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Redaktie-adres:
Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens

06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Bloemist Johan Winters, Budschop
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

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 GebrGebroek 37oek 37

wwwwww. lintjeshof.com . lintjeshof.com 

TTel. 0495–461222 el. 0495–461222 TTel. 0475–357900  el. 0475–357900  infogezelschapsdierinfogezelschapsdieren@lintjeshof.comen@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 spoed recepten 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

Romy Graven:

“Ik kom graag bij Tiffany omdat het er 
heel gezellig is en ze altijd goed advies 
geeft.”

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –

….daar mag je méér van verwachten!

Fietsreparatie-service
Gratis ophalen en thuisbezorgen!
6 dgn/wk twee service-auto’s op de weg 
in Nederweert (eind), Ospel (dijk)!
Aarzel niet en bel 0493-494610!

Onderhoudsbeurt
Van 49,- voor:

29.95
Incl. poetsen

Postelstraat 36 Someren tel. 0493-494610

Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20
Walnoot Bavarois vlaai: € 12,75 half € 7,35
Broodje van de tang: € 1,50

Zes granen brood (vernieuwd recept!): € 2,20

WEEK
43

20 t/m 25
oktober

Weekaanbieding

In Ospel staat het laatste week-
end van oktober in het teken van 
de Oktoberfeesten. Komend we-
kend barst het feest los op vrij-
dag, zaterdag én zondag 24-25-26
oktober. Er is wederom een stevig 
en gevarieerd programma samen-
gesteld. 

Anderkovver vrijdag 24 oktober 
Mocht u het optreden van Anderkov-
ver vorig jaar gemist hebben dan is 
het nu de kans om deze band alsnog 
te zien. Als u deze band undercover 
ziet optreden, komt u al snel tot de 
ontdekking dat zij covers anders be-
nadert, dan anderen covers benade-
ren. Muziek uit alle stijlen en wind-
streken, op niveau vertolkt en met de 
juiste sound voor elke gelegenheid.
DJ Bazz zorgt er weer voor dat u in de 
pauzes van Anderkovver lekker door
kunt swingen.
Kaarten: € 10,- aan de kassa / € 7,50 
in de voorverkoop.

Woenderbaar Stimmungsgarantie 
– Ed & Frans zaterdag 25 oktober
In een verrassend professionele show 
wordt u de hele avond meegenomen 
in de wereld van de Duitse ‘Partymu-
sik’. Een waar ‘Schlagerfest’ met hits 
uit de jaren 60, 70, 80 en 90 tot de al-
lerlaatste après ski nummers. Woen-
derbaar en Ed & Frans zorgen voor 
deze 100% stimmungsgarantie. 
Nu nog een volle feestloods en gezel-
lig publiek en hossaaah… Stimmung!
Kaarten: € 10,- aan de kassa / € 7,50 
in de voorverkoop.

Preuvenement zondag 26 oktober
In voorgaande jaren hebben wij op 
de zondagmorgen in samenwerking
met een drietal ondernemers suc-
cesvolle brunchconcerten neerge-
zet. Ditmaal zal Harmonie Melodie
der Peel wederom in samenwerking
met ondernemers, muziek en lek-
ker eten combineren en wel door op
zondagmiddag een Preuvenement te 
organiseren. Door deelname van een 
14-tal lokale ondernemers willen wij 

4e editie Oktoberfeesten Ospel op 24-25-26 oktober

Gevarieerd programma Oktoberfeesten

een gevarieerd aanbod van eten en 
drinken aanbieden, waarbij de on-
dernemer zich kan presenteren en u
als bezoeker onder het genot van een 
hapje en drankje gezellig kan samen-
zijn met vrienden en familie.
Harmonie Melodie der Peel wil tevens 
een goed doel aan dit evenement ver-
binden. Het goede doel betreft het 
muzikaal onderwijs op basisschool 
De Schrank te Ospel. Basisscholen 
krijgen vanuit het Ministerie van On-
derwijs geen budget meer voor het
verzorgen van muzieklessen. Om ba-
sisschoolleerlingen toch te stimuleren 
muziek te gaan maken coördineert 
en betaalt Melodie der Peel sinds dit 
jaar deze muzieklessen.
Middels zogenaamde ‘flappen’ kunt 
u als bezoekers de hapjes en drankjes 
kopen. Door middel van een wedstrijd 
zullen kinderen de ‘flap’ ontwerpen. 
De waarde van een flap is € 0,50 en 
een hapje of drankje zal u maximaal 
4 flappen kosten. De opbrengst van 
het Preuvenement zal naar rato ten 
goede komen aan de ondernemer en

het goede doel. De entree voor het 
Preuvenement is gratis.

Muziek tijdens het Preuvenement
De Coconblazers uit Nederweert  zul-
len van 12.00 tot 15.00 uur zorgen voor 
een heerlijk stukje muziek. De Cocon-
blazers zijn inmiddels geen onbeken-
den meer in de regio. Het orkest brengt 
naast instrumentale blaasmuziek, ook 
populaire gezongen nummers van 
Ernst Mosch en andere bekende com-
ponisten. Vanaf 15.30 uur zal Bigband 
Pete’s Corner uit Veldhoven de middag 
afsluiten met diverse evergreens uit 
het oeuvre van onder andere Duke El-
lington en Benny Goodman. Maar ook 
veel moderne funk, pop en disconum-
mers van bijvoorbeeld James Brown, 
Earth, Wind and Fire en Stevie Wonder 
zullen de revue passeren. De instru-
mentale nummers worden hierbij af-
gewisseld met zangrepertoire.
Kom en proef de lekkerste produc-
ten onder het genot van heerlijke 
muziek op het eerste Doospelse
Preuvenement!

Kaartverkoop
Polsbandjes voor de vrijdag- en zater-
dagavond zijn verkrijgbaar bij de vol-
gende voorverkoopadressen: 
Ospel: Coop Phicoop en Kapsalon Ans
Of ga naar www.oktoberfeestenos-
pel.nl en boek snel een E-Ticket. 

Top feestlocatie!
Ook dit jaar kan Melodie der Peel 
voor de organisatie van de Oktober-
feesten gebruikmaken van een top-
locatie midden in het centrum van 
Ospel. Wederom stelt eigenaar Peter 
van den Boom de loodsen aan de O.L. 
Vrouwestraat 18 in Ospel beschik-
baar, waarvoor Vielen Dank!

Voor wie niet komen kan: jammer, 
daar krijg je spijt van. 
Voor al degenen die er zullen zijn: 
ben op tijd want vol is vol! 

Informatie: 
www.oktoberfeestenospel.nl 

Vanaf vorige week kan er bij De Witte 
Hoeve in Nederweert naast scharrel-
eieren ook vers ingevroren varkens-
vlees worden gekocht. 

Al langere tijd liepen we met het idee 
rond om ook ons varkensvlees aan 
huis te gaan verkopen. We lieten al 
regelmatig een varken slachten voor 
eigen consumptie. De karbonade, 
schnitzels en het varkenshaasje wer-
den apart verpakt. De rest ging dan 
in het gehakt, omdat onze kinderen 
dit het lekkerste vonden. Doordat 
er betere vleessoorten in het gehakt 
gemengd worden, krijg je erg lekker 
gehakt. We dachten, als wij dit heel 
lekker vinden zouden andere mensen
dit toch ook lekker moeten vinden. 
Zo was het idee geboren. 

We wilden echter ook zelf iets ont-
wikkelen. Dit werd de Peelburger, 
welke is gemaakt van de hogere kwa-
liteit vleessoorten waarbij het var-
kenshaasje, de hamlappen en enkele 
kruiden zijn toegevoegd. Het resul-
taat, een kwaliteit stukje vlees wat 
heerlijk smaakt. 

De varkens worden als big op ons ei-
gen bedrijf geboren en door onszelf 
grootgebracht. Het bedrijf is Milieu-
keur gecertificeerd, wat wil zeggen 
dat het voldoet aan hoge welzijns- 

Primeur in Nederweert: 

Diepvriesautomaat met varkensvlees

en milieueisen. Zo krijgen de zeugen 
nestmateriaal aangeboden, de pas-
geboren biggen krijgen strooisel in 
hun nest met vloerverwarming en de 
biggen in de biggenstal krijgen een
jutezak om mee te spelen en in te bij-
ten. Maar dit is nog niet alles… Ook 
de vleesvarkens krijgen voldoende 
afleiding met een borstel waar ze te-
gen kunnen schuren en een koker met 
stro wat ze er zelf uit kunnen halen. 
Verder is de vleesvarkensstal voorzien 
van een lichtstraat, zodat er over-
dag altijd licht in de stal is. Ten slotte 

maakt het gehele bedrijf gebruik van 
groene stroom. Doordat de dieren in 
een goed klimaat vertoeven en goed 
verzorgd worden, hebben wij een zeer
laag medicijngebruik. U koopt bij ons 
dus een lekker, maar vooral ook veilig 
stukje allergie- en glutenvrij vlees. 

Om het ook vooral veilig te houden 
wordt het vlees bevroren verkocht. Het 
vlees kan na ontdooien in de koelkast 
direct worden gebraden. In de diep-
vries kunnen de producten nog mini-
maal 3 maanden worden bewaard.

Voor de verkoop hebben we een speci-
ale robot diepvries automaat gekocht. 
Hier kan men 24 uur per dag 7 dagen 
per week terecht voor een eerlijk en 
veilig, maar vooral lekker stukje vlees. 
Ook is  de parkeerruimte vergroot zo-
dat je makkelijker kunt parkeren en 
meer uitzicht hebt wat leidt tot een 
hogere verkeersveiligheid. 

De Witte Hoeve
Fam. Van Eijk Hekers
Hoofstraat 17
Nederweert.

Vrijdag en zaterdag

Regie: Ja
n Vaes

De twee

24 en 25 oktober
Aanvang: 20.00 uur

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

laatste

voor-

ste
llin

gen

Nog enkele

kaartjes

te koop.....
misschien!



Gordijnen  •  VitragesGordijnen  •  Vitrages
VouwgordijnenVouwgordijnen

BinnenzonweringBinnenzonwering
Tapijt  •  Vinyl  •  PVCTapijt  •  Vinyl  •  PVC

Langstraat 3, Hal 9  
5595 AA Leende  
040-2062822

Brugstraat 3  
6031 EE Nederweert  
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B  
5688 EC Oirschot  
0499-842337

Openingstijden
ma, do gesloten
di, wo, vr 10.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 16.00 uur

november en december  
koopavond vrijdag tot 20.00u.

De kerkstraat is weer 
netjes, de winkel heeft 
weer een fris kleurtje. 
De Ditjes en Datjes zijn 
weer binnen, reden genoeg 
om weer van start te gaan.

Vrijdag 24 oktober gaan we weer open.
Na de totale uitverkoop van maart staan 
nu weer de nieuwste kleuren tassen, 
sieraden en andere mode accessoires  
voor u klaar, maar ook leuke cadeau 
artikelen en woon accessoires. 

Nieuw in het assortiment zijn  
o.a.: de geurbrander van lampair,  
de geurstokjes van mille�ori milano
en nog vele andere artikelen, dus loop 
gewoon even binnen om lekker te snuffelen.

Als openingsaanbieding ontvangt u  
10 % korting tot 2 november op het 
totale assortiment. A.s. vrijdag en  
zaterdag ontvangt iedere betalende 
klant ook nog een leuke attentie.

Wij zien u graag terug bij  
Ditjes en Datjes.

De kerkstraat is weer 
netjes, de winkel heeft 
weer een fris kleurtje. 

De kerkstraat is weer 
netjes, de winkel heeft 
weer een fris kleurtje. 
De Ditjes en Datjes zijn 
weer binnen, reden genoeg weer binnen, reden genoeg weer binnen, reden genoeg 
om weer van start te gaan.

De kerkstraat is weer 

Cadeauartikelen, modeaccessoires en woonaccessoires  |  Kerkstraat 49 Nederweert 

Kofferbakmarkt te Heythuysen

Zondag 26 oktober is er weer koffer-
bakmarkt, de laatste in 2014.
Verkopers en bezoekers zijn weer van 
harte welkom.  

