Jazeker! Een ‘klacht’ die je 
zaterdagavond regelmatig hoorde 
was: ‘Esj noow al aaf geloupe?’ 
Duidelijke woorden die voor zich 
spreken… 
‘Op Standj’ is de € 9.- entree meer 
dan waard. De Krottepoffers verdie-
nen het! Toneelliefhebbers, laat je de 
kans niet ontnemen. Nu kan het nog! 

Er zijn nog voorstellingen op 10, 
11, 17, 18, 24+25 oktober in de 
Pinnenhof. Aanvang: 20 u.
Voorverkoop: Bruna Nederweert. 

Jan Strick

De vrijwilligers van Brandweer Ne-
derweert hebben zaterdag de eerste 
prijs behaald tijdens de competitie-
dag 2014 van het district Weert. 

De ploeg bestond uit de drie bevel-
voerders Piet Slaats, Huib van Deur-
sen, Johan Mackus, en zes ploegleden 
Bart Vlassak, Luuk van Thuijl, John 
Horyon, Daan Peeters, Jordy Koppen 
en Alex Mayeur.
Zij hebben in wisselende samenstel-
ling zeven maal een inzet gedaan.  

Brandweer wint competitiedag 2014

Foto Nederweert24

Het team ging de strijd aan met 
de korpsen van Grathem, Heythuy-
sen, Hunsel, Roggel, Stramproy, 
Weert en de bedrijfsbrandweer van 
Trespa uit Weert. 
Op de eerste plaats eindigde de ploeg 
van Nederweert.
Tweede werd de ploeg van Weert en als 
derde eindigde de ploeg van Roggel.

Een mooie prestatie voor alle vrijwilli-
gers die dag en nacht klaar staan voor 
de burgers van Nederweert.



Nieuwe uitgave in de serie Nederweerts Verleden van 
de Stichting Geschiedschrijving Nederweert:

Na het geweldige succes van het boek Met naam en 
toenaam over de jaren vijftig van de vorige eeuw, 
komt de Stichting Geschiedschrijving Nederweert met 
een nieuwe tijdsbeeld-uitgave. Een fraai vormgegeven 
fotoboek over het dorp en buitengebied van 
Nederweert in de periode 1950-1970. De nadagen van 
het Rijke Roomse Leven, wederopbouw en het tijdperk 
van de babyboom-generatie, gefotografeerd door Jef 
Kirkels (1919-1997). Kirkels was zaakvoerder van de 
LLTB-Boerenbond en commandant van de plaatselijke 
brandweer, maar stond daarnaast bekend als een zeer 
verdienstelijk amateur-fotograaf. Van de duizenden 
zwart-wit foto’s die hij in de jaren tussen 1950 en 1970 
maakte, zijn er enkele honderden geselecteerd voor 
dit prachtige fotoboek. De foto’s zijn voorzien van 
korte historische toelichtingen, voorafgegaan door een 
voorwoord van Gerard Kessels.

Thema’s: gezinsleven, brandweer, o�ciële gebeurtenissen, carnaval, kermis (bij ‘Gieëne Fik’), toneel, harmonie, 
religie (processies, Sterre der Zee), priesterwijdingen, toneel, verkennerij, wederopbouw, dorpsuitbreidingen 
(Antoniusplein, Nederweert-West), landschap, molens, kerken, kapellen en vele andere onderwerpen.
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N e d e r w e e r t  d o o r  h e t  o o g  v a n . . .
Jef Kirkels

Ja, ik teken in op: exempla(a)r(en) van het boek Nederweert door het 
oog van… Jef Kirkels. Ik pro�teer van de speciale voorintekenkorting tot 
1 november 2014 en betaal een prijs van slechts € 25,50 per boek (i.p.v. € 29,50).

o ik haal mijn bestelling af op een van de afhaaladressen in Nederweert 
(deze worden via de pers bekend gemaakt).

o ik wil mijn bestelling toegezonden krijgen en betaal € 4,25 extra per 
bestelling (ongeacht het aantal boeken).

Het totaalbedrag heb ik overgemaakt op bankrekeningnr. NL63RABO 
0135.5224.71 t.n.v. Stichting Geschiedschrijving Nederweert o.v.v. ‘boek Kirkels’.

Achternaam:

Voorletters:

Adres:

Postcode en plaatsnaam:

Emailadres: 

Plaats en datum:

Handtekening:

$

B E S T E L F O R M U L I E R

Technische gegevens: 
Formaat 23x23cm, ca. 144 pag., hard-cover, vele foto’s (zwart/wit). 
ISBN/EAN 978-90-71402-07-4. Redactie: Mieke Kirkels en Alfons Bruekers. 
Ontwerp: Gra�sch Ontwerpbureau Storm, Weert. Druk: Drukkerij van Deursen, Nederweert.

Het fotoboek verschijnt in november 2014. Het moment van presentatie wordt in de lokale 
media bekend gemaakt. De voorintekening loopt tot 1 november 2014. Voorintekenaars 
pro�teren van een gereduceerde prijs en betalen slechts € 25,50. 
Na 1 november bedraagt de prijs € 29,50 (exclusief verzendkosten). 

Dit formulier opsturen naar:
Stichting Geschiedschrijving Nederweert
Kreijel 4
6035 SG Ospel

$

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

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in oktober

Buffet excl. dranken

€ 13,- p.p.
4 t/m 11 jr € 6,50 p.p.

3 gangen menu
keuze uit Kanton, Szusuan of Fuzhou

€ 25,- p.p.
Tipan (gerecht op grillplaat aan 

tafel geflambeerd) keuze uit: 
eend, biefstuk, garnalen, kipfilet, 

varkensvlees € 15,- tot € 22,-

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Tjap Tjoy met kip
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 16,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Tjap Tjoy met kip
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 19,50

Elke zaterdag en zondag 
lopend buffet of à la carte

YOGA
op maandagochtend
en woensdagavond

Nederweert
0495-530752
Mia de Vries

Erkend Yoga-docente

Massage in de herfst

Een ontspanningsmassage is het 
hele jaar door een weldaad voor 
je lichaam en geest.

Heb je specifieke klachten zoals: 
stress, stramme spieren, nek-, rug 
of schouderklachten dan is mas-
sagepraktijk DoetGoed het aan-
gewezen adres.

In de herfst zie je dat de energie in 
de natuur zich terugtrekt; de zon laat 
zich minder vaak zien, er is minder 
daglicht en bladeren verdrogen en 
vallen van de bomen.

Doordat de energie zich in de herfst 
terugtrekt wordt je huid droger. 
Dit wordt nog eens versterkt door 
de droge lucht van de verwarming 
die aangaat nu het kouder wordt. 
Longen  en dikke darm zijn gevoe-
lig voor droogte, zorg er goed voor 
zodat je verkoudheid of griep geen 
kans geeft.

Ook vermoeidheid in deze tijd van 
het jaar is heel normaal; je moet 

wennen aan de overgang naar an-
dere temperaturen en je weerstand 
vergt energie om zich hier op aan te 
passen.

Tijdens een ontspanningsmassage 
wordt je gemasseerd met warme 
amandelolie met etherische oliën, 
er komen afvalstoffen vrij, je krijgt 
een kop warme kruidenthee om die 
afvalstoffen af te voeren en om het 
verwarmende effect van de massage 
te verlengen.

Als je je straks niet meer kunt koes-
teren en opladen in de zonnewarm-
te; als je spieren zich weer wapenen 
tegen de kou of de drukte van alle-
dag: weet de weg naar de warmte 
van mijn massagekamer te vinden. 
Helende handen, warme olie en 
doek, even alle aandacht voor jou 
en je lijf. 
Dit als een cadeau aan jezelf.

Massagepraktijk DoetGoed.
Eikenstraat 45, Nederweert. 
M 06 24765795   /  www.doetgoed.nl

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 13 oktober 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Woensdag 15 
oktober 09.30-12.00 uur workshop 
schilderen en van 10.00-12.00 kook-
workshop*. Donderdag 16 oktober 
12.30-15.30 uur voetmassage*. Vrij-
dag 17 oktober 09.30-12.30 uur cre-
atief atelier. Open inloop maandag 
t/m donderdag van 09.00-16.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. (* = 
op afspraak). Meer info: www.toon-
hermanshuisweert.nl

TE HUUR
Appartement

Centrum Nederweert
06- 517 517 15
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo 

binnen- en 
buitendeuren

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in 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
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines

Kom ook 
naar onze 
showroom!

Info/Brainstorm sessie 
Muziekcollectief 

Op zondag 12 oktober vanaf 14.00 
uur is het zover. De eerste info/brain-
storm sessie van de nieuwe stichting 
Muziekcollectief Nederweert Live in 
samenwerking met Willem Tell.
Nadat het bestuur de eerste stappen 
heeft gezet is het nu aan de Neder-
weerter Muzikanten om samen het 
muziekcollectief succesvol te maken.

Doel omschrijving:
De muziekcultuur binnen Neder-
weert op de kaart zetten door muzi-
kanten binnen Nederweert te onder-
steunen, zoveel mogelijke muzikale 
activiteiten, samenwerkingsverban-
den en onderlinge verbindingen te 
realiseren.

Dit betekent o.a. dat naast de bands 
er ook singer-songwriters, en muzi-
kanten zonder band lid kunnen zijn. 
Daarnaast doen we ook een oproep 
aan de harmonieën en fanfares van 
onze gemeente. Wellicht dat er veel 
leden zijn die dolgraag met hun in-
strument in een band willen spelen 
maar simpelweg nooit op het idee zijn 
gekomen om hier aan te beginnen.

Deze middag zal in het teken staan 
van informatie geven over de doelen 
van de stichting en input ontvangen 
om deze doelen te kunnen bereiken.
Hoe kan de stichting de muzikanten 
zo optimaal mogelijk ondersteunen?

Natuurlijk wordt de dag muzikaal 
afgesloten met een jamsessie. Neem 
dus gerust je instrument mee, wij zor-
gen voor een backline zodat je in kan 
prikken.

Kortom:
Ben je muzikant (individueel of in een 
band)?
Wil je graag meer weten over het mu-
ziekcollectief?
Ben je geen muzikant maar draag je 
de muziek wel een warm hart toe?
Heb je ideeën over de mogelijkheden 
van het muziekcollectief?

Zorg dan dat je erbij bent zondag 12 
oktober in het WillemTell gebouw, 
Beatrixstraat 47a. (wandelpad achter 
de basisschool Budschop of met de 
auto bereikbaar via de Bernhardstraat).

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

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

Nationale Vrijwilligersdag 2015. 
NL Doet op 20 en 21 maart !
NL DOET is de nationale vrijwilligersdag 
en is een initiatief van het Oranje Fonds 
(www.oranjefonds.nl).  Ieder jaar wor-
den deze 2 dagen georganiseerd om 
het vrijwilligerswerk in Nederland ver-
der te promoten en mensen te wijzen 
op het belang van vrijwilligerswerk.
Ook de gemeente Nederweert sluit 
aan bij deze landelijke actie. Als orga-
nisatie kunt u uw klus al aanmelden, 
info@vpnederweert.nl

VRIJWILLIGE HULPSERVICE KLUS-
SENDIENST
Een vrijwilligster van de klussendienst 
vertelt: 
De telefoon gaat. Bij Vorkmeer komt 
een hulpvraag binnen van een alleen-
staande vrouw van bijna 85 jaar. Haar 
kinderen wonen allemaal ver weg en 
haar buren zijn ook op leeftijd. Me-
vrouw heeft een schilderij en een 
lamp die opgehangen moeten wor-
den. Ik ben vrijwilligster binnen de 
klussendienst en Vorkmeer belt mij 
op om te vragen of ik in de gelegen-
heid ben om mevrouw te helpen. Ik 
neem contact op met mevrouw over 
het uitvoeren van de klus. Op de af-
gesproken dag en tijdstip kom ik bij 
haar aan en na een praatje over hoe 
en waar ga ik aan de slag. Na een uur-
tje gewerkt te hebben is het klusje 
geklaard en zitten we nog gezellig te 

praten onder het genot van een lekke-
re kop koffie. Ik pak mijn spullen, me-
vrouw laat me uit en bedankt me voor 
de hulp. Vervolgens neem ik contact 
op met Vorkmeer om een afspraak te 
maken om langs te komen om de klei-
ne financiële bijdrage van mevrouw af 
te handelen en om te vertellen hoe de 
klus is verlopen. Mevrouw blij en ik te-
vreden dat ik iets nuttigs heb kunnen 
doen voor een ander! 