De locatie is naast machinehandel 
Frank Coolen, Biesstraat 59 te Hey-
thuysen (aan de provinciale weg Hey-
thuysen/Horn).

De markt is voor het publiek open van 
9.00 tot 15.30 (entree €1,= p/p).

INSCHRIJVEN verkopers verplicht.
Vanwege organisatorische reden is 
inschrijven verplicht via de website 
www.kofferbakmarkt-heythuysen.
nl. Er is een limiet aan het aantal 
standplaatsen. Toegelaten verkopers 
dienen hun inschrijfformulier (re-
serveringsbevestiging met kenteken 
voertuig) uit te printen en te tonen 
bij de ingang van de markt. Komt u 
als verkoper op de bonnefooi (zonder 
reservering) dan loopt u het risico dat 
er geen plaats voor u is.      

Mengelmoes
Ook een spannend avontuur in 
het écht beleven?

Afgelopen 2 weekenden hebben wij 
met veel plezier Circus op Spoorstraat 
11 op de planken gebracht. Wij heb-
ben ervan genoten en het doet ons 
altijd goed om na afloop al die leuke 
reacties te horen.

Korte inhoud
Normaal gesproken is het altijd lek-
ker rustig in de stad op Spoorstraat 
11. Professor Knobbel knutselt rustig 
in zijn werkkamer aan zijn laatste uit-
vindingen samen met zijn wandcom-
puter, zijn lieve poes  en de bedien-
ster Fleur.
De rust wordt plotseling verstoord als 
Circus Hoplalinski in de stad is en op 
een dag de bank wordt overvallen. 
Waarom kwamen er ‘s nachts onge-
vraagd 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 nog  op de volgende 
datums
25 en 26 oktober 
Ospel Haazehoof

Het begint iedere middag om 15:00 
uur en is ongeveer om 16:30 uur af-
gelopen. De zaal is geopend 45 min. 
voor aanvang en de entree is 5 euro. 
Vooraf reserveren is niet mogelijk.

Nieuwe website
Heb je al op onze nieuwe website 
www.mengelmoes.net gekeken? 
Je kunt er een kleurplaat downloa-
den en deze bij één van de voorstel-
lingen inleveren. De 3 mooiste kleur-
platen 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.

Het spookt in Nederweert-Eind
Ben je niet bang voor spoken, 
spinnen en geesten? Dan kun je 
op donderdag 30 OF vrijdag 31 
oktober meegriezelen in Eind.

Op donderdag 30 oktober  is de  
Halloweentocht in het openluchtmu-
seum Eynderhoof in Nederweert-Eind. 
Deze tocht is voor alle kinderen van 
de basisschool (4 tot 12 jaar) en begint 
om 16.30 uur. De toegang is gratis.
De Halloween- en Spokentocht is een 
activiteit die de Culturele Commissie 
van Nederweert-Eind alle inwoners 
van Eind aanbiedt in verband met het 
40 jarig jubileum van Festeynder en 
25 jarig jubileum van Eynderhoof. De 
organisatie van de Halloweentocht 
voor basisschoolleerlingen is in han-
den van de drie buurtverenigingen, 
openluchtmuseum Eynderhoof en de 
Culturele Commissie. De tocht wordt 
nog leuker als alle kinderen verkleed 
komen als heks, spook of griezel. En 
als iedereen is bijgekomen van de 
schrik wordt er heksensoep en spin-
nenbaksel geserveerd.

Op vrijdag 31 oktober wordt het 
pas echt griezelen in en om Neder-
weert-Eind. Dan ontwaken mysteri-

euze geesten en spoken uit hun slaap 
en maken het buitengebied onveilig. 
Deze Spokentocht op vrijdagavond is 
voor alle jeugd vanaf de brugklas en 
voor alle volwassenen die durven! De 
tocht begint om 18.30 uur bij zaal van 
Nieuwenhoven (pastoor Maesplein). 
Deelname aan deze tocht kost € 3,50 
(introducees betalen € 5,00)
De Spokentocht door het buiten-
gebied van Nederweert-Eind wordt 
georganiseerd door de drie buurt-
verenigingen onder leiding van een 
aantal professionele organisatoren. 
Iedereen met een beetje lef wordt 
uitgedaagd hieraan mee te doen. 
DUS: geen tocht voor watjes! Jonge-
ren onder 16 jaar worden begeleid 
door een volwassene.  I.v.m. de ver-
keersveiligheid moet in elke groep 1 
persoon een veiligheidshesje dragen, 
een zaklamp meenemen en een tele-
foon. Na afloop is er soep met rogge-
brood en spek. Deze tocht wordt op 
eigen risico gelopen.

Aanmelden voor de Spokentocht op 
vrijdag 31 oktober kan tot 24 okto-
ber bij Debbie Peijmen Urnenstraat 3, 
Marlies van Deursen Kruisstraat 105 
en Lia Theunissen Eind 22.

Zéér belangrijk
Hang dit op het prikbord

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 Ne-
derweert, 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.

Te koop:
POT- EN 

SNIJCHRYSANTEN
Knippenberg

Wessemerdijk 6a • Nederweert

tel. 631558/06-15351618

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

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl



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

Anna Sophie damesmode • Stationsstraat 18a Heythuysen  - Tel. 0475 - 49 72 93

Basler    
Taifun    
Faber    

Michèle    
Rabe    
Seda    

Sommerman    
Gollehaug    

Olsen    
Lucia    
Toni

Eugen Klein

damesmode

De nieuwe 
najaarscollectie 

is binnen!

Openingstijden: Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

wk43

Limburgse vlaaien € 8,25
Winter Appel Bavarois € 10,75
Kroketbroodjes € 1,00 

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

24 maanden garantie op
onderdelen en reparaties +
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UW VOORDEEL!

1x Altijd Oké Onderho
udsbeurt

* Altijd scherp geprij
sd 

* Altijd prijsopgave v
ooraf

* Altijd volgens 

fabrieksvoorschrift

1x 12 maanden AD Pec
hhulp*

* Incl. woonplaatsserv
ice 

* Incl. Europadekking

1x 24 maanden intern
ationale 

reparatie-garantie 
€ 0,00

* Uw AD autobedrijf bi
edt 

standaard 2 jaar gar
antie

op onderdelen en rep
araties!

TOTAAL

enen

AD Autobedrijf

€ 0,00

*     Actie is geldig i.c.m. een Altijd Oké Onderhoudsbeurt en tegen inlevering van deze kaart
**   Tarief ANWB op 20-08-2014. Pechhulp NL + EU dekking. Br**   Tarief ANWB op 20-08-2014. Pechhulp NL + EU dekking. Brarief ANWB op 20-08-2014. Pechhulp NL + EU dekking. Br**   T on: www.pechhulpvergelijk.nl
      Deze actie is geldig t/m 31-09-2015. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Voor de prijs van

 één onderhoudsbeurt!

AD Autobedrijf ANW Au
to’s

Pannenweg 111 - Neder
weert

T. 0495-633577

Gemiddeld cijfer van 4865
beoordelingen

9,1 service
9,0 deskundigheid
8,7 prijskwaliteit

,
0

Totaal gemiddelde

Gemiddeld cijfer van Gemiddeld cijfer van 48654865
beoordelingen

9,1 service
9,0 deskundigheid
8,7 prijskwaliteit

9,
00




Totaal gemiddeldeTotaal gemiddeldeotaal gemiddeldeT

tbeoordelingen

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat uw auto in topconditie is en 

betrouwbaar blijft. Bovendien draagt een goed gevuld onderhoudsboekje bij 

aan de waarde van uw auto. De AD Altijd Oké Onderhoudsbeurt combineert 

vakmanschap  met maatwerk, altijd scherp geprijsd en met 24 maanden 

garantie op onderdelen en reparatie! 

Nu met gratis 12 maanden AD Mobiliteit Service incl. EU dekking 

i.c.m. een Altijd Oké Onderhoudsbeurt.

Mocht u dus toch onverhoopt ergens stil komen te staan, is er gelukkig de 

AD Mobiliteit Service. Deze wordt afgesloten bij uw AD Autobedrijf en is tegen 

inlevering van deze actiekaart i.c.m. een Altijd Oké Onderhoudsbeurt gratis. 

Uw AD Autobedrijf kan u er alles over vertellen.

Huidige pechhulp opzeggen?

- ANWB: voor 15 november

- BOVAG: ieder- BOVAG: iederAG: ieder- BOV e maand tot opzegging na a�oop 12 maanden termijn

- Route Mobiel: dagelijkse opzegging na a�oop 12 maanden termijn

Heeft u vragen of direct een afspraak inplannen?

Neem contact op met onderstaande gegevens of kom vrijblijvend langs.

 Onderhoud/reparatie van alle merken (nieuw en gebruikt)
 2 jaar internationale onderhouds- en reparatiegarantie
 Betaalbaar onderhoud/reparatie met behoud van fabrieksgarantie
 Goed opgeleide en servicegerichte technici
 Hoogwaardige technische apparatuur
 Reparaties met uitsluitend originele onderdelen
 VoorVooroorV delige en snelle pechservice
 Europees netwerk van 4600 AD Autobedrijven
 Stipte afspraken met een prijsopgave vooraf
 Alle AD Autobedrijven zijn BOVAG gecerti�ceerAlle AD Autobedrijven zijn BOVAG gecerti�ceerAG gecerti�ceerAlle AD Autobedrijven zijn BOV d

delen van het AD Autobedrijf:

enen

AD Autobedrijf

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = =

1x Altijd Oké Onderhoud
sbeurt

1x Pechhulp Nederland
€ 0,00

incl. Europadekking
*

24 maanden garantie
€ 0,00

TOTAAL

*     Actie is geldig i.c.m. een Altijd Oké Onderhoudsbeurt en tegen inlevering van deze kaart
**   Tarief ANWB op 20-08-2014. Pechhulp NL + EU dekking. Br**   Tarief ANWB op 20-08-2014. Pechhulp NL + EU dekking. Brarief ANWB op 20-08-2014. Pechhulp NL + EU dekking. Br**   T on: www.pechhulpvergelijk.nl
      Deze actie is geldig t/m 31-09-2015. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

AD Autobedrijf  ANW Auto’s
Pannenweg 111
6031 RK
Nederweert

T 0495-633577
E info@anwautos.nl
I www.anwautos.nl

AD Autobedrijf ANW Au
to’s

Pannenweg 111 - Neder
weert

T. 0495-633577

Voor de prijs van

 één onderhoudsbeurt!

MEDICEUTICALS
HAAR en HOOFDHUID ADVIEZEN 
roos/ eczeem/ haaruitval/ psoria-
sis/ alopecia areata

Kapsalon Switch is officieel gecertifi-
ceerd voor de verkoop van de produc-
ten van MEDICEUTICALS.

Gezond haar vereist een gezonde 
hoofdhuid. Door effecten van o.a. 
een dieet, narcose, medicijngebruik, 
chemotherapie en stress kunnen de 
haargroei cyclus en de hoofdhuid ver-
stoord raken. Of het nu gaat om een 
droge, vette of schilferige hoofdhuid, 
zelfs ernstige roos en psoriasis , ME-
DICEUTICALS pakt het probleem aan.

MEDICEUTICALS bied twee product-
lijnen die specifiek zijn gericht op 
mannelijke en vrouwelijke haaruitval.

De MEDICEUTICALS producten zijn 
uitstekend geschikt om het haar en 
hoofdhuid in optimale conditie te
brengen en zo te houden.

Deze speciale producten van MEDI-
CEUTICALS zijn klinisch getest en FDA 
goedgekeurd voor behandelingen
in een breed spectrum voor haar- en 
hoofdhuid problemen.

Laat u adviseren, en maak geheel vrij-
blijvend een afspraak voor een diag-
nose, tijdens onze MEDISCOPE 26 no-
vember 2014, van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Voor een afspraak belt u naar 
Kapsalon Switch, tel: 0495-632903.

Kapsalon Switch 
Paulus Holtenstraat 5
6031CS Nederweert 
www.kapsalonswitch.nl

HAAR en HOOFDHUID
ADVIEZEN

roos/ eczeem/ 
haaruitval/ psoriasis/ 

alopecia areata

26 november 2014
Van 10.00 tot 16.00uur

U kunt nu een afspraak 
maken.

Met de Mediscope zijn wij in de unieke
gelegenheid om een gratis professionele 

diagnose te maken 
van de hoofdhuid en het haar.

Tevens krijgt u een deskundig advies. 

Info@mediceuticals.eu www.m

GRATIS
DIAGNOSE !

Switch

Paulus Holtenstraat
5

Nederweert

Tel: 0495-632903

Technique Plastique B.V. is sinds de oprichting in 1995 een 
producent van hoogwaardige kunststof spuitgietproducten. 
Binnen onze kleine en dynamische organisatie is momenteel 
een vacature voor:

Logistiek/Administratief medewerker (M/V) 

40 uur per week in dagdienst

Functieomschrijving:
De dagelijkse werkzaamheden zijn het verwerken van orders in het SAP 
systeem, het beheren van de voorraad, het gereed maken en verzenden van 
orders en alle andere voorkomende werkzaamheden die betrekking hebben 
omtrent het logistieke en administratieve proces.

Functieprofiel:
Technique Plastique B.V. is op zoek naar een enthousiaste logistiek/adminis-
tratief medewerker. Het gewenste opleidingsniveau is minimaal MBO of hoger.
De kandidaat moet flexibel zijn qua inzet en werktijd. Een belangrijk aspect 
binnen de functie is het zelfstandig en nauwkeurig volgens de richtlijnen kun-
nen werken.

Solliciteren:
Schriftelijke sollicitatie met CV vóór 7 November richten aan:

Technique Plastique B.V.
Hulsenweg 2a  • 6031 SP Nederweert
Tel: 0495-625457

Of per email:
Info@t-plastique.com

acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

VVD
Renée Wernink weer kandidaat
Statenlid voor de VVD

Op 18 maart 2015 zullen er weer ver-
kiezingen zijn voor de leden van de 
Provinciale Staten. De VVD-Limburg 
heeft hiervoor onlangs twee concept 
kandidatenlijsten opgesteld: één 
voor de kieskring Noord- en Midden-
Limburg en één voor de kieskring 
Zuid-Limburg. De lokale VVD afde-
ling in Nederweert is blij dat haar 
eigen bestuursvoorzitter, Renée 
Wernink, zich opnieuw kandidaat
heeft gesteld. Bovendien heeft de 
VVD-Limburg haar op een gunstige 
tweede plek gezet op de lijst voor 
de kieskring Noord- en Midden-Lim-
burg. Op 17 november wordt op een 
vergadering van de VVD-Limburg de 
lijst definitief vastgesteld.

De in Ospeldijk woonachtige Renée 
is vooral bekend als de eerste vrou-
welijke wethouder voor Nederweert; 
een functie die zij zeven jaar lang 
vervulde. Ook na haar wethouder-
schap bleef zij actief in de politiek. 
Sinds februari 2013 is Renée lid van 
Provinciale Staten, en zet zij zich on-
der andere in voor de leefbaarheid 
en de maatschappelijke organisaties 
in Limburg. Renée gaat graag voor 
een nieuwe termijn als Statenlid. Zij 
ziet nog veel mogelijkheden om de 
leefbaarheid in Limburg te verbete-
ren. De gemeente Nederweert heeft 
het programma “Buitengebied in 
Balans” opgezet om de leefbaarheid 
in het buitengebied te verbeteren. 

Volgens Renée biedt dit programma 
veel aanknopingspunten die ook op
provinciaal niveau toegepast kunnen
worden. Andersom kan de provincie 
ook ondersteuning en expertise bie-
den om het buitengebied in Neder-
weert verder te ontwikkelen.

Het bestuur en de raadsfractie van de 
VVD Nederweert wensen Renée Wer-
nink veel succes bij haar kandidatuur
voor de Provinciale Staten.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
• Kartelmessen • Messen
• Tuingereedschap • Schaatsen
• Veescheermessen • enz.
• Scharen 

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.



AUTONIEUWS

- Schadeherstel voor alle merken.
- Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer
- Géén eigen risico

Voor verkoop én onderhoud

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

VVAN NIEUWENHOAN NIEUWENHOVENVEN

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

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

Vergelijkbare dekking Wegenwacht € 157,00.

Deukje?
Welk deukje?

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

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

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

Software updates / aanpassen
DSG versnellingsbakken bij ons mogelijk.

AUTO
SERVICE

B.V.

WWW.AUTOSAES.NL

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

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

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

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

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

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

AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

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

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

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

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

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

Herfst: 
ga scherp op weg

Voor bestuurders is de herfst het jaargetijde met de meeste verras-

singen: gladheid, laagstaande zon, regen, wind en meer kans op fi-

les. Bovendien is het later licht en vroeger donker. Alle reden dus om 

juist in het najaar extra scherp en alert op weg te gaan. De werkelijk-

heid is dat veel bestuurders vermoeid achter het stuur zitten.

Wil je scherp en goed voorbereid op de weersomstandigheden 

op weg, houd je dan aan de volgende tips: 

• Bij vermoeidheid wordt het zicht slechter en in het donker wordt dit 

nog eens versterkt. 

• Zorg voor schone, goed werkende en goed afgestelde lampen (voor 

en achter). 

• Gebruik je verlichting ook bij laagstaande zon. Tegenliggers die in 

de zon kijken, zien je dan beter. 

• Zorg voor een zonnebril in de auto. Laagstaande zon kan het zicht 

hinderen. 

• Zorg voor voldoende nachtrust. Slaap minimaal zes uur, zeker als je 

ver moet rijden. 

• Drink niet te veel. Alcohol zorgt voor een slechte nachtrust en ver-

mindert de concentratie. 

• Zet de verwarming niet te hoog. Warmte en roken maken je slaperig. 

• Een volle maag maakt je moe. Eet iets kleins en licht verteerbaars 

in plaats van een copieuze maaltijd als je nog op weg moet. 

• Houd voldoende afstand (2 seconden) om goed zicht op de ver-

keerssituatie te houden. 

• En die afstand helpt ook bij nat en glad wegdek. Anticipeer goed op 

het gedrag van anderen. 

• Kijk je auto na. Ruitenwissers, banden, airco (voor ontwaseming), 

een goede staat van onderhoud is echt van belang. 

En bij langere ritten: 

• Wissel, als dat kan, van bestuurder. 

• Twee uur rijden, kwartiertje rust. 

• Doe een powernap als het echt te zwaar wordt

Powernap

Vermoeidheid is de oorzaak van één op de vijf ernstige auto-onge-

lukken. Deskundig onderzoek in verschillende landen heeft aange-

toond dat twintig minuten slaap tijdens een pauze in de autorit het 

beste wapen is tegen oververmoeidheid. Langer slapen heeft geen 

zin, de slaap van de bestuurder is dan zo diep dat hij niet gemakkelijk 

meer uit de diepe roes kan komen en juist meer versuft achter het 

stuur zit. Tijdens een zogenaamde powernap van twintig minuten 

bouw je de meeste krachten op. Slaap je minder dan een kwartier 

dan werkt de slaap niet. Slaap je meer dan een half uur, dan neemt 

de vermoeidheid alleen maar verder toe.

Hanssen Auto’s
In- en verkoop Occasions

Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Occasion Voordeel Weken

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl



Een persoon die zich met hart en ziel 
inzet voor Lichamelijke Gehandicap-
tenvereniging Speravi en de gemeen-
schap. Dat is de heer Edwin Wijers 
(49 jaar) uit Leveroy. Op zaterdag 18 
oktober reikte loco-burgemeester 
Mackus aan de heer Wijers de versier-
selen uit behorende bij de benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De uitreiking vond plaats tijdens de 
viering van het 50-jarig jubileum van 
Speravi in kasteel Groot Buggenum in 
Grathem.

Jubileum
Vanaf 17 januari 1987 is de heer 
Wijers bestuurslid en secretaris van de 
Lichamelijke Gehandicaptenvereniging 
Speravi. Deze vereniging organiseert 
allerlei activiteiten voor de (gehandi-
capte) leden. In 2012 ontving Speravi 
de vrijwilligersspeld van de gemeente 
Leudal. Dit jaar viert de vereniging 
het 50-jarig bestaan. De heer Wijers is 
in het bijzonder belast met de (leden)
administratie, ledencontacten, zieken-
bezoek en de kerkelijke vieringen van 
de vereniging.

Clubman 
De heer Wijers was van 1986 tot 2011 
(25 jaar) bestuurslid van SV Leveroy. Hij 
hield zich bezig met het notuleren van 
bestuurs- en jaarvergaderingen, het 

aanleveren van wedstrijdprogramma’s 
aan de media, de entreeheffing bij 
thuiswedstrijden en allerlei hand- en 
spandiensten. Na zijn aftreden als 
bestuurslid bleef hij (tot op heden) 
actief als vrijwilliger voor deze voet-
balvereniging.

Kerkbestuur
Inmiddels is de heer Wijers ook al 
17 jaar actief voor de Parochie H. 
Barbara Leveroy. Hij was lid van het 
kerkbestuur van 1997 tot en met 
2008 waarna hij statutair moest 
aftreden. In 2010 trad de heer Wijers 
opnieuw toe tot het kerkbestuur. In 
de tussenliggende periode deed hij 
hetzelfde werk als vrijwilliger. Hierbij 
is hij in het bijzonder belast met de 
kerkhofadministratie, aannemen van 
misintenties, de collecte, assistentie bij 
erediensten en de bloemen. 

GemeenteContact
Donderdag 23 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. 

Met hart en ziel voor de gemeenschap

Op de website...
 Begroting 2015
 Meldpunt openbare ruimte
 Weblog Burgemeester Evers

www.nederweert.nl

Brandweer  
Experience
Op woensdag 29 oktober staan mede-
werkers van Brandweer Limburg Noord 
op de weekmarkt van Nederweert en 
geven uitleg en demonstraties over 
de meest voorkomende oorzaken van 
brand. Daarnaast kan iedereen in een 
speciaal ingerichte experience unit 
ervaren welk effect rook, warmte, geluid 
en brandgeur hebben op het vinden van 
een weg naar buiten. Bezoekers krijgen 
ook een handige checklist mee voor 
het maken van een vluchtplan. Ook de 
wijkagenten zullen aanwezig zijn. De 
voorlichting maakt deel uit van de Week 
van de Veiligheid.  

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

De heer Edwin Wijers zet zich al jaren met hart en ziel in voor de gemeenschap. Foto: Nederweert24.

Het college van burgemeester en 
wethouders in Nederweert adviseert 
de gemeenteraad om 28 oktober haar 
voorkeur uit te spreken voor een rand-
weg ten zuiden van Brug 14. Er wordt 
al jaren gesproken over het verbeteren 
van de verbinding tussen de A2 en 
N266. De raadsvergadering vormt een 
belangrijk moment in het traject. 

Bijna vier miljoen voertuigen rijden er 
jaarlijks dwars door de kernen Neder-
weert en Budschop over de provinciale 
N266. Een fors aantal. Het verkeer 
zorgt voor onveilige situaties en belem-
mert de leefbaarheid en bereikbaar-
heid van de twee dorpskernen die van 
oudsher bij elkaar horen. Nederweert 
en Budschop zijn gescheiden door een 
drukke verkeersweg terwijl ze door wa-
ter en groen verbonden kunnen zijn.

Noodzaak 
De voltallige gemeenteraad van Ne-
derweert erkent al sinds jaar en dag 
de noodzaak van een betere aanslui-
ting tussen de A2 en de N266 richting 
Helmond. Het grootste struikelblok om 
aan een oplossing te kunnen wer-
ken- de financiën - is weggenomen. 
De gemeente Nederweert (5 miljoen), 
de regio Midden-Limburg (5 miljoen) 
en de provincie als wegbeheerder (10 
miljoen) hebben samen een budget van 

20 miljoen euro gereserveerd.