Heeft u ook hulp nodig bij een klusje in 
of rondom het huis omdat u deze, om 
welke reden dan ook, niet zelf kan uit-
voeren? En kunt u voor dit klusje geen 
beroep doen op familie, vrienden, ken-
nissen, buren of een bedrijf? Dan kan 
de Vrijwillige Hulpservice wellicht iets 
voor u betekenen. De klussendienst is 
er speciaal voor ouderen en mensen 
met een smalle beurs, die woonachtig 
zijn in de gemeente Nederweert. De 
Hulpservice kan worden ingezet voor 
kleine, in principe incidentele en kort-
durende klussen. Voorbeelden zijn: 
reparatie hang- en sluitwerk, appara-
tuur installeren, kast monteren, bood-
schappen doen, begeleiding naar zie-
kenhuis/dokter, formuleren invullen, 
vervoer etc. Voor verdere inlichtingen 
en het aanmelden van een klus kunt 
u contact opnemen met Vorkmeer 
Nederweert, tel. 0495-688247. U kunt 
zich natuurlijk ook aanmelden als vrij-
williger in dit project.

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. 



Herfstfeestje bij Raspberry Maxx
Zondag 12 oktober bent u van harte 
uitgenodigd bij frambozenkwekerij 
Raspberry Maxx in Meijel. 

Herfstfeestje en boekpresentatie 
bij Raspberry Maxx
Op zondag 12 oktober nemen we 
weer afscheid van het zomerseizoen 
en verwelkomen we de herfst met 
bekende lekkere hapjes en een aantal 
herfstspecialiteiten, live muziek en 
kraampjes.

Pompoenen zijn kleurrijke vruchten 
van het eigen veld en sfeerbepa-
lend voor deze periode van het jaar! 
Meestal zijn ze niet alleen mooi maar 
ook heel lekker. We bakken pompoen-
poffertjes en je kunt genieten van een 
flinke kom pompoensoep op ons bin-
nen- of buitenterras. Maar natuurlijk 
hebben we ook nog onze beroemde 
frambozentaarten en -toetjes of een 
lekker broodje gebraden kip met 
framboos braam basilicum jam. Wil 
je altijd al weten hoe je frambozen 
snoeit in de herfst ga dan met Carlo 
mee met de rondleiding. We hopen 
op een lekker herfstzonnetje! Deze 
dag zijn we geopend van 10 tot 18 uur.

Paddenstoelenkraam
Ook zijn er enkele kraampjes waar-
onder de uitgebreide paddenstoe-
lenkraam van onze collega’s van de 
markt uit Kerkdriel. Deze allerlekker-
ste en meest uiteenlopende soorten 
paddenstoelen heb je nog nooit bij 
elkaar gezien. Een lust voor het oog! 
De imker is er met heerlijke honing, 
Margriet komt met al haar aloe vera 
producten en Henk met zijn ener-
getix sieraden. Live muziek wordt 
verzorgd door het duo Joviaal en de 

joekskapel waar mijn zus Colinda mu-
ziek maakt!

Wensboom, onze wensboom staat 
weer klaar om vol gehangen te wor-
den met wensen! Grote of kleine 
wensen, alles mag. Na het seizoen 
vervullen wij, vanuit Raspberry Maxx 
een wens!

Boekpresentatie “Weg van de su-
permarkt” van Gerrit Jan Groot-
hedde
Tussen 13.00 en 15.00 uur vindt in sa-
menwerking met Koops boeken uit 
Venlo de presentatie plaats van het 
eet kritische boek “Weg van de su-
permarkt” van Gerrit Jan Groothed-
de. Deze schrijver beschrijft hierin zijn 
zoektocht naar lekker en ambachte-
lijk zonder een supermarkt te bezoe-
ken. Gerrit Jan heeft speciaal een 
column geschreven die hij zal voor-
dragen, waarna hij graag de discussie 
aangaat met de aanwezigen. Je vindt 
Gerrit Jan op twitter en facebook on-
der eetschrijver!

Datum: Zondag 12 oktober 2014
Tijden: 10.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Raspberry-Maxx, 

Steenoven 28, 5768 PK Meijel
Kosten: Toegang is gratis
Meer informatie: Henny van Bergeijk 
077-4669209 of 06-43037088

SpuitsysteemWingssprayer Crowdfunding

Investeer in de meest milieuvriendelijke 
landbouwinnovatie aller tijden en ontvang, na 
drie jaar, 21% rente op uw ingelegde bedrag.

Rendabel voor boeren door besparingen op spuitmiddelen  én 
99,8% minder belasting voor het milieu. Kijk op de website 
voor meer info.

www.wingssprayer.com

Aanbieding
t/m 11 oktober

Abrikozenvlaai € 8,95

Rijstevlaai 

met slagroom €13,95

Worsten-

broodjes       2 stuks € 2,50

Sinds 1914Sinds 1914
Meerdere keren Meerdere keren 

Kampioen
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste  lekkerste winnaar
LimburgseLimburgse vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

En gEVELbEkLEdIng

gebbelsweg 26

6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

11 Oktober Het Peeljuweel Ospel

Kaltspiel play’s Coldplay, Snow 
Patrol en Editors
De naam Kaltspiel doet vermoeden 
dat ze alleen maar nummers van 
Coldplay spelen, maar niets is minder 
waar. Kaltspiel heeft haar repertoire 
uitgebreid naar niemand minder dan 
Editors en dat terwijl ze ook al gere-
geld als Snow Patrol optraden. Het 

moest er een keer van komen dat 
deze super band een gehele avond 
zouden vullen met 3 fantastische sets 
met iedere keer de grootste en beste 
nummers van deze 3 bands. En dit zal 
te zien en te beluisteren zijn op zater-
dag 11 oktober in zaal Het Peeljuweel 
op Ospel. Zaal open 21:00 en Entree 
is Gratis.

Thema dieren Drie Turf Hoog

Bij kinderdagverblijf Drie Turf Hoog 
vermaken de kinderen zich m.b.t. het 
thema dieren. Ze plakken zebra’s, 
maken giraffen, verven woezel en pip 
etc. Op de foto is te zien dat ze dieren 
dobbelen en daar een toren van blok-
ken mee maken. Welke dier heeft de 
hoogste/laagste toren?
En wat zien we daar op de foto? Er is 
een konijn op bezoek! En ter afslui-
ting is er dierendag. Wat natuurlijk 

ook allerlei leuke dingen met zich 
mee brengt. Veel plezier met die-
rendag en verwen je huisdier maar 
goed?

Beleef de herfst in De Groote Peel! 

Volop herfstactiviteiten bij Bui-
tencentrum De Pelen

Vanaf 11 oktober is het Herfst-
vakantie in het Noorden van Ne-
derland. Voor vakantievierders 
die in deze periode naar Limburg 
afreizen biedt Buitencentrum De 
Pelen een aantrekkelijk program-
ma in De Groote Peel. Natuurlijk 
kunnen op zondag en woensdag-
middag ook de kinderen die nog 
geen vakantie hebben meedoen. 
Alle activiteiten worden begeleid 
door Peelgidsen van Staatsbos-
beheer en starten bij het Buiten-
centrum aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. 

Het herfstprogramma bij De Pelen 
start op zondag 12 oktober met een 
Peel Ontdektocht Paddenstoelen. Je 
krijgt informatie over de leefwijze 
van paddenstoelen en ontdekt welke 
soorten er in de Peel voorkomen. Op 
dinsdag 14 oktober is er een Span-
nende Spinnentocht en kom je er ach-
ter hoe interessant en nuttig spinnen 
zijn. Ben je dol op knutselen? Ga dan 
op woensdag 15 oktober lekker aan 
de slag met zelf verzamelde herfst-
materialen. Je kunt kiezen uit een 
prachtig herfststukje, een padden-

stoelentas of een leuke herfstmobile. 
Op donderdag 16 oktober maak je 
een heerlijke herfstwandeling en ga 
je op zoek naar Herfstschatten. 

De activiteiten op 12, 14 en 16 ok-
tober zijn twee keer op een dag om 
11.00 en 14.00 uur. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 3,50 
per kind. Aanmelden is gewenst via: 
0495 – 641 497 of depelen@staats-
bosbeheer.nl De knutselmiddag op 
15 oktober is van 14.00 tot 16.30 uur 
en hiervoor hoef je je niet aan te mel-
den. Het maken van een herfststukje 
kost € 2,50 en een kaboutertas en 
een herfstmobile € 1,50.

Ook zonder gids op pad!
Activiteiten in de kalender zijn on-
der begeleiding van een gids, maar 
je kunt ook zonder gids op pad! Bij 
de balie van het Buitencentrum zijn 
verschillende Doe- en Ontdektoch-
ten te huur. Met een tas vol materi-
alen en een opdrachtenboek ontdek 
je op een speelse manier de natuur. 
Voor kleuters is er het Kabouterpad. 
Grotere kinderen kunnen de Peel ont-
dekken met een Billy Bel Doekofer of 
op pad met de Hulpboswachteraca-
demie. Voor meer informatie: www.
buitencentra.nl

Foto © Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbeheer

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Word jij de nieuwe jeugdprins of jeugdprinses?

De vastelaovendj lijkt nog lang weg,  
maar toch is VV de Pinmaekers al vol-
op bezig met Vastelaovendj 2015.
Ook voor het komende seizoen kan 
VV de Pinmaekers weer nieuwe leden 
voor de  jeugdraad van elf gebruiken.
En natuurlijk is de vereniging weer 
op zoek naar een nieuwe jeugdprins 
en jeugdprinses voor 2015. Heb je zin 
in een feestje en wil je met een hele 
groep de vastelaovendj beleven, dan 
kun je je ook dit jaar weer aanmelden 

via een formulier dat op alle basisscho-
len van Nederweert worden uitgereikt.
Zit je in groep 7 of 8 dan mag je het 
formulier invullen, doe dit wel voor 
16 oktober 2014 en lever het in bij je 
leerkracht. 

Heb je nog vragen of het formulier 
gemist dan kun je contact opnemen 
met de jeugdcoördinator Paul Peer-
lings 0495 634282 of mailen kan ook 
p.peerlings@concepts.nl

wk41

Limburgse vlaaien € 8,25
Rijste met slagroom € 10,75
Sauzijzenbroodje per stuk € 1,25

Elke zondag open van 8.30 tot 11.00 uur
bij besteding van elke 5 euro één appelflap GRATIS



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 9 tot en met 18 oktober 2014 

DONDERDAG 9 OKTOBER
Gedachtenis van HH.Dionysius, bisschop, en
gezellen, martelaren.
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 10 OKTOBER
Gedachtenis van H.Maria Sterre der Zee
Rozenkransgebed en H.Mis  vervallen.

ZATERDAG 11 OKTOBER
Vooravond van de 28ste zondag door het jaar.
18.00 uur H. Mis (zang gospelkoor Orinoco 
uit Someren-Eind, lector mevr. L. Roost) -
jaardienst Fien Mertens-Janssen, jaardienst 
Alphons Bruekers en Antonetta Peters, ou-
ders Wiel en Mientje Tinnemans-Kirkels, 
(vanwege verjaardag moeder), voor Jo Lin-
ders vanwege 50ste huwelijksdag.

ZONDAG 12 OKTOBER
Achtentwintigste zondag door het jaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, mevr. 
L. Roost) –
Jaardienst Jan Stockmans en zoon Theu, 
Wilhelmus Weekers en Hendrina Konings; 
ter ere van de Koningin van de Rozenkrans 
en van de Vrede.

MAANDAG 13 OKTOBER
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph –
jaardienst Wim Mulders. 