Duurzaam 
Met de toezegging van de regio en de 
provincie heeft Nederweert de kans 
om de doelstellingen, het verbeteren 
van de leefbaarheid en de verkeers-
veiligheid in Nederweert, duurzaam te 
verbeteren. Nederweert en Budschop 
worden meer op een natuurlijke manier 
met elkaar verbonden. De kanaalzone 
kan op termijn ontwikkeld worden tot 
een groen verblijfsgebied waar mensen 
in alle rust kunnen wandelen.

Voorkeur voor randweg
De afgelopen maanden zijn diverse 
alternatieven en varianten voor weg-
tracés op alle mogelijke effecten 
onderzocht. Zowel oplossingen voor de 
huidige N266 als nieuwe wegverbindin-
gen. Nu alle voors en tegens zorgvuldig 
zijn afgewogen, adviseert het college 
dat een randweg de doelstellingen 
het beste kan verwezenlijken. Daarbij 
gaat de voorkeur uit naar een nieuwe 
provinciale weg ten zuiden van Brug 14. 
Een randweg die via het gebied Bos-
serstraat, Bloemerstraat, Strateris en de 
Heerweg met de Randweg West en de 
A2 wordt verbonden. 

Kosten 
In de voorkeursvariant wordt het laatste 

stuk van de Bredeweg afgesloten en 
komt er voor landbouw- en bestem-
mingsverkeer een parallelweg tussen 
de Heerweg en Randweg Zuid. Om de 
veiligheid van overstekende fietsers 
op de N275 te verbeteren, worden er 
ook een fietsbrug over en een onge-
lijkvloerse kruising onder Randweg 
Zuid aangelegd. De totale kosten van 
het project worden nu geraamd op 
18,5 miljoen euro. Dat is binnen het 
beschikbare budget van 20 miljoen. 
In dat bedrag zijn ook kosten mee-
genomen voor eventuele planschade 
en maatregelen die nodig zijn om de 
overlast voor omwonenden te beper-
ken.

Procedure
De raad buigt zich op dinsdag 28 
oktober over de voorkeursvariant van 
het college. Voor de goede orde: de 
politieke partijen nemen dan geen be-
sluit over een nieuwe randweg, maar 
formuleren een zwaarwegend advies 
voor de provincie, de wegbeheerder 
van de N266. In het tweede kwartaal 
van 2015 neemt Provinciale Staten 
een besluit waarna iedereen de kans 
krijgt om in een formele procedure 
zijn zienswijze kenbaar te maken. De 
raadsvergadering begint om 19.00 uur. 
Meer informatie over het project is te 
vinden op www.nederweert.nl. 

Raadsvergadering op 28 oktober
Randweg als duurzame oplossing

De raadsvergadering vormt een belangrijk moment in het proces rond het verbeteren van de verbetering van de verbinding A2-N266. 
 Foto gemeente Nederweert

Op dinsdag 4 november behandelt 
de gemeenteraad de begroting 2015. 
In een tijd dat gemeenten te maken 
hebben met Rijksbezuinigingen kiest 
het college voor een robuust en solide 
beleid. De begroting voor 2015 is slui-
tend. Voor de latere jaren zijn ombui-
gingen noodzakelijk. 

De programmabegroting 2015 is de 
eerste begroting die gebaseerd is op 
het nieuwe coalitieakkoord ‘Richting 
geven, ruimte bieden en verbinden’. 
Het is een begroting die goed de hui-
dige tijdgeest weergeeft en een logisch 
vervolg op de meerjarige doorkijk 
uit de kaderbrief eerder dit jaar. Bij 
de begroting 2014 presenteerde het 
gemeentebestuur ook een sluitende 
begroting. Door bezuinigingen op de 
algemene uitkering worden we de 
komende periode geconfronteerd met 
omvangrijke financiële taakstellingen. 
Wij zijn dan ook terughoudend in het 
opnemen van middelen voor zowel 
vervangingsinvesteringen als inves-
teringen die nodig zijn voor andere 
ontwikkelingen. 

In de programmabegroting zijn de 

eerste richtbedragen opgenomen 
voor de drie decentralisaties. We zien 
deze nieuwe taken als een kans om te 
werken met nieuwe arrangementen 
en werkwijzen. De uitdagingen op alle 
terreinen, maar in het bijzonder in het 
sociaal domein, zijn zo groot dat we 
vooral vooruit willen kijken. 

Lichtpuntjes
Wij kijken nadrukkelijk niet alleen 
naar wat er straks misschien niet meer 
kan, maar vooral ook naar wat er alle-
maal wel gebeurt en hoe Nederweert 
sterk en sociaal blijft, waar het goed 
wonen, werken, leren en leven is. 
Belangrijke investeringen blijven over-
eind. Het perspectief van ons college is 
een gemeente waarin zoveel mogelijk 
iedereen actief meedoet, naar vermo-
gen verantwoordelijkheid neemt en 
bereid is iets te doen voor een ander. 

Bestuurlijke hoofdlijnen
Kernenagenda
De samenleving verandert in hoog 
tempo. De verzorgingsstaat verdwijnt 
en transformeert naar een participa-
tiemaatschappij waarin iedereen mee 
doet en waar burgers zelf verantwoor-

delijk zijn voor de kwaliteit van de sa-
menleving waar zij deel van uitmaken. 
De demografische ontwikkelingen, ex-
tra taken vanuit de Rijksoverheid met 
budgetkortingen en de financiële mo-
gelijkheden van de gemeente zorgen 
ervoor dat zaken echt anders worden 
opgepakt. Deze ontwikkelingen willen 
wij samen met de nieuwe bestuursstijl 
via een kernenagenda ondersteunen. 

Transformatie
Met de transformatie willen we zorgen 
voor een cultuuromslag in het denken 
en handelen van overheid, profes-
sionals en burgers. Nu is immers pas 
helder wie onze contractpartners en 
zorgverleners zijn en welke burgers een 
hulpvraag hebben. Onderdeel van dit 
proces, dat geen einde kent, is gedrags-
verandering, andere werkwijzen en 
anders met elkaar omgaan. We zullen 
zorgaanbieders meer op resultaat aan-
spreken en inverdieneffecten tussen de 
kolommen trachten te realiseren. Aan 
de hand van proeftuinen zullen we 
ondervinden waar successen behaald 
kunnen worden.

Lees verder op de volgende pagina

Wonen en sturen 
Hoe gaan we om met demografische en 
economische ontwikkelingen in rela-
tie tot de bestaande en toekomstige 
woningvoorraad in Midden-Limburg? 
De antwoorden op die vragen zijn 
uitgewerkt in de ontwerp-structuurvisie 
wonen, zorg en woonomgeving Midden-
Limburg. 

Op dinsdag 27 oktober wordt de ont-
werp-structuurvisie wonen, zorg en wo-
onomgeving vanaf 19.30 uur behandeld 
tijdens een themaraad in de raadzaal. 
Aansluitend aan de structuurvisie vindt 
een themaraad plaats over de tweede 
bestuursrapportage van 2014, ook wel 
Berap genoemd. In de Berap wordt de 
raad geïnformeerd over de stand van 
zaken, resultaten en afwijkingen met 
betrekking tot de begroting 2014. De 
presentatie bevat actuele informatie op 
hoofdlijnen, waarbij het accent ligt op 
het sturen op afwijkingen. De bijeenkom-
sten zijn openbaar en u bent van harte 
welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Open en krachtig de crisis te lijf!
Gemeentelijke begroting 2015 sluitend



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

Ombuigingen
In de kaderbrief 2015-2018 gaven wij 
een eerste aanzet om te komen tot 
oplossingsrichtingen voor het finan-
cieel tekort. In de begroting 2015 
zijn in de programma’s activiteiten 
opgenomen die daar verder handen 
en voeten aan geven. Kansen zien we 
vooral in het veranderproces binnen 
het sociale domein: de kernenagenda, 
het versterken van de sociale cohe-
sie en de transformatie van de drie 
decentralisaties. Daarbij zoeken wij de 
samenwerking op als dat wederzijds 
voordelen oplevert en als dat het beste 
is voor onze burgers. Wij willen zoveel 
mogelijk profiteren van elkaars kracht 
en kunde. 

Financiële beschouwingen
“Een robuust en solide financieel beleid 
blijft zeker in economisch slechtere 
tijden een belangrijke ambitie voor ons 
college.” Dat zegt wethouder Houtman 
(o.a. Financien) naar aanleiding van 
de programmabegroting 2015. “Om-
dat het financieel beeld verslechtert, 

ligt onze focus vooral op het in gang 
gezette ombuigingsproces.” In onder-
staande tabel ziet u hoe het meerjarig 
financieel beleid eruitziet.

“Het begrotingstekort 2015 van  
€ 239.102 vangen wij vooralsnog op 
door inzet van de Reserve bijzondere 
voorzieningen”, gaat de wethouder 
verder. “Deze reserve is bedoeld om 
incidenteel tegenvallers op te kunnen 
vangen. Op het moment dat de resul-
taten van het ombuigingsproces in 2015 
worden gerealiseerd laten wij deze 
middelen weer terugvloeien naar deze 
reserve. De verwachte stand van de 
Reserve bijzondere voorzieningen is per 
1 januari 2015 ruim € 400.000.”

De begrotingsbehandeling vindt plaats 
op dinsdag 4 november in de raadzaal 
van het gemeentehuis en begint om 
17.00 uur. De bijeenkomst is openbaar 
en iedereen is van harte welkom. Het 
complete boekwerk vindt u op www.
nederweert.nl. U kunt het ook in komen 
zien bij de balie van het gemeentehuis.

Ongedierte kan voor overlast zorgen 
en ziektes verspreiden. U kunt daar zelf 
iets aan doen. Hoe…? Door bijvoor-
beeld te zorgen dat er geen voedsel 
rond het huis te vinden is waar kleine 
knagers als ratten en muizen dol op 
zijn. Signaleert u ratten, meld dit dan 
altijd. Onderstaand meer tips. 

Houd volières muis- en ratdicht, ruim 
voer in kippenhokken en volières, dat 
niet meteen opgegeten wordt ’s avonds, 
op en strooi geen etensresten buiten. 
Gooi etensresten ook niet op een com-
posthoop (alleen tuinafval).

Voer vogels alleen bij als het vriest, ruim 
afgevallen fruit (van appels en perenbo-
men) op. Bij vraatsporen fruit onmiddel-
lijk weghalen. Wees in het najaar ook 
alert op vraatsporen aan kiwi’s, druiven 
en passievruchten. Let bij het bewaren 
van noten op dat uw voorraad geen 
voedselbron wordt.

Stapel openhaardhout zodanig dat de 
achterzijde geen nestplaats wordt (bijv. 
op pallets). Zorg ervoor dat ongedierte 
niet de woning kan binnen dringen. De 
ventilatieopeningen in spouwmuren 
afdichten met gaas of ventilatieroosters 
voorkomt dat niet alleen ratten, maar 
ook muizen kunnen binnendringen. 
Afdichten kan met zogenaamde bijen-
bekjes. 

Vanaf augustus kunt u bij een snelba-
lie in het gemeentehuis voor enkele 
veelvoorkomende producten terecht. 
Voor alle andere producten vragen 
wij u vooraf een afspraak te maken. 
Dat kan thuis, digitaal of telefonisch, 
gemakkelijk vanuit de luie stoel. We 
kennen meer digitale mogelijkheden 
waarmee we onze dienstverlening 
verbeteren. 