DINSDAG 14 OKTOBER
Gedachtenis H. Callistus I, paus en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 15 OKTOBER
Gedachtenis H.Teresia van Jezus, maagd en
kerklerares
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 16 OKTOBER
Gedachtenis H.Hedwig, kloosterlinge en
H.Margareta-Maria Alacoque, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 17 OKTOBER
Gedachtenis H.Ignatius van Antiochië, bis-
schop en martelaar
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 18 OKTOBER
Vooravond van de 29ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis - (zang gastkoor Forever 
Young uit Someren, lector mevr. H. Dielis-
sen) – jaardienst Piet Steuten, jaardienst 
ouders Beijes-Hermans en zoon Martien, 
jaardienst ouders Gielen-van de Kruijs, 
tiende jaardienst Toke Kneepkens-Houben, 
voor Neske Horyon-Reemers en tevens 
voor Frits Horyon en zonen Thijs en Harrie,
voor Els van Hulsen-van Dael.

Overleden
Vorige week hebben we afscheid genomen
van vier parochianen. 
Dinsdag was de uitvaartmis voor Jac Roost 
die jarenlang in Strateris woonde. Hij was 76 
jaar en sinds kort woonachtig in de Roose-
veltstraat. Hij heeft zich zeer verdienstelijk 
gemaakt voor onze kerk onder meer bij de 
bouw van de kerststal.
Woensdag was de uitvaartmis voor René 
Bijlmakers. Hij was 82 jaar en woonde ook 
in Strateris. Hij was vele jaren lid van het he-
renkoor, dat ook zijn Mis verzorgde.
Donderdag was de uitvaartmis voor Miet 
van de Moosdijk-Daems. Zij was 94 jaar en 
woonde in het Zorgcentrum St.Joseph.
Zaterdag was de uitvaart voor Mia Schroij-
en-Hekers, zij was 86 jaar en woonde in het 
Zorgcentrum St. Joseph.
De overledenen zijn begraven op ons pa-
rochieel kerkhof. Dat zij mogen rusten in 
vrede. 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 12 oktober
10.00 uur H. Mis –  voor bijzondere intentie

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 9 – 18  oktober. 

Donderdag 9 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 10 oktober, H. Maagd Maria, Ster-
re der Zee. 

Zaterdag 11 oktober, 19.00 (Jongerenkoor
Friends with voices) Johannes Schroën en 
Catharina Rietjens (verjaardag), ghm Gerrie 
van Gemert. 

Zondag 12 oktober, 28e zondag door het 
jaar, 10.00 (Zangkoor De Peelklanken) ghm 
Harrie Hermans (verjaardag) en Mia Her-
mans-Timmermans. 

Dinsdag 14 oktober, H. Callistus I, paus en 
martelaar, 19.00 voor de zieken. 

Donderdag 16 oktober, in Mariakapel
aan Klaarstraatzijweg, H. Margaretha-Maria 
Alacoque, maagd, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 ter 
ere van Maria van Altijddurende Bijstand, 
uit dankbaarheid  bij 80e verjaardag. 

Zaterdag 18 oktober, Feest van H. Lucas, 
evangelist, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) ghm Leonard en Elisabeth Duijts en 
overleden familie, zwd Harry Duijts. 

ACOLIETEN: za. 11 okt. 19.00 : Richard 
Köster, Koen Coumans; zo. 12 okt. 10.00: 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings; za. 18 
okt. 19.00 : Mathijs van Lierop, Edwin van 
Rooijen. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel zijn Lille-Jolie Veugen, Lochtstraat 
41 en Anouk Heijkers, Korhoenstraat 64 in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen dopelingen en ouders van harte 
proficiat en een goede toekomst.

OVERLEDEN: Op 25 september jl. overleed 
Miet Kessels-Verkooijen, 82 jaar, Acaci-
astraat 3b. Moge zij rusten in vrede. 

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND: Ook 
op donderdag 16 oktober a.s. is de avondmis
vanwege de Rozenkransmaand in de Maria-
kapel aan de Klaarstraatzijweg. 

ALLERHEILIGEN/-ZIELEN: Zaterdag 1 no-
vember vieren we Allerheiligen met de 
Zangvereniging St. Caecilia en zondagmor-
gen 2 november zingt het Kerkelijk Zang-
koor de Gregoriaanse mis van Allerheiligen.
Zondag namiddag 2 november vieren we Al-
lerzielen met om 14.00 uur de zegening van 
de graven op de Algemene Begraafplaats, 
om 15.00 uur de vespers en 15.30 uur de 
grafzegening op het parochiekerkhof.

Pastoor A. Koumans.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Rabobank:  NL97 RABO 0135 5068 24
of  ING:  NL39 INGB 0001 8364 98.

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: NL97 RABO 
0135 5068 24 van de St. Rochusparochie Bud-
schop of op ING: NL39 INGB 0001 8364 98.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van 
€ 20,00 in een envelop af te geven bij de 
penningmeester, Beatrixstraat 51, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties vóór donderdag i.v.m. uitgave van het 
weekblad. Telefoonnummer Parochiecen-
trum St. Rochus: 631760. Voor het uitreiken 
van de H. Communie aan huis, kunt u con-
tact opnemen met de heer Bert Verheggen, 
telf. 632684.

ZONDAG 12 oktober  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: St. Rochuskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

OASEMORGEN
Maandag 13 oktober 2014 is er bijeen-
komst van de OASE-groep in de kerk in 
Budschop. De viering begint om 09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden.

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

8 t/m 18 oktober2014

WOENSDAG 8 oktober: 19.00 uur 1e dag 
Gerardus Noveen

ZATERDAG 11 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Sleutels, jaardienst voor Harrie en 
Mien van de Goor-Broens, voor Sjaak en 
Gerda Aben voor verjaardag, ter ere aan de 
H. Gerardus.

DONDERDAG 16 oktober: 19.00 uur laat-
ste dag Gerardus Noveen

ZATERDAG 18 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Thieu 
Konings.

LEZERS: zaterdag 11 oktober Francien Ver-
heijen, zaterdag 18 oktober Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 11 oktober
Myrthe van Horik, zaterdag 18 oktober Va-
lerie Beerens en Famke Aarts.

Noveen Heilige Gerardus-Majella.
Donderdag 16 oktober vieren we de feest-
dag van de Heilige Gerardus
Majella, de patroonheilige van onze parochie.
Ter ere van deze Heilige, bidden we elke 
avond om 19.00 uur de Gerardus noveen.
De Heilige Gerardus was een vurige vereer-
der van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende 
Bijstand waar we tijdens deze noveendagen 
extra aan zullen denken.

De Gerardus noveen begint op woensdag 8
oktober om 19.00 uur in de Gerardus kapel 
van de kerk in Nederweert-Eind.
Samen bidden wij met de H.Gerardus en op 
voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Altijd-
durende bijstand. Wij leggen onze vragen –
wensen – zorgen en persoonlijke intenties 
in hun handen. In het vertrouwen dat wij 
gesteund worden door ons gebed.

Francien Verheijen – van Heugten zal dage-
lijks in deze dienst voorgaan.
Iedereen is van harte welkom! 

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 11 oktober zijn jullie weer hartelijk 
welkom in de sacristie om 19.15 uur.

“Geloof niet alles wat je denkt..”

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 11 oktober  2014 –
18 oktober 2014

Zondagmorgen 12 okt. Let op gewijzig-
de aanvangtijd 10.30 uur:
Uitvoering  “Missa Luba” door Gemengd 
koor Leveroy aangevuld door enkele dames 
en heren uit de regio. De tenorpartij zal 
door Geert Belgers uit Roermond worden
gezongen,  organist Roger Dings en enkele 
leden van de percussiegroep van Fanfare 
Concordia zorgen voor de ritmische bege-
leiding. Het geheel staat onder leiding van 
dirigent Hans Peeters. 

Als  jrgt. voor Mia Wijers-Baetsen en Pierre 
Wijers, Als jrd. voor Sjef Arits en Mia Janssen, 
Als hgm. voor  Sjoerd v.d. Winkel, Als hgm. 
voor de overledenen van de fam. van  Zee-
land-Manders en fam. van  Roij-Verstappen

Mededelingen:
•	 In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

Bijzondere uitvoeringen “Missa
Luba” door Gemengd koor Leveroy
De Missa Luba is een zetting van het or-
dinarium van de Tridentijnse mis op tra-
ditionele gezangen uit Belgisch-Congo, 
geschreven door de componist Guido 
Haazen. In 1953 werd Guido Haazen als 
katholiek missionaris naar Kamina ge-
stuurd, waar hij verantwoordelijk werd 
voor het algemeen beleid van een school. 
Tot dan toe werd er in de liturgie van die 
school alleen westerse muziek gezongen, 
maar hij vond dat de Afrikaanse muziek 
ook in de liturgische beleving van de kin-
deren en de leraren thuishoorde. Naast de 
gezangen uit de Missa Luba zullen er ver-
der tijdens de dienst nog enkele andere 
Afrikaanse liederen worden gezongen.
Uitvoeringen:
zondag 19 oktober 2014 in de H. Marti-
nuskerk te Horn, aanvang 11.00 uur
zondag 26 oktober 2014 in de St. Willibror-
duskerk te Stramproy,  aanvang  09.30 uur
zaterdag 15 november 2014 in de St. Step-
hanuskerk  te Heel, aanvang 19.00 uur.

•	 In het weekend van 19 oktober is er de	
kerkdeurkollekte voor wereldmissiedag 
die wij van harte aanbevelen

• Het feest van Allerheiligen wordt in onze pa-
rochie gevierd op zondag 2 november  2014. 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.

9 O K T O B E R 2 0 1 4

www.lactatiekundige-limburg.com

Tom 
geboren op 28-09-2014

Trotse ouders:
Rob en Marly Schreurs

Montgomerystraat 10
6031 JE Nederweert

rijwielservice.robschreurs@gmail.com

Op 23 augustus 2014 hebben we afscheid genomen van

Nellie Schreurs - Hendrickx
Het hee� onze familie goed gedaan te merken dat mama zo
geliefd was en dat zovelen haar als mens zo waardeerden. 
Moge zij zo voortbestaan in ieders herinnering.

Wij danken u voor uw hartverwarmende belangstelling en 
aanwezigheid bij de uitvaart.

Familie Schreurs

NEDERWEERT / ST. ROCHUS
KIENEN BUDSCHOP 

Tijdens de zomervakantie is er geen 
kienen. De eerstvolgende kienavond
is op vrijdag  10 oktober 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 € 15,-- .

Het  bestuur.

KIENEN

Op woensdag 15 oktober én 19 no-
vember organiseert Buurtvereniging 
“De Locht” weer een kienavond. 
Deze worden gehouden in café “De 
PRINS” in Ospel.  Het kienen begint 
om 20.00 uur. Naast leden van de 
buurtvereniging met introducees, 
zijn ook andere geïnteresseerden van 
harte welkom.

Word schoolgids van De Groote Peel

In november 2014 biedt IVN Lim-
burg weer de opleiding tot school-
gids aan. Nationaal Park De Groote 
Peel is een interessant leergebied 
voor jong en oud. Voor natuurlief-
hebbers is dit dan ook de uitge-
lezen kans om hun enthousiasme 
te delen met basisschoolkinde-
ren als schoolgids. Verdeeld over
6 zaterdagochtenden gaan deze
schoolgidsen in spé kennismaken
met het lespakket en leren tege-
lijkertijd hoe kinderen het best 
kunnen worden begeleid in de na-
tuur. Aanmelden kan tot en met 27 
oktober via de website van Natio-
naal Park De Groote Peel. 

Natuurlijk Buiten Leren, zo heet het 
schoolpakket dat wordt gebruikt. Dit 
houdt in dat schoolklassen in de drie 
Nationale Parken van Limburg zelf le-
ren om op ontdekkingstocht te gaan. 
Op deze manier beleven de kinderen 
op een educatieve manier de natuur.
Voor deze leuke, maar vooral leerzame 
uitjes zijn natuurlijk schoolgidsen no-
dig die deze kinderen kunnen begelei-

den op hun ontdekkingstocht op maat. 
Een schoolgids hoeft zeker geen wan-
delende natuurencyclopedie te zijn. 
Geboeid zijn door de natuur en dit op 
een enthousiaste manier over kunnen 
brengen, waardoor je interesse wekt 
bij de kinderen is net zo belangrijk. 
Op de website van Nationaal Park 
De Groote Peel wordt beschreven in 
welke vorm de cursus wordt aange-
boden, welke thema’s worden behan-
deld en aan welke voorwaarden moet 
worden voldaan door cursisten. Van 
belang is dat deelnemers zoveel mo-
gelijk zelf kennis gaan maken met de 
projecten en dit ook gaan uittesten. 

De cursus vindt plaats op 6 zaterdag-
ochtenden, op 8 en 22 november, 6
december, 10 en 24 januari en 7 fe-
bruari. Deelname is gratis dankzij een 
financiële bijdrage van Provincie Lim-
burg. Aanmelden kan tot en met 27
oktober via de website van Nationaal 
Park De Groote Peel. Voor meer infor-
matie zoals locaties, beschikbaarheid, 
voorwaarden en tijden kijk op www.
nationaal-parkdegrootepeel.nl 

Foto: Marijke Vaes 

ZijActief St. Catharina 
Nederweert-Eind

Beste leden,
Wij willen jullie uitnodigen voor onze 
Moederdagviering op 13 oktober om 
20.00 uur in de Reigershorst. Deze 
avond zullen we beginnen met een 
kort Bezinningsmoment. 

De Wereldwinkel uit Weert komt 
voor ons een presentatie verzorgen 
over het ontstaan, de doelstelling en 
de wijze van werken van de Lande-
lijke organisatie van Wereldwinkels 
in Nederland en van de Wereldwinkel 
Weert in het bijzonder. Aan de hand 
van concrete producten die te koop 
zijn, wordt een beeld geschetst van 
de herkomst, het productieproces en 
de diversiteit van het assortiment. 
Vragen kunnen worden gesteld en 
gepresenteerde producten kunnen
worden gekocht.

Wij hopen dat jullie met vele gehoor 
geven aan onze uitnodiging en wen-
sen dan ook iedereen een gezellige 
avond toe.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
www.zijactieflimburg.nl

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,
Op dinsdag 28 oktober gaan we een 
bloemstuk of graftak  maken. We be-
ginnen om 19.30 uur op het podium 
van de Pinnenhof. Deze keer moet  u
zelf voor alles zorgen. De houder of 
de schaal waarop het stuk komt, de 
oase, bloemen, groen, tangetje of 
mesje en wikkeldraad en alles wat u
verder nodig denkt te hebben.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



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

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 Filetlappen +
500 gram Braadworst  ..................................................................................................samen   e 5,95
Bosoester varkensoester gevuld met kruidencrème en bospaddenstoelen  ....100 gram   e 1,45
limousin riblappen  ..................................................................................................500 gram   e 5,25
Boerenkool stampot met spekjes; alleen even opwarmen  ..................400 gram   e 4,25
Seranoham  ....... 100 gram   e 2,49
roompaté  ........... 100 gram   e 1,35

Hampunt
niet gerookt  ............................ 100 gram   e 1,55

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

ZIEKENVERVOER

Abrikozenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Kersenvlaai met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35
Puddingbroodje: € 1,25

Elfgranen brood: € 2,20

WEEK
41

6 t/m 11
oktober

Weekaanbieding

Een braintrainer voor St. Joseph

Op vrijdag 26 september heeft St.
Joseph in Nederweert een Brain-
trainer-Plus in gebruik genomen.
De aanschaf is mogelijk gemaakt
door de opbrengsten van de lo-
terij van muziekevenement Fes-
teynder Plein. 

Een Braintrainer is een soort spelcom-
puter waarmee zingtuigen geprik-
keld worden. “Het zijn vooral oude-
ren met dementie en cliënten met de
ziekte van Huntington die baat heb-
ben bij een Braintrainer. Ook andere
doelgroepen kunnen er gebruik van
maken, zoals cliënten met een visu-
ele of auditieve beperking”, vertelt
activiteitenbegeleider Renie van den
Dungen. De Braintrainer heeft aller-
lei spelvormen, zoals een muziekquiz
en herinneringsvragen, die ingedeeld
zijn in moeilijkheidsgraden. Als het
ware ‘denkt’ de computer mee met
de cliënt en geeft aan om een niveau
hoger of lager te gaan spelen.

Braintrainer prikkelt
Om de aanschaf mogelijk te maken
was St. Joseph dit jaar het goede
doel van de loterij van het Festeyn-
der Plein. Er werd 3.000 euro opge-
haald. Het Premieplan Ouderenfonds
schenkt een aanvullend bedrag. “We
willen iedereen die een bijdrage heeft
geleverd enorm bedanken”, zegt een
enthousiaste Van den Dungen. “De
activiteitenbegeleiders, medewerkers
zintuigactivering, logopedisten en
enkele vrijwilligers gaan de Braintrai-
ner gebruiken in de groepswoningen
om cliënten te activeren en te prikke-
len tot handelen en communicatie.”

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 in de gemeenten Weert,
Nederweert, Leudal, Cranendonck en
Someren.

Parkinsonzorg regio Weert 
De ziekte van Parkinson en parkinso-
nismen komen mede vanwege de ver-
grijzing steeds vaker voor. Patiënten
met de ziekte van Parkinson hebben
vaak heel diverse klachten, hoewel de
ziekte zich bij iedereen weer anders
uit. Dat zorgt ervoor dat patiënten
meestal met veel verschillende hulp-
verleners te maken krijgen. Daarom
is ParkinsonNet opgericht; een lan-
delijk netwerk van specialisten en
hulpverleners, die samenwerken en
allen gespecialiseerd zijn in de ziekte
van Parkinson. Regio Weert heeft
een actief Parkinson-netwerk, waarin
neurologen, diëtisten, ergotherapeu-
ten, fysiotherapeuten, logopedisten,
maar ook een apotheker, een geriater
en een revalidatiearts participeren.
Zij werken enthousiast samen aan de
verdere verbetering van de zorg voor
mensen met de ziekte van Parkinson
in deze regio.

Omdat ook zorgverzekeraars het be-
langrijk vinden dat u kwalitatief de
best mogelijke zorg ontvangt, gaan

zij er steeds meer toe over om alleen
de zorg te vergoeden die geleverd
wordt door een gespecialiseerde
Parkinson-hulpverlener. U kunt deze
vinden via www.parkinsonnet.nl/
zorgzoeker of informeer bij uw be-
handelend arts.

Het Parkinson-netwerk van regio
Weert wil – bij voldoende belangstel-
ling- voor de patiënten een Parkinson
Café oprichten. In een ontspannen
en informele sfeer kunnen patiënten,
familieleden en mantelzorgers elkaar
ontmoeten en ervaringen uitwisse-
len. Afhankelijk van de behoefte kan
informatie gegeven worden over di-
verse onderwerpen. Momenteel on-
derzoeken we of er behoefte is aan
deze bijeenkomsten. Heeft u interes-
se of wilt u meer informatie hierover,
stuur dan een email naar:
parkinsoncafeweert@gmail.com.

Wilt U meer weten over Parkinson-
Net, bezoek dan de website: www.
parkinsonnet.nl

Openluchtmuseum Eynderhoof
Zondag 12 oktober Houtbe-
werken met o.a. klompen maken
en houtsnijden

Vandaag is de klompenmaker aan de
slag in Eynderhoof. Hij demonstreert
deze middag het met de hand snijden
van klompen en vertelt het verhaal
van de houten schoen en de ge-
heimen van zijn vakmanschap.

Verder wordt er vandaag speelgoed
gemaakt, zoals tollen en zijn er
demonstraties houtsnijwerk.

Daarnaast  is het hele museum van-
daag in bedrijf. In onze herberg kunt
u genieten van een kop koffie met ge-
bak, dat op ambachtelijke wijze door
onze bakkers is gebakken in ons eigen
bakhoes. De muzikale omlijsting is
vandaag in handen van Tussendoor.

Woensdag 15 oktober is het
kindervlechtdag
Vandaag kunnen de kinderen onder
begeleiding van deskundigen werken
met wilgen. Wat gaat het worden?
Een mepper of een visje? Laat je maar
verrassen. Na het vlechten is er nog
voldoende tijd over, om het museum
verder te verkennen. Ook kun je spe-
len op de toestellen in het speelbos of
bij de wasplaats.

Voor meer info zie, www.eynder-
hoof.nl. U vindt openluchtmuseum
Eynderhoof aan het Milderspaat 1
te Nederweert-Eind. Het museum is
geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Opnieuw vaatkeurmerk én spataderkeurmerk 

De vaatzorg binnen SJG Weert is
net als de afgelopen jaren erkend
met zowel het vaatkeurmerk als
het spataderkeurmerk van de
Hart&Vaatgroep. De keurmerken
laten zien welke ziekenhuizen
en behandelcentra in Nederland
goede vaatzorg aanbieden. Net
als de andere ziekenhuizen en be-
handelcentra op de lijst voldoet
SJG Weert aan alle kwaliteitscri-
teria zoals die zijn gesteld. Alle
gegevens zijn beschikbaar op de
website van de Hart&Vaatgroep.

Vaatkeurmerk
Er zijn de afgelopen jaren grote stap-
pen gemaakt binnen de vaatzorg van
SJG Weert. Niet voor niets mag SJG
Weert daarom ook komend jaar weer
het vaatkeurmerk dragen. De vaat-
zorg wordt binnen SJG Weert multi-
disciplinair aangepakt. Dat betekent
dat niet alleen de vaatspecialist en
vaatverpleegkundige bij de diagnose
en behandeling betrokken zijn. Zij
werken nauw samen met de internis-
ten, cardiologen, neurologen en ra-
diologen van SJG Weert én de vaatge-
specialiseerde fysiotherapeuten in de
regio. Arthur Sondakh is vaatspecialist
binnen SJG Weert en werkt daarnaast
nauw samen met de specialisten van
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

(CZE). Arthur Sondakh: “Vaatchirurgie
is tegenwoordig meer dan iets dat je
‘erbij doet’. Het is een specifieke spe-
cialisatie waarvoor wij alle benodigde
kennis in huis hebben. Door samen te
werken met het CZE kunnen wij ge-
bruik maken van hun faciliteiten en
kan ik al mijn patiënten die behoefte
hebben aan een complexere behande-
ling toch zelf opereren.”

Spataderkeurmerk
Naast een keurmerk voor de vaatzorg
mag SJG Weert ook het spatader-
keurmerk opnieuw blijven dragen.
Voor het verwijderen van spataderen
hoeven patiënten in SJG Weert in de
meeste gevallen niet meer onder het
mes. Waar mogelijk doet het zieken-
huis dit onder plaatselijke verdoving
in de polikliniek met moderne LASER-
therapie of andere hoogwaardige be-
handelingen op maat. Door de stra-
ling brandt de spatader van binnenuit
dicht. Deze behandeling, die gebeurt
onder lokale verdoving, duurt een
half uur tot een uur en geeft nadien
minder pijnklachten dan een opera-
tie. SJG Weert heeft een algemeen
chirurg, een vaatspecialist en twee
dermatologen die elk jaar samen
ongeveer 400 mensen met spatader-
klachten behandelen en indien nodig
onderling overleggen.

Open Eettafel Leveroy; al 5 jaar samen aan tafel
Veel mensen vinden het gezellig om
met meerdere mensen aan tafel te
eten. Op een ongedwongen manier
andere mensen ontmoeten, even
bijpraten of gewoon lekker kletsen
en ondertussen genieten van een
goede, gezonde en betaalbare maal-
tijd. In Leveroy wordt iedere derde
donderdag van de maand een Open
Eettafel georganiseerd. In gemeen-
schapshuis Pestoeërskoel wordt dan
een heerlijke maaltijd geserveerd
voor iedereen vanaf 55 jaar. De Open
Eettafel (OET) bestaat 5 jaar, en dat
wordt gevierd.....

Op 4 oktober 2009 werd er een bij-
zonder initiatief genomen; Open 
Eettafel Leveroy. Dit initiatief kwam
tot stand naar aanleiding van een en-
quête omtrent de leefbaarheid in het
dorp. Wat bleek, veel Leveroyse men-
sen wilden op vrijwillige basis wat
betekenen voor de gemeenschap. En
hiermee was de kiem gelegd voor de
Open Eettafel.