Meldpunt
Allereerst is er het Meldpunt Open-
bare Ruimte. Daar kunt u 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week meldingen 
over zaken in de openbare ruimte 
doorgeven. Het online meldpunt is 
onder andere bedoeld voor het doen 
van meldingen over zwerf- of huisvuil, 
losliggende stoeptegels, laaghangende 
takken etc. Meldingen die wij via dit 
systeem ontvangen, nemen we bin-
nen twee werkdagen (uitgezonderd 
sluitingsdagen van het gemeentehuis) 
in behandeling.

Gevonden of verloren
Bent u iets verloren of heeft u iets 
gevonden? U hoeft dan geen contact 
op te nemen met de politie, zoals nu 
nog veel burgers doen. Op www.ver-
lorenofgevonden.nl kunt u terecht als 
u een sleutelbos verloren bent of als u 
de zonnebril of de portemonnee kwijt 
bent. Bent u juist de eerlijke vinder? 
Ook dan kunt u op www.verlorenofge-
vonden.nl terecht om hiervan melding 
te doen. Een burger die zijn eigendom 
verloren is, kan bovendien zelf via 
deze website zoeken of zijn eigendom 
gevonden is.

Online te regelen 
Op onze eigen website is een aantal 

Voorkom ook begroeiing aan gebou-
wen. Ratten en muizen kunnen vrij ge-
makkelijk via klimop omhoog klimmen, 
door de beplanting vrij van de muren 
te houden voorkomt u dat ratten en 
muizen omhoog kunnen klimmen.

Bestrijden
Voor het bestrijden van ratten en 
muizen kunt u altijd klemmen zetten. 
Wilt u met vergif werken? Dan advise-
ren wij u een deskundige ongedierte-
bestrijder in te schakelen. U kunt zelf 
een plaagdierbestrijdingsbedrijf bellen 
of de overlast  telefonisch of digitaal 
melden via de site van de gemeente 
Nederweert. De plaagdierbestrijder 
van de gemeente wordt dan ingescha-
keld. 

Zwarte rat
De bestrijding van de zwarte rat vereist 
specifieke deskundigheid en ervaring 
en is per situatie verschillend. Een 
verkeerde aanpak kost niet alleen tijd 
en/of geld, maar heeft daarnaast geen 
of onvoldoende effect. Schakel daarom 
altijd een erkend bestrijdingsbedrijf in. 

Treft u ratten aan? Dan graag ook al-
tijd even doorgeven aan de gemeente. 
Dit kan telefonisch (0495-677111) of 
via de site van gemeente Nederweert. 
Samen met u blijven we het ongedier-
te de baas!

producten direct online te regelen. U 
hoeft daar niet voor naar het ge-
meentehuis te komen. Het gaat onder 
andere om het aanvragen van een 
uittreksel of afschrift van de burger-
lijke stand, het aanvragen van een 
visvergunning en het aanvragen van 
een uittreksel persoonsgegevens of 
het doorgeven van een vertrek naar 
het buitenland. 

Afspraken maken 
Zoals boven in het artikel aangegeven 
kennen we een snelbalie voor enkele 
veelvoorkomende producten, waaron-
der het afhalen van reisdocumenten 
en rijbewijzen. Daarnaast vragen we 
aan iedereen om zoveel mogelijk een 
afspraak te maken. Dat biedt extra 
service: U wordt sneller geholpen en 
u hoeft niet meer te wachten. U kunt 
bovendien zelf online of telefonisch 
uw afspraak regelen. 

Binnenlopen 
Als u geen afspraak maakt en zomaar 
binnenloopt dan maken wij graag 
alsnog een afspraak voor u. Alleen bij 
toeval kunt u dan dezelfde dag nog 
terecht. Maar meestal zult u een an-
dere dag moeten terugkomen en bent 
u voor uw gevoel voor niets naar het 
gemeentehuis gekomen. We vinden 
dat net als u vervelend maar u kunt 
dat zelf voorkomen. Hoe? Door zoveel 
mogelijk een afspraak te maken. Op 
onze website www.nederweert.nl leest 
u wat er veranderd is. 

Kijk onder de buttons Openingstijden 
en Afspraak maken. Voor een afspraak 
kunt u ons ook bellen: (0495) 677111. 
Uw gemak staat voorop. Wij helpen u 
graag! 

Ook muizen en ratten zijn dol op voer in kippenhokken en volières. 

Overlast van ongedierte?

OMSCHRIJVING 2015 2016 2017 2018

Saldo primaire begroting op basis van geactualiseer-
de doorkijk en uitdagingspunten 8 juli 2014

12.000 -256.000 -425.000 -706.000

Structurele lasten uitvoeringsprogramma - -7.000 -10.000 -13.000

Incidentele lasten uitvoeringsprogramma -497.000 -44.000 - -

Inzet eenmalige ruimte 246.000 44.000 - -

Inzet Reserve bijzondere voorzieningen 239.000 - - -

Actueel begrotingssaldo incl. uitvoeringsprogramma - -263.000 -436.000 -719.000

Risicobeheersing woningbouw en 
Bedrijventerrein Pannenweg
De exploitatie van de woongebieden 
ondervindt in algemene zin nog steeds 
gevolgen van de crisis in de woning-
markt. Tekenen van herstel hebben 
nog geen  merkbaar effect (vooral de 
vrije sector bouw). Volgens afspraak 
evalueren we opnieuw het pakket van 
stimuleringsmaatregelen woningbouw 
uit september 2013. Ook Rijksmaat-
regelen gericht op de woningmarkt 
volgen we nauwlettend. De signalen 
uit de markt vertalen we, voor zover 
mogelijk, in nieuwe of aanvullende 
maatregelen. 

De gerichte acquisitie en marketing 
voor kavels op bedrijventerrein Pan-
nenweg heeft resultaat gehad. Dit is 
echter naar verwachting onvoldoende 
om tekorten binnen het Ontwikkel-
ingsbedrijf Pannenweg op te vangen. 
Wij zetten in op maatregelen die 
moeten voorkomen dat er structurele 
exploitatielasten in de begroting 
ontstaan.

Open en krachtig de crisis te lijf!
Gemeentelijke begroting 2015 sluitend

Hebben we een afspraak? 
Meer dienstverlening vanuit de luie stoel

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl

Waar drinkt u koffie uit?

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.



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 23 oktober 
tot en met 1 november 2014 

DONDERDAG 23 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Johannes van Capestra-
no, priester patroon van de aalmoezeniers
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 24 OKTOBER
Gedachtenis van H.-Antonius Maria Claret, 
bisschop.
Geen rozenkransgebed en  H. Mis.

ZATERDAG 25 OKTOBER
Vooravond van de 30ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – jaardienst Alda 
van Loon-Koolen, voor zoon Johan van Loon 
en kleinzoon Guido Franssen, jaardienst Ma-
ria van Deursen, jaardienst Antoon en Lien 
van Deursen-Bloemers en overleden fami-
lieleden, jaardienst ouders Scheijven-Clomp 
en zonen, jaardienst ouders Van Loon-Dirks, 
ouders Tjeu Knapen en Lies Vossen, ouders 
Verdonschot-Niessen.

ZONDAG 26 OKTOBER
Dertigste zondag door het jaar 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, mevr. 
L. Caris) – jaardienst Frans Jetten, ouders 
Ketelaers-Ramakers en Mien Ketelaers.

MAANDAG 27 OKTOBER
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 28 OKTOBER
Feest van Simon en Judas, apostelen
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 29 OKTOBER
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 30 OKTOBER
Gedachtenis Z Maria Teresa van de H. Jozef, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 31 OKTOBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 1 NOVEMBER
Hoogfeest van Allerheiligen
18.00 uur H. Mis - (zang gemengd koor 
Bel Canto, lector mevr. H. Dielissen) – zes-
wekendienst Jac Roost, jaardienst Dina 
Verheijen-Horyon, jaardienst Jan de Loos, 
jaardienst ouders  Smolenaers-Verheijen, 
jaardienst Dina Verheijen-Horijon, Mia Hae-
nen-Teeuwen (vanwege verjaardag), familie 
Kneepkens-Pustjens, overleden ouders Coo-
len-Stienen, zonen Jan en André en schoon-
dochter Toos, overleden ouders Tullemans-
Pellemans en kinderen, Anna Feijen, Lisette 
Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx, 
ouders Gielen-van Nieuwenhoven en over-
leden familieleden; voor oude stichtingen.

Overleden
Op 18 oktober was de uitvaart van Jean Bru-
ekers, hij overleed in de leeftijd van bijna 
91 jaar en woonde Bredeweg 32. Eveneens 
18 oktober was de uitvaart van Pierre Kes-
sels, hij overleed in de leeftijd van 88 jaar en 
woonde in zorgcentrum St.Joseph.
Mogen zij rusten in vrede.

Allerzielenlof met zegening graven
Het Allerzielenlof dat in onze kerk steeds 
op zondagmiddag zo dicht mogelijk bij Al-
lerzielen wordt gehouden, is dit jaar op de 
eigenlijke dag van Allerzielen (2 november). 
Het lof begint om drie uur. Na de viering 
worden de graven op het parochiekerkhof 
gezegend. Eerder op de middag, om twee 
uur, is de zegening van de graven op de Al-
gemene Begraafplaats op Kreijel. In het Al-
lerzielenlof wordt in het bijzonder aandacht 
besteed aan de parochianen, die zijn overle-
den na Allerzielen 2013. Hun namen staan 
vermeld op de kruisjes die bevestigd zijn op 
het wandbord achter in de kerk. Tijdens de 
viering worden hun namen genoemd en een 
kaars opgestoken. Dit gebeurt in groepen 
van drie. Als de naam genoemd is, kunnen 
nabestaanden naar voren komen en het 
gedachteniskruisje en de kaars in ontvangst 
te nemen. Wie verhinderd is het Allerzielen-
lof bij te wonen, kan het kruisje in de week 
daarna afhalen in het Parochiecentrum tij-

dens het spreekuur van tien tot elf uur ’s 
morgens.

Glas-in-lood
Wie regelmatig op het kerkhof komt, zal 
opgemerkt hebben dat de ramen van de sa-
cristie dichtgetimmerd waren. Hier en daar 
was het glas gebroken. Ook was het lood 
versleten en dat moest vervangen worden. 
Glasbewerkingsbedrijf Brabant in Tilburg 
heeft de ramen eruit gehaald, en meegeno-
men naar het atelier. Het glas is opnieuw ver-
lood en het breukglas gerepareerd. Boven 
de hoofdingang waren ook en enkele ruitjes 
kapot. Daar is het glas verwijderd en ook als 
nood is het raamwerk enige tijd dichtgetim-
merd. De breuken zijn vernieuwd; intussen 
zijn de houten platen verwijderd. De grote 
glas-in-lood ramen van de kerk zijn gewas-
sen, van binnen en van buiten. Kijk eens of u
het verschil merkt. De kosten van het herstel 
en het wassen van de glas-in-lood ramen 
worden betaald uit het bedrag dat jaarlijks 
voor onderhoud wordt gereserveerd. Of er
moeten parochianen zijn die het schoon ma-
ken van een raam willen sponsoren!

Kerkhofmuur
Kort geleden is de kerkhofmuur opnieuw 
gevoegd. Dat is gebeurd op advies van mo-
numentenzorg. Het gevaar bestond dat de 
muur op enkele plaatsen zou instorten. Het 
voegwerk is uitgevoerd door J. Simons voeg-
bedrijf Nederweert (Schoor). Het voegwerk 
heeft nu nog een andere kleur maar het zal 
na enige jaren van verwering de kleur van 
de voegen van de kerk aannemen.
Het herstel van de kerkhofmuur past in het 
10-jarenplan, waarvoor monumentenzorg sub-
sidie verleent. Het 10-jarenplan loopt dit jaar 
af. Volgend jaar gaat een 6-jarenplan in, dat 
ook voorziet in subsidie van monumentenzorg.

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

25 oktober t/m 2 november 2014

ZATERDAG 25 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Jac van Hoef.

ZATERDAG  1 november Allerheiligen: 
19.15 uur H. Mis, koor de Leeuwerik, voor 
Paul Beelen en familie Beelen-Schulten, jaar-
dienst voor Pierre Verdonschot, jaardienst 
voor ouders Migchels-van Hoef en Jan Mig-
chels.