De Open Eettafel heeft 22 gasten en
een vaste groep enthousiaste vrijwil-
ligers. De gasten zijn erg tevreden
over de maaltijden die in het zorg-

centrum St Elisabeth in Haelen wor-
den bereid. Maar ook de aankleding
van de tafels met altijd verse bloemen
wordt erg gewaardeerd. Na het diner
wordt onder het genot van een kopje
koffie nog wat nagepraat, en de gas-
ten gaan daarna tevreden naar hun
kaartclub of andere activiteit.
Op deze manier draagt OET haar
steentje bij om de leefbaarheid én
het sociale klimaat in Leveroy op peil
te houden.

5 jaar Open Eettafel Leveroy! Dat wil-
len we graag vieren, samen met al
onze gasten én genodigden op don-
derdag 16 oktober. En hoe kunnen
we dat beter doen dan met een fees-
telijk 3 gangen diner!

Voel u welkom bij de Open Eettafel
in Leveroy en kom ook eens ervaren
hoe gezellig het is om één keer in de
maand samen aan tafel te genieten
van een heerlijke maaltijd. Meld u
wel van te voren aan. Voor meer in-
formatie:
Louise Visser 0495-651501 Martiene
van der Linden 0495-652274 Petra
Klauwers 0495-651633

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



Voor al uw 
tuinplanten!!!

Bomen Wintergroene leibomen Heide Solitaire boompjes op stam

Sierheesters Hagen Siergrassen Bodembedekkers

Coniferen Dwergconiferen Fruitbomen Potgrond, turf, boomschors

Schoor 42   •   6031 SC  Nederweert   •   Tel.: 0495-631625   •   Mobiel: 06-53631670

HERFST IN DETuin

tuin • dier • bakplezier

*Enkel met je gratis My AVEVE-kaart. 

Niet geldig op geschenkcheques, waarborgen, huisvuilzakken en paletten houtpellets.

Op vrijdag 10 
& zaterdag 11 
oktoberoktober

Op vrijdag 10 
Korting!

*Enkel met je gratis My AVEVE-kaart. 

Korting!Korting!
10% 
korting
OP ALLE AANKOPEN*

BIJ AANKOOP VAN MIN. €40

Heerlijk ruikende bloemen in de mooiste kleuren, strak gelegde 
terrastegels en een gaaf en groen gazon, blakend van gezondheid. 
Liefde, vakmanschap en oog voor detail, om het maar niet te hebben 
over creativiteit. Wilt u ook zo’n tuin? Neem dan direct contact op 
met Johan van der Asdonk. Een hovenier die iets creëert waarvan u 
zult denken: “Dat ik daar zelf niet aan heb gedacht”.

Is het gras bij uw buren 
ook altijd groener?

Hoveniersbedrijf Van der Asdonk voor een compleet tuinpakket

H
O

VE
NIERSBEDRIJF

Van der Asdonk

Hoveniersbedrijf van der Asdonk
Banmolen 19  Meijel
Tel 077-4662322 / 06-53475646 
www.vanderasdonk.nl

Naast het ontwerp en advies ook voor al uw aanleg, onderhoud 
of renovatieklussen van uw tuin en de levering van alle materialen.

Wij zijn vanuit de tuinen van Appeltern aangewezen als 
Tuingeluk Coach. Zie ook: www.appeltern.nl en www.tuingeluk.nl

Geniet nog tot 1 juli 2015 van het verlaagde 6% BTW tarief!

Maak nu uw plannen om in de zomer van 2015 
weer te kunnen genieten van uw nieuwe tuin!

Profiteer nu van:

€ 5,-  € 6,-  € 7,- /m2

PRIJSVOORDEEL
op KUNSTGRAS

RUIM 11 SOORTEN

SALE!
Profiteer nu van:

StuntprStuntprijsijsv.a.
€€ 15,00  15,00 per m2

Har Verheijden
Kraakstraat 21 Hunsel • †el. 0475-565898

TUINVERZORGING GIELEN

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

Fa. H. Heijnen en Zn.

Openingstijden:
Ma.-vrij. 08.00-18.00u en zat. 08.00-17.00u 

Wij eten van 12.30-13.00 uur

Houtsberg 16 ● Leveroy ● Tel. 0495 651450

BladblazBladblazersers,, k kettingzagen ettingzagen 
en tuingeren tuingereedschapeedschap
oook vok vererkkrrijgbaar bij ijgbaar bij 

FFixixet Let Leevvererooyy

Har Verheijden
de specialist voor kunstgras door jarenlange ervaring

Har Verheijden Tuinaanleg & Kunstgras te Hunsel (Leudal) is uw 

expert voor tuinontwerp, tuinaanleg, kunstgras en tuinmaterialen 

zoals bestrating, trendy afscheidingen en schanskorven, vijvers- en

waterpartijen, bomen en beplanting etc. Ons bedrijf is al 24 jaar ac-

tief ‘in het groen’. Har Verheijden staat garant voor zeer veel kennis 

en ervaring en een uitstekende kwaliteit en service.

Voor elk tuinontwerp en voor de tuinaanleg plus het volledige 

tuinonderhoud staan onze gekwalificeerde vakmensen graag voor

u klaar.

Op ons showterrein kunt u onze tuinmaterialen bezichtigen, zoals 

een groot assortiment sierbestrating, waaronder natuursteen, ke-

ramische tegels en gebakken klinkers. Ook ons uitgebreide aanbod

in kunstgras en een selectie aan beplanting kunt u op locatie be-

kijken.

Kunstgras, voor een prachtig natuurlijk gazon Onze nieuwe collectie 

kunstgras 2014 kunt u zien op het showterrein bij ons bedrijf, of

neem vast een voorproefje op onze vernieuwde website. 

110 V0 VOOORDELEN VAN KUNSTGRAS OP EEN RIJTJE

• Onderhoudsarm 

• Grasmaaien is verleden tijd 

• Zacht en kindvriendelijk 

• Weersbestendighied 

• Moderne uitstraling 

• Hoge UV-stabiliteit 

• Uw gras altijd groen! 

• Duurzaamheid 

• Representatieve uitstraling 

• Innovatief

BBeezzoeoek ok onnzze we webebssiittee: w: wwwww.h.haarrvvererheheijijdden.nl



PINKE
BLADKORVEN
Alleen blaadjes van een gemeentetak.
Die van je perenboom moet in eigen bak.
Gescheiden inzamelen en dito legen?
Toch komen ze straks elkaar
op de composthoop beslist weer tegen.

B.B.

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 41, 11 en 12 oktober 2014.

Zaterdag 11 oktober.
Uitwedstrijden.
Bumpers – U16-1 12.45 uur. 

Geen thuiswedstrijden.

Zondag 12 oktober.
Boemerang – HS-1 15.45 uur.

Thuiswedstrijden.
U14-1 – Jumpers 12.30 uur.
HS-2 – TSM 12.30 uur.
U20-2 – Vido 14.30 uur.
U18 – BSW 14.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

Programma Za. 11 okt Junioren
Eindse Boys A1 - Laar A2 18.00 uur
Veritas B1 - Eindse Boys B1 14.15 uur
Eindse Boys MB1 - Merefeldia MB1 14.00 uur
Eindse Boys C1G - Heythuysen C2 13.30 uur
Helden C4 - Eindse Boys C2 13.00 uur
Eindse Boys D1 - RKSVN D1 12.00 uur
SV Budel D6M - Eindse Boys D2M 11.00 uur
RKSVO E2 - Eindse Boys E1 10.00 uur
Merefeldia E4G - Eindse Boys E2 11.00 uur
Eindse Boys E3M - DESM E5M 09.15 uur
Eindse B. F1 - FC Cranendonck F1 10.30 uur
Maasgouw F1 - Eindse Boys F2 09.30 uur

Programma Za. 11 okt Veteranen
SVC 2000 - Eindse Boys 17.00 uur

Programma Zo. 12 okt Senioren 
Eindse Boys 1 - GVCG 1 14.30 uur
Rood Wit’67/Nijr.2 - Eindse Boys 2 11.00 uur
Eindse Boys 3 - SSE4 10.00 uur
Eindse Boys 4 - SV Budel 7 10.00 uur

Programma Zo 12 okt Vrouwen
DESM VR1 - Eindse Boys VR1 11.30 uur

Mededelingen
Wedstrijbegunstiger: Eindse B. 1 – GVCG 1:
Aluminiumbouw Michiels Ospel BV
Spelertje van de week: Tycho Krijnen
Donderdag 7 okt kaarten aanvang 20.00 uur
Voor laatste nieuws zie: www.eindseboys.nl

Snorkelmarathon
Duikteam Nederweert 

25 oktober aanstaande is er een grote actie 
voor Spieren voor spieren. LACO Neder-
weert organiseert dit en heeft Duikteam 
Nederweert gevraagd hierbij te assisteren 
en deel te nemen. Vanaf 12 uur is er een uit-
gebreid programma in het zwembad waar-
bij wij op onderdelen assisteren met bijvoor-
beeld onderwaterfoto’s. 
Vanaf 18.00 uur start er een snorkelmara-
thon voor het goede doel spieren voor spie-
ren.

Iedereen die wil kan hieraan meedoen, je 
hoeft geen lid te zijn van ons duikteam je 
kunt je laten sponsoren voor het snorkelen 
van baantjes. De marathon duurt tot 12 uur 
‘s nachts. Het maakt niet uit of je 2, 10 of 
100 baantjes wil snorkelen, als het maar geld 
oplevert.
Dat sponsorgeld mag je dan in het zwembad 
gooien en wordt aan het einde van de actie 
door ons opgedoken.

We roepen dan ook iedereen op hieraan 
deel te nemen en op zoek te gaan naar 
sponsoren. Bijvoorbeeld bij opa/oma/tante/
oom of gewoon pap/mam.

Heb je geen zin om te snorkelen? Kom dan 
gewoon gezellig langs om te steunen of 
geld in het water te gooien. Je kunt je op-
geven via info@duikteamnederweert.nl we 
hopen op een grote opkomst het is tenslotte 
voor het goed doel spieren voor spieren.

Competitieprogramma
Zondag 19 oktober:
BC Venray 2 – BC Veredot 1 09.30
BC Veredot 2 – BC Victoria 8 12.30
BC Veredot 3  vrij

Voor het laatste nieuws en data trainings-
avonden zie onze verenigingssite
www.veredot.nl.

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

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

Kacheltocht voor ATB-ers

Zondag 26 oktober 2014 organiseert TWC 
NEDERWEERT de jaarlijkse KACHELTOCHT, 
een ATB-toertocht over 28, 36, 52 en 60 km.
De tocht is geheel met pijlen uitgezet en 
gaat door een bosrijke omgeving.
Bij de pauze ontvangt elke deelnemer een 
gratis consumptie.
Start en Finish zijn bij “Le Winne” Boeket 6
te Nederweert en de starttijden zijn: 8.30-
10.30 uur.

De route naar de inschrijflokatie (Le Winne) 
is vanaf de A2 met borden aangegeven.
Ook is er een bewaakte fietsenstalling aan-
wezig.

Het inschrijfgeld is voor NTFU-leden 4 euro 
en voor niet-NTFU-leden 5 euro. JEUGD gra-
tis

Bij TWC Nederweert is het dragen van een 
helm verplicht.

We rijden door Brabants landschap (Bra-
bantslandschap.nl) 

Zie ook onze website:   twcnederweert.nl

Tour- en Wielerclub  NEDERWEERT

WEDSTRIJDSCHEMA

ZATERDAG 11 OKTOBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. Ospel/Merefeldia F1 - BEVO F1 9.30
F2. Ospel/Meref. F2 - Hercules “81 F1 10.15
D2. Ospel/Meref. D2 - Posterholt D2 10.15
D1. Ospel/Merefeldia D1 - VIOS D1 11.00
C2. Ospel/Merefeldia C2 - Lido C1 11.45
B1. Ospel/Merefeldia B1 - NOAV B1 12.45
DS1. Ospel/Meref. DS1 - NOAV DS2 19.00
DS2.
Ospel/Meref. DS2 - Handb. Venlo DS3 20.15

ZONDAG 12 OKTOBER
Sporthal de Bengele Nederweert
A1. Ospel/Merefeldia A1 - Born A1 14.00u.

Competitieprogramma Jeugd

Zaterdag 11 oktober

Brevendia A1 – Merefeldia A1 13:00/14:30

Merefeldia B1 – Reuver B1 15:00

Brevendia B2 – Merefeldia B2 12:00/13:00

Eindse Boys MB1 – Meref. MB1 13:00/14:00

Merefeldia C1 – Helden C1 13:30

Merefeldia C2 – SHH C4 13:30

Laar C4 – Merefeldia C3 12:00/13:00

Merefeldia MC1 – SV Budel MC1 13:30

Merefeldia D1G – Brevendia D1 12:15

Merefeldia D2 – Helden D3 12:15

Maarheeze D2 – Merefeldia D3 11:30/12:30

Haelen D3 – Merefeldia D4  10:30/11:30

Maarheeze E1 – Merefeldia E1 09:30/10:30

Merefeldia E2 – Rood Wit’67 E2  11:00

Merefeldia E3G – RKHVC E1 11:00

Merefeldia E4G – Eindse Boys E2 11:00

BEVO E2 – Merefeldia E5 08:00/09:00

Merefeldia E6G – HEBES E3 10:00

SV Budel E6M – Meref. E7M 08:45/09:45

SV Budel F1 – Merefeldia F1 07:45/08:45

VV Kessel F1 – Merefeldia F2 10:15/11:15

Merefeldia F3 – RKESV F1 09:00

MMC Weert F5 – Meref. F4G 08:15/09:00

Merefeldia F5G – SV Budel F6M 09:00

Merefeldia F6 – SV Brandevoort F10 09:00

Programma Veteranen

Zaterdag 11 oktober

Egchel – Merefeldia 16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren

Zondag 12 oktober

DESM 1 – Merefeldia 1 12:45/14:30

FC Cranendonck 2 – Meref. 2 10:00/11:30

Merefeldia 3 – RKMSV 3 11:00

Merefeldia 4 – FC Cranendonck 4 12:00

Roggel 4 – Merefeldia 5 11:00/12:15

Someren 10 – Merefeldia 6 10:45/12:00

Merefeldia 7 – DESM 4 10:00

Merefeldia VR1 is vrij

Bekerprogramma Senioren

Dinsdag 14 oktober

Merefeldia VR1 – Baarlo VR1 20:00

Zaterdag 27 september heeft het ka-
velen plaatsgevonden van het LDS 
(Limburgs Dames Schuttersfeest) in 
Sint-Huibrechts-Lille België. Nadat
men zondag 21 september met 75 
drietallen begonnen was, waren er 
hiervan zaterdag nog 27 drietallen 
overgebleven. Schutterij Sint Anto-
nius Nederweert had zaterdag nog 
alle drie de begonnen drietallen in 
de strijd. Dit is op zich al een unieke 
prestatie!

Het werd een zeer spannende wed-
strijd en het 1e drietal van Sint An-
tonius heeft tot het laatste moment 
meegestreden om de overwinning en 
behaalde in een enerverende strijd 
een 2e plaats. Een geweldig resul-
taat! Dit drietal bestond uit Lieke 
Reijnders, Truus Corstjens, en Leanne 
Reijnders. Verder behaalde het 2e 
drietal ( Anny Stals, Fien Beijes, San-
dra Janssen) een 9e plaats en het 
3e drietal een 22e plaats (Leen Re-
ijnders, Marie-José Ceelen en Anita 
Claessens). Hele mooie resultaten 
waar de schutterij trots op kan zijn. 
Ook een compliment voor de buks-

meester, Hans Reijnders, die natuur-
lijk ook zijn steentje voor dit resultaat 
heeft bijgedragen. De 1e plaats is be-
haald door schutterij St. Michael uit 
Doenrade.

Bij de prijsuitreiking mochten de 10 
beste drietallen op het podium ko-
men. Het 2e drietal met de 9e plaats 
kreeg een mooie beker en het 1e drie-
tal met de 2e plaats kregen ieder een 
zilveren erespeld opgestoken voor 
deze prachtige prestatie.

In het 3e drietal zat ook de oudste 
schutter van het LDS Leen Reijnders, 
maar liefst 80 jaar jong. Zij werd door 
de federatievoorzitter bij de prijsuit-
reiking extra vernoemd, dat hij het 
zo waardeerde dat zowel jong als 
oud met dit LDS mee hadden gedaan. 
Hij hoopte Leen volgend jaar natuur-
lijk weer terug te zien! Al met al een 
zeer geslaagd LDS voor schutterij Sint 
Antonius Nederweert en op naar het 
volgende OLS en LDS!

Het Bestuur Sint Antonius

Antonius succesvol op het LDS

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  / Budschop

Ja, ja ‘het schiet seizoen is weer begon-
nen. Er is geschoten op 26 27 28 september 
de 1e bondwedstrijd in ospel bij Wilhelmina 
door de schutters van Willem Tell.

Recurve schutters Bas Akkerman 227: Paul 
Hermans 224: Will Donkers 172: Jose Her-
mans205: Monika Treciak 163 

Agenda:
10, 11, 12 oktober 3e, 4e Indoor schieten in 
Reuver bij De Grensschutters.
24, 25, 26 oktober 2e Bondwedstrijd schie-
ten in Reuver bij De Grensschutters.
7, 8, 9 november 5e, 6e Indoor schieten in 
Nederweert bij Willem Tell.
16 november diploma schieten 
28, 29, 30 november 3e Bondwedstijd 
schieten in Tungelroy bij Ontspanning.
5, 6, 7 december 7e, 8e Indoor schieten in 
Ospel bij Wilhelmina.
12, 13, 14 december 4e Bondwedstrijd 
schieten in Weert bij De Batevieren Treffers.

Kennis maken met de
Handboogsport op ….
Van wege de winter maanden wordt er niet 
geschoten op maandag.
Woensdag avond
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen kunnen de Aspiranten en 
Jeugd ook komen schieten.
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
Willemtellnederweert@upcmail.nl
Over het Handboogschieten
Paul Hermans, 0495-625663

Uitslagen Golf
Stamgasten 1 – Vlegelke 1  7 – 5.
Vlegelke 3 – Vlegelke 4  8 – 4.

Programma Golf
Vrijdag 10 -10
Roes Boijs 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – BCB 1.
Vlegelke 4 – Vlegelke 3 .

Programma Libre
Dinsdag 14 – 10
Vlegelke 1  - Centraal 1.

Veel Succes L.B.

Bridgecursus
Met ingang van donderdag 23 oktober as. 
Begint weer een beginnerscursus voor 
bridge.

De cursus, die 12 weken duurt, wordt gege-
ven door Wim Ramaekers volgens de me-
thode van Berry Westra. De lessen worden 
gegeven op donderdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur.

Heeft u belangstelling en weet u niet of het 
iets voor u is, dan kan de 1e les bij wijze van 
proef gratis worden bijgewoond.

Voor nadere informatie of aanmelden kunt 
U contact opnemen met Wim Ramaekers, 
tel. 0495-632372 / 0644020733, of e-mail: 
wim.ramaekers@gmail.com

RKSVO NIEUWS
Zaterdag 11 oktober:
FC Oda A1 - RKSVO A1 15.00
RKSVO A2 - Crescentia A1 15.00
RKSVO B1 - HBSV B1 15.00
RKSVO B2 - DESM B2g 15.00
RKSVO C1 - SV Laar C1 13.30
RKSVO C2g - DESM C2 13.30
RKMSV C3 - RKSVO C3g 13.00
RKSVO D1 - HEBES D1  11.30
RKSVO D2g - DESM D2g 12.00
RKSVO E1 - Panningen E1 10.00
RKSVO E2 - Eindse Boys E1 10.00
RKSVO E3 - vrij? 
SVC’2000 E4 - RKSVO E4 10.30
Helden E5 - RKSVO E5g 09.00
RKSVN E4g - RKSVO E6g 11.00
FC Oda F3 - RKSVO F1 09.30
HEBES F2 - RKSVO F2g 09.00
VV GKC F3g - RKSVO F3g 09.30
RKSVO F4g - vrij?
Zondag 12 oktober:
RKSVO 1 - RKESV 1 14.30
Pupil v/d wedstrijd: Niels van de Kerkhof 
RKSVO F3
Sponsor v/d wedstrijd: autosloperij de boor-
toren
RKSVO 2 - Deurne 3 12.00
HEBES 2 - RKSVO 3 12.30
RKSVO 4 - SVSH 2 11.00
Maarheeze 5 - RKSVO 5 10.00
MMC Weert 6 - RKSVO 6 12.15
RKSVO VE1 - vrij
Nijnsel da.1 - RKSVO da.1 14.30
RKSVO da.2 - Maarheeze da.1 10.00
Zaterdag 18 oktober:
RKSVO vriendinnendag van 11.00 tot 13.30 
uur
Zie voor het laatste nieuws: www.rksvo.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair en tegelcen-
trum Weert

TTCN’72 MET 2 JEUGDTEAMS
IN DE COMPETITIE

A.s. zaterdag 11 oktober 2014 staat op het 
programma de eerste thuiswedstrijd van 
onze 2 jeugdteams deze competitie.

Aangezien wij 2 nieuwe teams hebben wil-
len wij onze jeugdteams voorafgaand aan 
de wedstrijd aan iedereen presenteren.

Onze jeugdteams bestaat uit:
TEAM 1: Sophie Lenders, Tibo en Noa Cho-
quet
TEAM 2: Stef van de Kruijs, Johan Meevis en 
Vincent en Elmar Dijcks

Onze jeugdteams worden ook geheel in 
het nieuw gestoken met spiksplinternieuwe 
tenue’s. Samen met onze hoofdsponsor 
ETF Machinefabriek zijn wij trots op onze 
nieuwe aanwinsten en daarom nodigen wij 
iedereen uit om op zaterdag 11 oktober 
2014 om 10.00 uur samen te komen in De 
Pinnenhof.

Laat onze jongens en meisjes niet in de kou 
staan en kom ze aanmoedigen.

Nieuwe leden zijn welkom op de volgende 
tijden in De Pinnenhof:

Maandagavond 19.00 – 20.00 jeugd
Donderdagavond 19.00 – 20.00 senioren
Donderdagavond 20.00 – 22.00 recreanten

Ook voor 55+ is tafeltennis een leuke activi-
teit om wekelijks samen met leeftijdsgeno-
ten te doen.
Opgeven bij winandus@chello.nl.

De EHBO vereniging van Nederweert start 
nieuwe cursussen. Dit najaar  wordt er weer 
gestart met 3 nieuwe cursussen.

Volwassenen
Vanaf het 16e jaar kan iedereen een volle-
dige ehbo-cursus volgen. De 16 lessen tel-
lende cursus start op 29 oktober 2014 en 
wordt in het voorjaar afgesloten met een 
examen. De lesavonden duren van 20:00 -
22:15 uur. Na het succesvol afronden van de 
cursus ontvangt de cursist het zogenaamde 
Eenheidsdiploma. De cursist kan zich daarna 
als lid aanmelden bij de EHBO vereniging, 
maar dat is niet verplicht. Het diploma is 2
jaar geldig en kan verlengd worden door 
het volgen van herhalingslessen of het af-
leggen van een competentietest na 2 jaar. 
Zowel de herhalingslessen als ook de com-
petentietesten worden door de EHBO ver-
eniging van Nederweert verzorgd. De cursus 
kost € 175,00 incl. examenkosten, adminis-
tratiekosten en cursusmateriaal. De cursus 
wordt en een aantal gevallen vergoed door 
het ziekenfonds

AED cursus
Ook dit jaar start er weer een AED cursus. 
Deelname is alleen mogelijk voor personen 
vanaf 16 jaar. De cursus bestaat uit 2 les-
avonden (19:30 - 22:15 uur) en kost € 35,00 
incl. certificaat en lesmateriaal. De volgende 
cursus wordt gegeven op donderdag 20 en 
27 november 2014.