ZONDAG 2 november Allerzielen: 15.00 
uur Allerzielenviering door leden van de 
woord- en gebedsdienstgroep. Na de vie-
ring zorgt harmonie Pro Musica voor sfeer-
volle muziek worden op het kerkhof.

LEZERS: zaterdag 25 oktober Jolanda Wij-
en, zaterdag 1 november Piet van Gog.

MISDIENAARS: zaterdag 25 oktober Va-
lerie Beerens en Esther Boonen, zaterdag 
1 november Tim Teunissen en Lois Beerens.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 25 oktober zijn jullie weer hartelijk 
welkom in de sacristie om 19.15 uur.

“Elk conflict in jezelf of met een ander is 
een kans om te oefenen en te leren.”

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 25 oktober – 1 november. 

Zaterdag 25 oktober, 19.00 (Zanggroep
Ospel) Theu en Gertjan van Nieuwenhoven, 
familie Bongers-Vestjens, Harrie de Wit, 
ghm Wiel de Wit en Lies Kursten, ghm Le-
onard Cuijpers en Maria Beerens, ghm Lies 
Niessen-Straus en Sjra Niessen, ghm Pierre 
Veugen en Marie van Heugten. 

Zondag 26 oktober, 30e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) voor het welzijn van 
de parochie. 

Dinsdag 28 oktober, Feest van de HH. Simon 
en Judas, apostelen, 19.00 voor de zieken. 

Donderdag 20 oktober, 19.00 voor eigen 
intenties.

Zaterdag 1 november, Hoogfeest van Al-
lerheiligen, 19.00 (Zangvereniging St. Caeci-
lia) ghm Peter van de Kruijs en Mina van de 
Kruijs-Hekers en Harrie van de Kruijs, ghm 
Cor van den Boom, ghm Tjeu Hermans en 
Miet Hermans-Niessen. 

ACOLIETEN: za. 25 okt. 19.00: Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; zo. 26 okt. 10.00: 
Harry Geerlings, Kathy Geerlings; za. 1 nov. 
19.00: Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen. 

OVERLEDEN: Op 11 oktober jl. overleed 
Lien van Thuijl-Heijnen, 90 jaar, Lochtstraat 
16. Moge zij rusten in vrede. 

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  26 oktober  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor ouders Sjeng Smolenaers  en
To Smolenaers-Timmermans
H. Mis als jaardienst voor Jan Jansen.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

VIERING ALLERHEILIGEN
Op zondag 2 november is het hoogfeest van 
ALLERHEILIGEN,.
Tijdens de H.Mis van 11.00 uur worden de 
kruisjes van de overledenen van dit jaar aan 
de familie uitgereikt.
In de namiddag is de zegening van de gra-
ven op de Algemene begraafplaats.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zaterdag 25 oktober
14.00 uur H. Mis ter gelegenheid van het 
60-jarig huwelijk van de heer en mevrouw 
Poell-Janssen

Zondag 26 oktober 
10.00 uur H. Mis - tot bijzondere intentie

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 25 oktober  2014 –
1 november 2014

Zondagmorgen 26 okt. 9.30 uur:
Als  hgm. voor Mia Steijvers-Vermeulen v.w. 
haar verjaardag,  Als hgm. voor Luci Verstap-
pen-Roost, Als jrgt. voor Thomas Vestjens, 
Maria Heeskens en Wiel Vestjens, Als zwd. 
voor Toos van Appeven-van Roij

De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door Brass Experience

Mededelingen:
• In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

•	 Het feest van Allerheiligen wordt in onze	
parochie gevierd op zondag 2 november 
a.s. met ’s middags een Allerzielenlof 
om 15.00 uur. Wilt u ervoor zorgen dat 
het graf of de graven van uw dierbare 
overledene(n) er voor Allerheiligen er 
keurig bij liggen. Bij voorbaat namens 
het kerkbestuur onze hartelijke dank;

•	 Overleden in de leeftijd van 77 jaar Jac	
Beeren moge hij rusten in vrede;

•	 Bijzondere uitvoeringen “Missa Luba”
door Gemengd koor Leveroy

•	 zondag 26 oktober 2014 in de St. Wil-
librorduskerk te Stramproy,  aanvang 
09.30 uur

•	 zaterdag 15 november 2014 in de St. Step-
hanuskerk  te Heel, aanvang 19.00 uur.

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.

2 3 O K T O B E R 2 0 1 4

www.lactatiekundige-limburg.com

Dankbetuiging

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden en voor uw aanwezigheid bij de
uitvaartdienst van onze dierbare

Ald Tullemans - Driessen

danken wij u allen hartelijk.

Familie Tullemans - Driessen

Weert, oktober 2014

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag
25 oktober om 17.30 uur in de parochiekerk van de
H. Matthias te Weert-Leuken.

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.

Voor velen van ons is de kennis van 
het Christelijk geloof blijven hangen 
bij de basisschool of het vervolgon-
derwijs daarna en niet verder verdiept 
of gegroeid met het volwassen wor-
den. Veelal is het verder gebleven bij 
wat we uit de media horen of lezen.

Ons geloof is echter het verhaal van 
de band met een concrete mens, na-
melijk Jezus van Nazareth. Een van 
deze bronnen is natuurlijk de Bijbel. 
Daarnaast de traditie die doro d eeu-
wen is gegroeid.
Als u toe bent aan een verfrissing en 
vernieuwing van uw kennis of ver-
langt naar een persoonlijke band met 
Christus en met God, dan nodigen wij 
u uit voor ofwel:

Wegwijs in het Marcus-evangelie, dat 
vanaf de komende advent tot advent 
2015, in de zondagse Eucharistievie-
ringen wordt gelezen.
In een achttal avonden die beginnen 
in oktober en duren tot medio 2015 
zullen beurtelings o.l.v. pastoor M. 
Vankan en oud-deken Th. Willemssen 
op: 27 oktober/ 10 november / 24 no-
vember /  8 december.
Deze cursus vindt plaats in het Credo-

Naar de bronnen
zaaltje Biesstraat 2a Heythuysen.
Aanvang 19:30 – 21:30 uur.
Tijdens deze avond zullen we telkens 
twee hoofdstukken onder de loep ne-
men. Voor deze cursus dient u op de 
avond een eigen Bijbel mee te bren-
gen, liefst KBS  Willibrordvertaling. 
Op elke avond wordt een vrije bijdra-
ge gevraagd voor de koffie, thee en 
evt kopieerkosten.

U bent ook welkom voor een geloofs-
cursus in cluster Kana

Geloofsverdieping aan de hand van 
het geloofsboek van de Belgische bis-
schoppen o.l.v. pastoor R. Schwillens 
van Roggel en Neer op: 10 november/ 
1 december/  29 december. Deze cursus 
vindt plaats in het parochiehuis te Neer, 
Kerkplein 4. Aanvang 19:30 – 21:30 uur.

Indien u wilt kunt u zich al vooraf aan-
melden via het parochiebureau van 
de parochie H. Nicolaas te Heythuy-
sen, Biesstraat 2A, tel 493680 of per 
mail nicolaasparochie@kpnmail.nl

Van harte welkom
Uw priesters M. Vankan en Th. Wil-
lemssen.

Vier de Nacht van de Nacht in De Groote Peel 

Sfeervolle avondwandeling vanaf 
Buitencentrum De Pelen

Op zaterdag 25 oktober viert Ne-
derland de Nacht van de Nacht 
met verschillende activiteiten. 
Staatsbosbeheer doet mee met
een sfeervolle avondwandeling
in Nationaal Park De Groote Peel. 
Na afloop wordt een spannend 
Peelverhaal verteld door verha-
lenverteller Frans van de Pas en 
staat er voor de deelnemers een
kopje koffie of chocolademelk 
klaar. Starten om 19.00 uur bij
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
is een vrijwillige bijdrage en op-
gave gewenst op nummer: 0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl. 

De Groote Peel is een natuurgebied 
met nauwelijks verkeerswegen of 
bebouwing en weinig kunstmatige 
verlichting. Het is een  ideaal gebied 
om het donker te beleven. Hoe don-
ker ontdek je tijdens de Nacht van 
de Nacht op zaterdag 25 oktober. De 

deelnemers lopen zonder zaklamp 
en zijn dus afhankelijk van het licht 
van de maan, de sterren én van de 
Peelgids die deze wandeling bege-
leidt. Het is best spannend om in het 
donker te lopen, maar al snel merk je 
dat  de zintuigen zich aanpassen. Je 
gaat automatisch beter luisteren en
meer vertrouwen op de tast. En, wat 
je niet kunt zien, kun je erbij fantase-
ren. Want, lijkt die boom niet op een 
reus? Of op een Romeinse ridder? Vol-
op ruimte voor beleving dus tijdens 
deze, toch wel een beetje spannende 
wandeling in het Peelmoeras. Maar 
wees niet bang, de Peelgidsen zorgen 
voor een veilige route. Dus geniet 
van de avond, de bijzondere sfeer en 
vooral van de stilte. Na de wandeling 
worden de deelnemers getrakteerd 
op een ‘bloedstollend’ Peelverhaal 
verteld door verhalenverteller Frans 
van de Pas en een warm drankje. 

De Nacht van de Nacht is geschikt 
voor alle leeftijden en dus een avond-
je genieten voor het hele gezin. Voor 
meer informatie over de Nacht van de 
Nacht: www.laathetdonkerdonker.nl 

Foto ©Nando Harmsen

SKO

Wisselwachter
Wie schuift de wissels van mijn spoor
zodat mijn landschap steeds verandert
ik sneller ga of juist heel langzaam?

Wie schuift de wissels van mijn spoor
verroest, zo vast al vele jaren
of juist nieuw, geolied, soepel?

Wie schuift de wissels van mijn spoor
bepaalt waarheen de reis gaat van
mijn lint wagons die steeds maar groeit?

‘k Meen zelf te sturen, kijk slechts 
door ruiten 
en ik reis maar door en vraag me af
wie schuift die wissels van mijn spoor?

Karin Vossen
www.schrijverskringospel.nl

Ruime keuze in 
Allerheiligen stukjes 

en graftakken.
Eventueel ook op 

bestelling.

De Verrassing
Budschop, tel. 460039

Open Eettafel Budschop

Donderdag 30 oktober open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 29 oktober 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl



Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

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

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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
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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!

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

Trailrun op 9 november

Op 9 november organiseert AVWeert 
de eerste trailrun door de mooiste na-
tuur van het Weerter Bos en de Bude-
ler Bergen. Voor meer dan 90% loopt 
het parkoers over bos en zandpaden. 
Er zijn 2 jeugdlopen (11 uur)  over 2,5 
en 5 km met ereprijzen. Het hoofdpro-
gramma bestaat uit 2 lopen over 15km 
(10.45 uur) en 35 km (10 uur)  voor 
wedstrijdatleten en recreanten met 
prijzen voor lopers tot 40 jaar en 40+.
Daarnaast is er nog een trimloop over 
5 km (ca 11.00 uur).

Start en finish: Café-Restaurant 
Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 
Nederweert.
Inschrijven: via www.inschrijven.nl  of
www.avweert.nl .
Kosten bij voorinschrijving t/m 5 no-
vember: Jeugdloop (4 Euro); 15 km (6 
Euro); 35 km (10 Euro).
Nainschrijving tot een half uur voor de 
betreffende wedstrijd (2 Euro extra).
Alle info: www.avweert.nl;
Contact: competitie@avweert.nl

CDA

EEN GROENE KINDEROPVANG 
WAT IS DAT NU WEER? 

Ons volgende bedrijfsbezoek betreft 
een bezoek aan een Groene Kinder-
opvang. Marlous Verboogen startte 
in 2008  Kindercentrum Hummelhoe-
ve in het buitengebied van Neder-
weert aan Arishoek  1. Kwaliteitsmerk 
Groene Kinderopvang krijg je niet zo-
maar, dan moet je aan veel kenmer-
ken voldoen en dat gaan we dus zien. 
Buitenbedjes, blotevoetenpad, bui-
tenbox, moestuin en fantasiebos 
zijn benamingen die ons nieuwsgie-
rig maken. Het bedrijfsbezoek staat 
gepland op woensdag 29 oktober 
a.s. om 19.30u.