Jeugdcursussen
Voor de jeugd van 11 tot 16 jaar worden er 
twee soorten cursussen verzorgd. De zoge-
naamde a-cursus voor basischoolleerlingen 
en de B-cusrsussen voor jongeren van 12 tot 
16 jaar. De kinderen worden via de basis-
school benaderd.

Alle cursussen worden gegeven in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof in Nederweert.
Aanmelden voor een cursus kan eenvoudig 
via de website www.ehbonederweert.nl

HARMONIE ST. JOSEPH
Samen Sterker met Rabobank Weerter-
land en Cranendonck
Ook wij doen mee aan de actie Samen 
Sterker met Rabobank Weerterland en Cra-
nendonk. U steunt uw harmonie toch ook? 
Geef uw stem vanaf 4 november a.u.b. aan 
Harmonie St. Joseph Nederweert.

Flashmob:
Het filmpje van onze flashmob staat nu 
ook op onze website www.harmonie-
nederweert.nl (Foto-album/filmpjes)
en op ons eigen YouTube-kanaal. Dank 
aan Nederweert24 die de beelden heeft 
gemaakt en die dit filmpje voor ons heeft 
geplaatst.

Concert in Ell:
Op zondag 2 november zal ons harmonie-
orkest in Ell samen met Fanfare Ellona een 
concert geven. Aanvang 16.30 uur.

Caeciliafeest:
Dit jaar vieren we op zaterdag 29 novem-
ber ons Caeciliafeest. We beginnen die dag 
traditiegetrouw met een gebedsdienst en 
aansluitend huldigen we de jubilarissen van 
dit jaar. Dit jaar zijn we hiervoor te gast bij 
DANSRIJCK in de Kerkstraat.
Onze jubilarissen van dit jaar zijn:
10 jaar: Miriam Slenders, Elien Willekens, 
Roy van Diepen en Robert van Renswouw
25 jaar: Nicole Lempens-Bakker

Inzamelen oud papier:
Elke tweede zaterdag van de maand zame-
len wij oud papier in op het St. Antonius-
plein in Nederweert en het Rochusplein op 
Budschop. De opbrengst is voor uw harmo-
nie. Steun uw harmonie en breng oud pa-
pier op zaterdag 11 oktober tussen 9.00 
tot 12.00 uur naar de inzamelpunten. Onze 
dank daarvoor!
St. Antoniusplein: Hans Hoeben en Silvia 
Bours-Verspagen
Rochusplein: Guus van Cruchten, Yvonne 
Verstappen, Maril Borrenbergs en Fleur Gij-
sen
Volgende maand (8 november) zijn aan de 
beurt: Boy Hendrix, Moniek Verhijden, Ni-
cole van den Dungen-Stultiens, Hanneke 
Feijen, Annemieke Mutsaers en Joost Ver-
heijen

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

Met muzikale groeten,
Het bestuur

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



We maken ons op voor een nieuwe 
tijd. Er gaat vanaf 2015 namelijk veel 
veranderen voor kinderen & jonge-
ren, gezinnen, ouderen, professionals 
en zorginstellingen. Om inwoners te 
informeren over de veranderingen op 
het gebied van zorg, jeugd en werk 
organiseert de gemeente de Kracht-
tour; een viertal bijeenkomsten in de 
kernen waar we uitleggen wat de 
veranderingen betekenen, mensen 
inspireren en vragen beantwoorden. 

Deze vier bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mensen met een hulpvraag op 
het gebied van zorg, jeugd en werk 
maar ook voor mensen die wellicht 
hulp kunnen bieden.

Data & locaties
De gemeente heeft ervoor gekozen 
haar burgers over de wijzigingen te 
informeren door bijeenkomsten te 
houden in vier dorpskernen. Bent u 
op een bepaalde dag verhinderd, dan 
bent u uiteraard van harte welkom op 
een van de andere dagen. U hoeft zich 
vooraf niet aan te melden. De bijeen-
komsten vinden plaats op:

 Zaterdag 1 november van 13.15–
15.00 uur, Gemeenschapshuis de 

Pinnenhof in Nederweert.
 Maandag 3 november van 19.15–
21.00 uur Gemeenschapshuis 
Haazehoof in Ospel.
 Woensdag 5 november van 
19,15–21.00 uur, Gemeenschapshuis 
Reigershorst in Nederweert-Eind.
 Maandag 10 november van 
19.15–21.00 uur zaal Wetemans in 
Leveroy.

Programma Krachttour
Het programma van de bijeenkomst 
start met een openingswoord van 
wethouder Geraats, gevolgd door 
een korte presentatie over de veran-
deringen die op ons afkomen. Na dit 
algemene deel starten om 19.45 uur 
gelijktijdig drie toelichtingen op het 
gebied van zorg, jeugd en participa-
tie. U sluit dan aan bij het onderwerp 
van uw keuze. 

U krijgt informatie over de verande-
ringen vanaf 2015 op het thema en 
er is gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Tevens zijn betrokken par-
tijen, waaronder de cliëntenraad en 
het Wmo-platform aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen. De bijeen-
komst eindigt om 21.00 uur. Kijkt u 

voor het volledige programma op www.
eigenkrachtsamenaanpakken.nl.

De kracht van mensen
We gaan naar een samenleving waarin 
we zolang mogelijk zelf de regie over 
ons leven voeren en elkaar en de 
mensen om ons heen ondersteunen. De 
gemeente organiseert deze ontwikke-
ling samen met u, zorg- en welzijnsin-
stellingen, dorpsraden en verenigingen. 
We geven ruimte aan initiatieven die 
de gemeenschap en onze inwoners 
versterken. 

Wie het niet op eigen kracht of met 
behulp van de omgeving redt, krijgt 
ondersteuning op maat. In een samenle-
ving waarin iedereen meedoet, zorgen 
we voor elkaar en laten we niemand 
in de kou staan. Dat noemen we Eigen 
kracht, samen aanpakken.

Meer weten?
Via verschillende kanalen proberen 
wij u op de hoogte te houden van de 
veranderingen. Op de website www.
eigenkrachtsamenaanpakken.nl kunt u 
veel informatie en inspirerende voor-
beelden terugvinden. 

De Provincie Limburg lanceert op 
10 oktober 2014, op de ‘dag van de 
duurzaamheid’ de zonnekaart. Per 
gemeente is er dan officieel een ge-
meentelijke zonnekaart beschikbaar. 
Gebouweigenaren kunnen via de 
zonnekaart kosteloos en onafhanke-
lijk van de markt zelf kijken wat ze 
kunnen verdienen aan de zon.

Web applicatie
De zonnekaart Limburg is een via 
internet toegankelijke web ap-
plicatie. De zonnekaart toont de 
geschiktheid van elk pand voor 
zonne-energie, inclusief het aantal 
zonnepanelen dat op het dak past, 
de te behalen opbrengst (in energie, 
geld en CO2 reductie) en de terug-
verdientijd van de installatie. 

"Het gaat uiteraard ‘slechts’ om indi-
caties maar het geeft wel een goed 
beeld,” aldus vakspecialist Wonen 
Hans van de Kerkhof.  

Live
De zonnekaart is al LIVE. Dit betekent 
dat iedereen nu al aan de slag kan.  
De kaart is te raadplegen via  
www.limburg.zonnekaart.nl.  

Hoe werkt het? 
Vul op de website de naam van uw 
gemeente in. Op de zonnekaart (plat-
tegrond) komt dan de gemeentenaam 
te staan. Klik op het pijltje > (rechts van 
de gemeentenaam). Geef daarna uw 
adres (straatnaam en huisnummer) in 
en zie de resultaten of uw dak mogelijk 
geschikt is voor zonnepanelen.

Kom naar de Krachttour
Verandering op het gebied van zorg, jeugd en werk vanaf 2015

GemeenteContact
Donderdag 9 oktober 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. 

Nederweert investeert al langer in het bevorderen van de eigen kracht, bijvoorbeeld tijdens Nederweert Vitaal. Foto: Nederweert24.

Lancering zonnekaart

Op de website...
 Themaraad drie decentralisaties
 Afwegingsnotitie N266
 Lijst locaties bladkorven 
 Meldpunt openbare ruimte

www.nederweert.nl

Straatnamen
In de wijk Hoebenakker is een start 
gemaakt met de uitbreiding van de 
straten in fase 2 van het bestemmings-
plan. De nieuwe woonwijk kent al een 
groot aantal straatnamen. Daar komt er 
nu een aantal bij. 

Na advies van de straatnamencommis-
sie hebben B&W besloten de volgende 
namen en locaties vast te stellen: 
Bezembinder, Blekerveld, Koperslager 
(uitbreiding), Leerlooier (uitbreiding), 
Mandenmaker (uitbreiding), Rietdekker 
en Tinnegieter. 

Op www.nederweert.nl vindt u een 
kaartje met de nieuwe straten. 

Afgewogen 
beslissing 
Vorige week viel bij huishoudens in Ne-
derweert een navordering afvalstoffen-
heffing 2013 in de bus. Bij 400 adressen 
ging het om een bedrag van minder dan 
een euro. Waarom deze kleine bedragen 
navorderen? En waarom hier papier, 
postzegel en envelop aan spenderen?

Allereerst is het van belang om te melden 
dat de navordering het gevolg is van 
een technische fout in het weegsysteem. 
Nu naar de hoogte van de navordering. 
Daarvan is in eerste instantie besloten om 
bedragen onder € 1,- niet te innen.  
Op basis van de vastgestelde belasting-
verordening is dit echter niet mogelijk. 
We mogen geen ondergrens opleggen  
bij een belastingaanslag. 

Iedereen of niemand
Het was dus de keuze, of iedereen navor-
deren of niemand. Hadden we voor dat 
laatste gekozen dan zou de gemeente 
een fors bedrag aan afvalstoffenhef-
fing mis zijn gelopen. Daarmee staan de 
kosten van de naheffing in verhouding 
tot de baten. Het afval is bovendien aan-
geboden. Dus het is niet zo dat iemand 
onterecht betaald. 

Samen of apart 
Burgers vragen zich terecht af waarom 
de navordering niet wordt meegenomen 
in een volgende reguliere aanslag? Op 
basis van de belastingregelgeving is het 
eveneens niet toegestaan om een navor-

dering te combineren met een regulie-
re aanslag. Een navordering moet altijd 
apart plaatsvinden. 

Niet voorzien 
Zoals in de begeleidende brief bij de 
aanslag is aangegeven is het probleem 
ontstaan door een technische fout in 
het registratiesysteem. Als gemeenten 
konden wij dit vooraf niet voorzien. 
De invoering van een compleet nieuw 
systeem kan helaas gepaard gaan met 
kinderziektes en aanloopproblemen. 
Wij hadden het ook graag anders 
gezien. 

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

Op 1 januari 2015 gaat de Participatie-
wet in. Met deze wet wil het kabinet 
bereiken dat mensen met een ziekte of 
handicap en mensen met een bijstands-
uitkering die kunnen werken, sneller en 
gemakkelijker aan het werk gaan (par-
ticiperen). De gemeente wordt hiervoor 
verantwoordelijk. 

Binnen welke kaders de gemeente 
de Participatiewet wil invoeren staat 
beschreven in de Uitgangspuntennoti-
tie Participatiewet. Deze notitie werd 
op 23 september jongstleden door de 
gemeenteraad vastgesteld. 

Zoals gezegd treedt vanaf 1 januari 
2015 de Participatiewet in werking. 
De gemeente wordt vanaf die datum 
verantwoordelijk voor mensen met 
arbeidsvermogen die ondersteuning 
nodig hebben. Deze mensen zitten nu 
in de WWB (de wet Werk en Bijstand), 
Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) 
en mensen met arbeidsvermogen in de 
Wajong.

Uitgangspuntennotitie vastgesteld
Op 23 september jongstleden heeft de 
gemeenteraad middels de Uitgangspun-
tennotitie Participatiewet de uitgangs-
punten vastgesteld. In deze notitie wor-

den de kaders van de Participatiewet 
beschreven en de noodzakelijke keuzes 
uiteengezet om op 1 januari 2015 de 
nieuwe wet in te kunnen voeren. 

Er zijn zeven uitgangspunten  
benoemd: 

 Het vormgeven van een werkbedrijf.
 Het creëren van werkplekken voor 
mensen met een arbeidsbeperking.
 Het versterken van de samenwerking 
tussen werkgevers en gemeentes.
 Het aanspreken op eigen verant-
woordelijkheid.
 Inzetten op preventie van instroom 
in een uitkering op grond van de 
Participatiewet.
 Transformatie van de uitvoering van 
de huidige Wsw.
 Het maken van jaarlijkse keuzes bij 
de inzet van voorzieningen ter on-
dersteuning naar werk.

Startklaar
De invoering van de Participatiewet 
is erop gericht om per 1 januari 2015 

startklaar te zijn. De wetswijzigingen 
zullen binnen wettelijke en financiële 
kaders in de huidige werkprocedures 
worden doorgevoerd. De gemeentelijke 
ondersteuning gericht op het vinden 
van een baan en inkomensondersteu-
ning wordt geregeld.

Krachttour
De veranderingen binnen het participa-
tiedomein vragen om een cultuurveran-
dering met als doel de klant maximaal 
mee te laten doen (participeren) in de 
samenleving. Het is niet meer de over-
heid die ‘zorgt voor’ maar het is de sa-
menleving die ervoor ‘zorgt dat’ ieder-
een kan meedoen. Om u te informeren 
over de veranderingen op het gebied 
van zorg, jeugd en werk, organiseert de 
gemeente begin november de Kracht-
tour. Zie het bovenstaande artikel.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Partici-
patiewet en de uitgangspuntennotitie 
kunt u contact opnemen met Katja 
Gerasimova van de afdeling Beleid en 
Projecten. Het document Uitgangs-
puntennotitie vindt u ook terug op de 
gemeentelijke website en op www.
eigenkrachtsamenaanpakken.nl.

Uitgangspuntennotitie Participatiewet



Week van de Veiligheid
Tips en adviezen
“Bij mij valt er niets te halen!”. Deze 
uitspraak hoor je nog wel eens. Of er iets 
valt te halen bepaalt helaas de (gele-
genheids)dief. Goed hang- en sluitwerk 
maken het inbrekers in ieder geval 
moelijker. 

Veel inbrekers hebben het voorzien op 
huizen die niet of slecht beveiligd zijn. 
Ze hebben inbraakmethodes waar goed 
beveiligde huizen weerstand tegen bie-
den. Maar u kunt meer doen dan alleen 
goed hang- en sluitwerk monteren. Zorg 
er bijvoorbeeld voor dat u woning er be-
woond uitziet als u weggaat en bewaar 
sleutels op een veilige plaats. Tuin- en 
ander gereedschap kan in verkeerde 
handen dienen als inbrekerswerktuig. 
Berg het op. Ga ook zorgvuldig om met 
waardevolle bezittingen. Maak van uw 
huis geen etalage. Én werk mee aan 
sociale controle in uw buurt. 

Internet biedt een groot aantal tips op 
het gebied van inbraakpreventie. Er zijn 
ook bedrijven die gespecialiseerd zijn 
in het beveiligen van woningen. U kunt 
natuurlijk eerst een scan laten uitvoeren 
en dan beslissen welke maatregelen u 
neemt. 

Niet alleen bewoners kunnen te 
maken krijgen met inbraken en/of 
overvallen. Ook bedrijven en onder-
nemers hebben hier last van. Een be-
drijfsinbraak kan vervelende gevolgen 
hebben

De dieven nemen misschien niet al-
leen waardevolle spullen mee, maar 
hebben mogelijk ook vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens en –informatie 
buitgemaakt. De inbraak kan dan zelfs 
gevolgen hebben voor de continuïteit 
van een bedrijf. Onderstaande anti-
inbraaktips dragen bij aan het verklei-
nen van de kans op een inbraak.

Vervang enkel glas door dubbel 
of (op inbraakgevoelige plaatsen) 

gelaagd glas.
Laat met stickers en posters duidelijk 
weten dat uw bedrijfspand beveiligd is.
Bescherm uw buitenlichten door slag-
vast materiaal of hang ze ver buiten 
bereik.
Pas op met dakplaten op loodsen en 
magazijnen. Deze zijn zeer eenvoudig 
open te knippen.
Vervang standaarddeuren door mas-
sieve exemplaren van 4 cm dikte.
Laat een (erkend) alarmsysteem 
plaatsen. Check de installateur bij de 
Stichting BORG
Het alarm moet de poging tot inbraak 
direct aan de buitenzijde signaleren 
en niet pas als er iemand tot in het 
pand is doorgedrongen. Dan is het te 
laat.

Sluit het (stil) alarmsysteem op een 
politie- of particuliere alarmcentrale 
aan.
Maak compartimenten: extra be-
veiligde ruimten waar waardevolle 
spullen achtergelaten worden.
Laat achter ‘ongebruikte ramen’ 
(magazijn, wc), glazen deuren of 
lichtkoepels een zwaar bevestigd 
traliewerk monteren.
Markeer waardevolle voorwerpen 
met een unieke, niet verwijderbare, 
(post)code of naam en bevestig ze 
met speciale kabels aan het bureau.
Snoei hoge struiken en bomen 
rondom het hekwerk of het pand 
tot maximaal 1 meter hoog.
Voorkom inspectie vooraf. Instrueer 
uw personeel dat ze onbekenden 
in het pand aanspreken door te 
vragen wat ze komen doen.
Spreek met buren en omwonenden 
af dat u elkaars panden in de gaten 
houdt. Vooral in vakantieperioden 
is dat belangrijk.
Zorg dat uw inventaris van buitenaf 
niet te zien is. Daarom is het be-
langrijk dat zij hier vooraf aandacht 
voor hebben. Bij winkels en bedrij-
venterreinen, waar goederen voor 
het grijpen liggen zonder dat er 
enige beveiliging is, slaan crimine-
len graag toe.

Preventiemaatregelen voor 
bedrijven en ondernemers

Werk samen aan veiligheid in uw 
buurt. Hoe meer mensen aan Burger-
net deelnemen, hoe groter de kans 
dat een verdacht of vermist persoon 
wordt opgespoord. Meld u vandaag 
nog aan. 

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt 
u een spraak-, sms of e-mailbericht 
met het verzoek in uw buurt uit te 
kijken naar een persoon of voertuig. 

Heeft u informatie dan kunt u recht-
streeks met de meldkamer bellen via 
het gratis Burgernetnummer 0800-
0011.

Burgernet wordt ingezet bij 
bijvoorbeeld:

diefstal of inbraak
doorrijden na een aanrijding
beroving
vermiste personen

Wat te doen bij 
een overval
Wanneer u het slachtoffer wordt van 
een overval probeert u dan vooral niet 
tegen te werken. De kans dat u iets 
overkomt, is dan het kleinst. Het gaat 
immers over uw veiligheid/gezondheid. 
Maak geen onverwachte bewegingen of 
maak geen acties waarmee u de over-
valler in situaties brengt waar hij/zij in 
paniek kan raken. Hier een lijstje wat u 
zou moeten doen tijdens een overval:

Denk RAAK:
Rustig blijven
Aanvaarden
Afgeven van geld en goed
Kijken

Bel zodra het kan 112
Neem contact op met slachtofferhulp

Wat kunt u doen?
Wanneer u slachtoffer wordt van een 
woninginbraak of overval heeft dat niet 
alleen materiële schade tot gevolg. Vaak 
is de immateriële impact van een der-
gelijke gebeurtenis veel groter. Daarom 
is het belangrijk dat we samen ervoor 

zorgen dat we, wij als gemeente en u 
als burger, de criminelen voor zijn. Hoe? 
Door in ieder geval maatregelen te tref-
fen om de kans op een woninginbraak 
of overval te verkleinen.

De nationale Week van de Veiligheid 
wordt ieder jaar gehouden in week 
41. Deze heeft als doel om het thema 
veiligheid extra onder de aandacht te 
brengen. Ondernemers krijgen infor-
matie en tips om bewustwording te 
creëren en zelf stappen te ondernemen 
op het gebied van preventie. 

Dit jaar hebben de Limburgse gemeen-
ten afgesproken extra aandacht te be-
steden aan het thema inbraakpreventie. 
“We doen daar graag aan mee”, aldus 
burgemeester Evers, die verantwoorde-
lijk is voor de openbare orde en veilig-
heid. “Want een veilige leef-, woon- en 
werkomgeving, dat willen we toch 
allemaal.”

Vele partners actief 
De donkere wintermaanden zijn het 
aangewezen moment om aandacht voor 
veiligheid te vragen. De ervaring leert 
dat juist in deze maanden criminaliteit 
en overvalgeweld in het bijzonder, 
stijgt. Branche- en koepelorganisaties in 
tal van sectoren, gemeenten, politie en 
Openbaar Ministerie organiseren in de 
Week van de Veiligheid een breed scala 

aan activiteiten om ondernemers en 
burgers te stimuleren met het thema 
veiligheid aan de slag te gaan. Ook het 
ministerie van Veiligheid en Justitie on-
dersteunt de Week van de Veiligheid.

Wat doen wij als gemeente?
Als gemeente willen we de komende 
jaren inzetten op de onderwerpen 
burgerparticipatie en buurtpreven-
tie. We hebben daar al een start mee 
gemaakt. Denk aan het project ‘Samen 
sterk tegen inbrekerswerk’. Honden-
bezitters zijn toen gevraagd om een 
extra oogje in het zeil te houden in de 
avonduren tijdens het uitlaten van de 
hond. Het project krijgt in de toekomst 
een vervolg. 

Daarnaast zijn er samen met dorpsra-
den en maatschappelijke organisaties 
veiligheidsavonden georganiseerd, 
waarbij informatie is verstrekt over het 
onderwerp inbraakpreventie, het net-
werk Burgernet en skimmen. Eind 2012 
zijn gratis kierstandhouders verstrekt 
en dit jaar was er een informatiebijeen-
komst voor ondernemers over winkel-
diefstal. 

Aandacht voor 
woninginbraak

Preventie, daar draait het om 

In gesprek met:
Ivo Kwantes en Joost Kasper

De wijkagenten Ivo Kwantes (r) en Joost Kasper zijn ook actief op sociale media.

“Iedereen kan een steentje bijdragen 
aan het veiliger maken van zijn of 
haar leefomgeving.” Dat zeggen de 
wijkagenten Ivo Kwantes en Joost 
Kasper. De agenten zijn veel op straat. 
We spraken beide.

Ivo Kwantes is het langst in Neder-
weert werkzaam. Volgens Ivo is het 
een mooie gemeente waar de inwo-
ners trots op mogen zijn. “Door de ja-
ren heen bouw je een enorm netwerk 
op. Mensen hebben vertrouwen in de 
politie. En dat is goed, want veiligheid 
gaat iedereen aan.”

“Burgers weten vaak het best wat er 
in hun leefomgeving gebeurt en waar 
zich onveilige situaties voordoen”, 
aldus Joost Kasper. “We maken dank-
baar gebruik van de hulp van wijkbe-
woners, ondernemers en netwerkpart-
ners. Samen kunnen we zo verder aan 
de veiligheid werken.”

In het kader van de Week van de 

Veiligheid vindt er een aantal gerichte 
controles plaats. Kwantes daarover: 
“We kijken o.a. uit naar verdachte voer-
tuigen en personen. Ook zal er gekeken 
worden naar inbraakgevoelige situaties 
en worden er preventietips verstrekt. 
Het kan dus zijn dat we volgende week 
bij iemand onverwacht aanbellen.”

Volgens de wijkagenten is het van 
belang om verdachte situaties altijd te 
melden. Wacht niet te lang voor het 
doen van een melding, maar bel direct 
het algemeen nummer van de politie 
0900-8844. Bent u getuige van diefstal, 
vernieling of andere strafbare feiten 
meldt dit direct via het alarmnummer 
112.

Wilt u in contact komen met de wijk-
agenten dan kan dit telefonisch via 
het algemeen telefoonnummer van de 
politie of via de mail. Daarnaast zijn 
de wijkagenten te volgen via twitter 
(www.twitter.com/politieweert) en face-
book (Politie Nederweert).