Wij combineren dit bedrijfsbezoek 
met onze fractievergadering waar-
voor we ook te gast zijn bij de Hum-
melhoeve. De vergadering zal rond 
20.30u aanvangen. Wij bespreken de 
onderwerpen van de raadsagenda 
van dinsdag 4 november de program-
mabegroting en voor zover de tijd 
het toelaat ook de agenda van de 
raadsvergadering van dinsdag 11 no-
vember met ondermeer de volgende 
onderwerpen:

•	 Besteding vrijval voorziening on-
derhoud onderwijshuisvesting

• Aanpassing gemeentehuis
•	 Vaststellen van de 2e Bestuurs-

rapportage waarover we  in de 
themaraad van 27 oktober ge-
informeerd zijn.

Wilt u er bij zijn? Dan even aanmel-
den op cdanederweert@gmail.com
mailto: info@cda-nederweert.nl of 
bij een van de fractieleden.

Tot dan

CDA Nederweert
Kijk ook op www.cdanederweert.nl

De kracht van netwerken
voor werkzoekenden

Workshop 29 oktober 
bij Bibliocenter Weert

Marcel Notermans geeft in zijn 
lezing workshop bij Bibliocenter
Weert op woensdag 29 oktober 
praktische tools om het netwerk 
dat u bij uw sollicitaties kunt in-
zetten, te vergroten. Hoe gaat er 
op een goeie manier mee om? De 
toegang is € 15,00 voor biblio-
theekleden, € 20,00 voor niet-
leden. Aanvang 19.30 uur. U vindt 
de bibliotheek aan de Wilhelmina-
singel 250, 6001 GV Weert.  Reser-
veren op www.bibliocenter.nl of 
aan de balie van de bibliotheek.

Veel processen rondom vacatures 
verlopen niet meer via advertenties. 
Vaak speelt het netwerk, zowel fy-
siek als digitaal, ook een belangrijke 
rol. Bij netwerken gaat het niet om 
nemen, maar juist om geven. Het 
geeft energie en maakt netwerken
leuk. In de lezing wordt ingegaan op 
hoe u in zeer korte tijd een oprecht en 
waardevol gesprek kunt voeren. Stapt 
u makkelijk op mensen af om een ge-
sprekje aan te gaan? Geeft u makke-
lijk een compliment? En.. ontvangt u
makkelijk een compliment? Gelooft u
in de kracht van de gunfactor?

In de workshop gaan de deelnemers 
actief aan de slag om andere mensen 
te helpen en  ervaart u letterlijk  de 
kracht van een hecht netwerk.

Bij voldoende deelname vindt de 
workshop doorgang.

Winterviolen diverse 
kleuren  12 voor € 5,-

Bolchrysant € 12,95

De Verrassing
Budschop, tel. 460039

TE HUUR
Appartement

Centrum Nederweert
06- 517 517 15

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

Groeikansen voor je club
Op 7 oktober j.l heeft het Vrijwil-
ligersplatform onder deze titel een 
workshopavond voor vrijwilligers 
georganiseerd. Door samenwerking
met Zorgcentrum St Joseph konden 
de  deelnemers in een erg mooie war-
me ruimte, het restaurant ontvangen 
worden. Deze unieke locatie was per-
fect voor deze bijeenkomst. 
Wethouder Geraats gaf in zijn toe-
spraak de huidige ontwikkelin-
gen weer over Vrijwilligerswerk en 
mantelzorg. Keuze in workshops: 
Bestuursaansprakelijkheid, Fond-
senwerving, Imago en PR. Iedere 
workshopleider gaf een korte inlei-
ding om vervolgens in de workshop 
met de dagelijkse praktijk op het on-
derwerp aan de slag te gaan.
Enkele leuke reacties: 
Een biljardclub gaat de verbinding 
leggen met een Zorgcentrum om met 
een mobiel biljard de bewoners uit de 
eenzaamheid te halen.
“Out off the box”- denken werd wat 
al te letterlijk vertaald.
In bestuursaansprakelijkheid kwam
een voorbeeld naar voren waarin  de 
verzekering niet dekkend was, daar-
mee gaan we landelijk verder om dui-
delijkheid te krijgen.
Er was gelegenheid om een eigen pr-
plan te maken, daar werd wel heel 
diep nagedacht over “wat zijn onze 
kernwaarden”.

Vorkmeer Nederweert 
Het gezelschap was zeer gemêleerd, 
van muziekcollectief tot schutterij. 
Deze mix van verschillende achter-
gronden bood tevens gelegenheid
om in elkaars keuken te kijken wat als 
positief ervaren werd. Met elkaar za-
ken delen en van elkaar leren.
Kortom het Vrijwilligersplatform kan 
terugblikken op een zinvolle avond.

NIEUWSTE VACATURE
Bent u goed in wiskunde? Zoekt u
vrijwilligerswerk waarbij u veel kunt 
betekenen?
Voor een man van 39 jaar zoeken we 
een vrijwilliger (m/v) die hem eenmaal 
per week zijn wiskunde wil bijspijke-
ren. Of samen met hem gezellige ac-
tiviteiten wil ondernemen. Meneer
vindt het lastig om zelf contacten te 
leggen. Een vrijwilliger kan meneer 
enorm helpen om meer structuur in 
het dagritme te krijgen. Hobby’s van 
meneer zijn vooral zwemmen, tafel-
tennis, natuurwandelingen, muziek 
en tentoonstellingen bezoeken. Me-
neer heeft gevoel voor humor. We 
zoeken een gezellig persoon met 
een brede belangstelling.Neem dan 
contact met ons op! Ook voor meer 
informatie kunt u contact opnemen. 

Vrijwilligersdag 2015 is op 14 juni 
van 11.00-15 uur in  de Dorpsherberg 
in Ospel. Noteert u de datum alvast! 

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. 

Renki Op ‘t Root Groentechniek BV en tractoren en landbouwmachines BV is 
trainingspakkensponsor geworden van RKSVO 4.

Renki Op ‘t Root bedankt namens de leiding en spelers van RKSVO 4!

Nieuwe sponsoren RKSVO 4

Try-out voor buuttereedners

Vastelaovundjvereiniging “De Pin-
maekers” uit Nederweert organiseert 
voor de 7e keer een try-out voor 
buuttereedners. De avond wordt 
gehouden op zaterdag 1 november 
2014 in de Pinnenhof in Nederweert. 
De zaal gaat om 19.30 uur open en 
het programma start om 20.11 uur. De 
entree bedraagt slechts € 5,00.  Er is 
geen voorverkoop.

Workshops
Er zijn maar liefst 7 buuttereedners 
die hun presentatie voordragen. 
drie van de acht deelnemers hebben 
meegedaan aan de workshops die de 

Buutteavond in Nederweert
Pinmaekers onder leiding van meer-
voudig buuttekampioen Will Knapen 
verzorgen. De workshops starten al-
tijd in het voorjaar. Tijdens een aantal 
bijeenkomsten helpen de deelnemers 
elkaar met het maken van teksten, 
het creëren van het typetje, de op-
bouw van de buut  en dat alles onder 
het toeziend oog van de meester zelf.
Naast de 3 buuttereedners uit eigen 
keuken zijn er nog 4 buutereedners 
uit Limburg. 

Limburgse Buutte kampioen-
schappen
Op 1 na hebben alle artiesten ooit de 
finale weten te bereiken, dus kwali-
teit verzekerd.
De buuten die worden voorgedragen 
zijn nog niet eerder in voorrondes of 
finales te horen geweest. Het is alle-
maal vers materiaal.

Deelnemers
De artiesten van dit jaar zijn: Pierre 
van Helden,  Diana Peeters,  Bjorn 
Smits,  Har Haniëls,  Ton Donders, 
Henrie van Geneijgen en Maurice 
Timmermans. 

Het wordt zeker weer  een leuke 
avond vol plezier als voorbereiding 
op het nieuwe vastelaovundjseizoen.
De presentatie is in handen van René 
Knapen.

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

De afgelopen 4 weken heeft HV. Mere-
feldia als 1 van de 4 verenigingen deel-
genomen aan de clubspaaractie van 
Jan Linders. Een actie waarbij Jan Lin-
ders clubmunten weggeeft bij actiear-
tikelen en elke 10 euro aan boodschap-
pen. Deze munten worden omgezet in 
geld voor de club of vereniging.
Wij als HV. Merefeldia zijn er trots op 
dat we ook dit jaar weer deel moch-
ten nemen aan deze geweldige actie!

Op zaterdag 11 oktober hebben we 
een succesvolle promotiedag gehad. 
Kinderen konden spellen doen zoals 
‘kluifjes gooien’, ‘ballen gooien’ en
scoren op het doel.
Ook heeft er een foto/selfie actie 
plaatsgevonden. De onderstaande 

Prijswinnaars foto/selfie actie HV. Merefeldia
foto’s zijn de gelukkige prijswinnaars. 

Graag wil ik Bas Attractieverhuur, ijs-
salon Florence, de Toverbal en Foto-
studio Ton bedanken voor het spon-
soren van materialen of een leuke 
attentie! Het was een geslaagde dag!

Stuur als prijswinnaar een email naar: 
emmyhendrikx1990@hotmail.com. 
Dan wordt de prijs zo spoedig moge-
lijk thuis gebracht.

Zaterdag 25 oktober vindt de prijsuit-
reiking plaats bij Jan Linders Neder-
weert. Ben jij ook nieuwsgierig hoe 
HV. Merefeldia het gedaan heeft? 
Kom dan op 25 oktober om 13.00 uur 
naar Jan Linders Nederweert.

Jens Custers Lynn en Luuk

Maud & Willem Pustjens        Quinten van Dijk

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

Op zondag 19 oktober zijn de fiets-
vrienden van team Spauwen en Spau-
wen tandartsen gestart in hun spik-
splinternieuwe wielertenue voor de 
laatste rit van het seizoen. Spauwen 
en Spauwen Tandartsen heeft het 
team voorzien van een nieuw tenue.
Drie teamleden van de tandartsfami-
lie aangevuld met een aantal goede 

Wielerteam in het nieuw

vrienden fietsen elke zondagmorgen
een flinke ronde.

Het team bestaat uit: 
Luuk Spauwen, Eva Spauwen, Alfons 
Spauwen, Rob Theunissen, Rob Ver-
heul, Judith Boonen, Boudewijn van 
Mens, Ivo Daems, Piet Hein van Mens, 
Bas Gerards en Harald Maier.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



Benali over Een vlucht regenwulpen 
5 november lezing bij Bibliocen-
ter Weert 

Abdelkader Benali komt op 
woensdag 5 november naar Bi-
bliocenter Weert en spreekt over 
het boek “Een vlucht regenwul-
pen” van Maarten ’t Hart. In zijn 
tv-programma “Benali boekt” 
was hij zeer positief over het 
boek dat deze maand november 
centraal staat tijdens de grote 
landelijke campagne van Neder-
land Leest. 

De toegang is € 12,50 voor biblio-
theekleden, € 17,50 voor niet-leden. 
Aanvang 19.30 uur. U vindt de biblio-
theek aan de Wilhelminasingel 250, 
6001 GV Weert.  Reserveren op www.
bibliocenter.nl of aan de balie van de 
bibliotheek.

Zingeving en religie

“Heel” Nederland leest in novem-
ber hetzelfde boek. Het thema uit 
“Een vlucht regenwulpen” is ook nu 
actueel: over een jongeman die zich 
losmaakt van zijn religieuze achter-
grond. 
Benali: “Het is herkenbaar. In ‘jezelf 
losmaken van iets’ zit besloten dat je 
al die tijd vast hebt gezeten. En toch 
verwijzen veel auteurs met een reli-
gieuze achtergrond naar de inspire-
rende en beslissende invloed die reli-
gie op hun werk heeft gehad. In mijn 
lezing ga ik in op de dubbele gevoe-
lens van het losmaken: bevrijding en 
melancholie. Gevoelens waar ik, sinds 
ik mij heb losgemaakt, mee rondloop 
en nooit meer van loskom.”

Cadeau voor leden van Bibliocenter
Bijna drieduizend exemplaren van 
“Een vlucht regenwulpen” geeft Bi-
bliocenter cadeau aan de trouwe 
leden van de bibliotheek. Dit geldt 
zolang de voorraad strekt. Scholieren 
bespreken het boek op school en er is 
een speciale grootletteruitgave. 
De feestelijke heropening van de 
vernieuwde bibliotheek Weert op 1 
november is tevens de start van de 
campagne Nederland Leest door wet-
houder Paul Sterk. Elders leest u hier 
meer over. 

Een vlucht regenwulpen (1978) is een 
fenomeen. Een miljoen exemplaren 
van het boek werd verkocht. Ook de 
verfilming was een klassieker. Het is 
de beklemmende geschiedenis over 
een door afkomst en opvoeding tot 
isolement gedoemd kind, wiens ang-
sten verzacht worden door een grote 
opmerkingsgave en een diepe liefde 
voor de natuur. Auteur Maarten ’t 
Hart was deze zomer op tv te zien 
als de sympathieke hoofdpersoon in 
“Maartens Moestuin”. 

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

TEN CATE AKTIE
20 oktober t/m 3 januari 2015

3+1 GRATIS
voor dames en heren

Overdekte KOFFERBAKMARKT te Ospel

Zondag 26 oktober van 10.00 – 
18.00 uur wordt er een overdekte 
Kofferbakmarkt georganiseerd in 
Ospel.

Kom gezellig snuffelen tussen al-
lemaal koopjes en laat je verrassen 
door het afwisselende aanbod direct 
vanuit de kofferbak!
Verkopers en bezoekers zijn van harte 
welkom aan de Plattepeeldijk 19 te 
Ospel in de hal van kwekerij Swinkels. 
Catering en toiletten aanwezig.
Entree € 1,= (kinderen tot 14 jr.gratis) 

waarvan een deel naar Basisschool de 
Schrank gaat.

Dit is je kans om nog voor Sinterklaas 
je spullen, speelgoed en kleding te 
verkopen!
Standplaats kost € 10,= per auto (2,50 x 6 
mtr.) Inschrijven verkopers verplicht.
Opgave met naam + kenteken auto 
kan via info@kwekerijswinkels.nl
Toegelaten verkopers dienen hun re-
serveringsbevestiging uit te printen en 
te tonen bij de ingang van de markt. 
(Hal open voor verkopers 8.30 uur.)

Cursussen Cocon
Vrij hobbyen (bijv. tekenen, woensdagmiddag eerstvolgende les
schilderen, kaarten 1 x p.2. wkn. 19 oktober
maken e.d.) 5 lessen

Fotoalbum maken woensdagmorgen 29 oktober
met de computer 4 lessen

Bloemschikken vrijdagavond eerstvolgende les
beginners 1 x per maand 14 november

Bloemschikken vrijdagavond eerstvolgende les
gevorderden 1 x per maand 14 november

Engels beginners vrijdagmiddag 31 oktober

Loempia’s maken Woensdagavond 19 november

Moderne multi media maandagavond 27 oktober

Spaans gevorderden woensdagavond 29 oktober

Paint donderdagmiddag 27 november

Klussen in huis vrijdagmiddag 28 november

Tuinontwerp woensdagavond of 3 december
bij voldoende 
belangstelling op 
de dinsdagavond

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl Stich-
ting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235; email: cocon@
coconnederweert.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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.

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.

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

$

Nieuw       Nieuw       Nieuw

Naast onze eierautomaat

nu ook een vleesautomaat
met varkensvlees uit eigen bedrijf

De Witte Hoeve
Familie van Eijk

Hoofstraat 17 Nederweert (weg Eind-Ospel)

Wie jarig is trakteert

“Wat vliegt de tijd” moet Francoise 
Creemers gedacht hebben toen ze 
terugkeek op 25 jaar Bloemstyling 
’t Roosje. 25 jaar geleden begonnen 
aan de Onze Lieve Vrouwestraat in 
Ospel en nu anno 2014 al`ruim 10 jaar 
gevestigd aan de Kerkstraat in Neder-
weert. Dat Francoise in de bloemen 
ging stond vanaf haar jeugd al vast. 
Vader Jac Creemers, moeder, broer, 
opa en oma iedereen zat immers in 
de bloemen dus dochter Francoise 
ook. En het bleef niet alleen bij de 
passie voor bloemen. Francoise liet 
haar creativiteit de vrije loop en star-
ten naast de bloemschik workshops 
en cursussen ook diverse andere cre-
atieve lessen, zoals bv schilderen. Er 
zijn al heel wat cursisten geweest uit 
het hele land. Ook op menig bedrijfs 
– of familiefeestje werd er druk ge-
schilderd of werden er carnavals hoe-
den gemaakt van foam. Alles onder 
de bezielende leiding van Francoise 
en haar team. “Ik ben trots op mijn 
super gemotiveerd team en dankbaar 
voor al onze vaste klanten. Zonder 
hun had ik deze mijlpaal nooit kun-

25 jaar Bloemstyling ’t Roosje

nen bereiken” aldus Francoise 
Gezellig aan een kop koffie blijkt al 
gauw dat er meer is dan alleen maar 
een bloemenwinkel en een atelier.  ’t 
Roosje heeft ook groothandel in yze-
ren frames voor andere bloemisten 
en workshopgevers. Ter gelegenheid 
van dit jubileum jaar is een nieuwe 
website met shop waar je online 
een bloemetje kan bestellen. Gemak 
dient de mens! 
Deze hele maand oktober wordt dit 
25 jarig jubileum gevierd met de me-
dewerkers, cursisten en klanten. Het 
hoogtepunt van de festiviteiten zal 
in het weekend van 24 en 25 okto-
ber liggen. Dan is het uitbundig feest 
voor de klanten met koffie en wat 
lekkers en als klap op de vuurpijl 25% 
korting op elke aankoop. “Tja, wie ja-
rig is trakteert” aldus een trotse Fran-
coise Creemers.
Dus kom langs en vier mee op 24 en 
25 oktober !
Team Bloemstyling ’t Roosje: Fran-
coise, Ester, Yvon, Janine, Harry, sta-
giaire Suzan en nieuwe medewerkers 
Femke en Julia hopen jullie te mogen 
begroeten op een van deze feestda-
gen 

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

Cliëntenvereniging 
Virtueel Zorghuis

Recent is de Cliëntenvereniging Virtu-
eel Zorghuis opgericht. De vereniging 
zet zich in voor mensen die zorg en 
welzijn behoeven en hun mantelzor-
gers. Zij kunnen die avond, maar ook 
eerder of later, lid worden. 
Op donderdag 30 oktober, aanvang 
19.30 uur, geeft de vereniging een 
presentatie.  Deze avond zal mr. Mart 
Verlinden in zijn hoedanigheid van 
Secretaris Juridische Zaken van de 
Stichting Coördinatie Zorg en Wel-
zijn, een lezing houden genaamd 
VOORKOMEN IS BETER (het betreft 
Bewind/Mentorschap en de eigenbij-
drage AWBZ).

Men kan zich inlezen op www.SCZW.nl.



PINKE
In gesprek met.
De agenten zijn veel op straat.
Toch ga ik maar even naar de opticien 
voor sterkere brillenglazen.

J.S.

Hallo schuttersvrienden,

Op zondag 12 oktober j.l. werd het schut-
tersseizoen afgesloten.
Er werd begonnen met het uitschieten van 
de beste schutter en het uitkavelen voor de 
Tinus Stienen-beker. De dames hadden dit 
jaar de overmacht bij de beide titels.
Mariëlle Geraets-Timmermans werd de bes-
te schutter en Marianne Thijs-v.Gog kreeg 
de prachtige Tinus Stienen- bokaal uitge-
reikt door de bijna 90-jarige Tinus Stienen.

Als definitieve afsluiting van het schutters-
seizoen 2014 werd geschoten voor de club-
kampioenen in de A- en B-klasse.  Menig 
schutter nam nog plaats onder de schiet-
boom alvorens de grote buks aan de winter-
slaap kan beginnen. In de A-klasse  was het 
wederom Mevr. Marianne Thijs-v.Gog die de 
meeste bölkes afschoot. In de B-klasse werd 
dhr. Mart Triepels kampioen.
Onder het genot van erwtensoep en rogge-
brood met spek werd de gezellige middag 
afgesloten.
Voor het welslagen van schuttersseizoen 
bedanken we de kogelmakers, de buk-
smeesters, alle vrijwilligers die bar- en keu-
kendiensten draaiden, de poetsploeg, alle 
leden en supporters, de activiteitencommis-
sie en iedereen die op welke dan ook St. Lu-
cie gesteund hebben. Hartelijk Dank!!

UIT DE OUDE DOOS………
Op vrijdag 31 oktober a.s. organiseert 
de activiteitencommissie voor leden, 
supporters, ouders van jeugdleden en 
belangstellenden een dia presentatie 
met als thema:
HERKENT U ZICHZELF OF OUD LEDEN 
VAN ST. LUCIE NOG??
Dhr. Jan van Lie-be Frenske (Beelen) 
heeft in de vorige eeuw veel kiekjes 
gemaakt van leden  van St. Lucie.  Na 
zijn overlijden heeft Jan de door hem 
gemaakte dia’s  geschonken aan de 
schutterij. We hebben dhr. Ton Stienen 
bereid gevonden om deze unieke dia’s 
te vertonen in het ons clubgebouw aan 
de Houtsweg. De avond zal om 20.00 
uur van start gaan. 
U bent van harte welkom.

Bestuur en leden wensen dhr. M. Beelen 
veel succes met zijn nieuwe uitdaging.
Hij is vanaf heden koster van de H. Gerardus 
Majella parochie.

Agenda  oktober/november:
21 okt. Bestuursvergadering 20.00 uur 

Clubgebouw
31 okt. Dia avond – 20.00 uur Clubgebouw
02 nov. Limburgse Kampioenschappen ma-

jorettes (deelname duo)
16 nov. Marketentstertreffen Schinnen
17 nov. Bijeenkomst activiteitencommissie 

bij Twan, na de repetitie
29 nov. Kaarten en windbuks schieten 

20.00 uur Clubgebouw

Data Windbuksschieten en kaarten in 
de wintermaanden:
29 nov.  2014, 17 jan., 21 febr. en 21 maart.
19 dec.  Jeugdavond – informatie en uitno-

digingen t.z.t.
21 dec.  Gouwe Ouwe middag.
05 jan.   Nieuwjaarsreceptie

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 25 OKTOBER
Sporthal Craneveld Venlo
F2. Handbal Venlo F1 - 
Ospel/Merefeldia F2  13.50u.
Sporthal De Bengele Nederweert
F1. Ospel/Merefeldia F1 - Wittenhorst 10.00u.
D1. Ospel/Merefeldia D1 - BEVO D2 10.45u.
D2. Ospel/Merefeldia D2 - Swift 2000 D2 11.30u.
C1. Ospel/Merefeldia C1 - Swift 2000 C1 12.15u.
C2. Ospel/Merefeldia C2 - 
Handbal Someren C1 13.15u.
B1. Ospel/Merefeldia B1 - Zwart-Wit B1 14.15u.
DS1. Ospel/Merefeldia DS1 - 
Wittenhorst DS1 20.30u.
 
ZONDAG 26 OKTOBER
Sporthal De Bengele Nederweert
A1. Ospel/Merefeldia A1 - 
Zwart-Wit A1        14.00u.
 
DINSDAG 28 OKTOBER
Recreanten
Sporthal De Bengele Nederweert
Ospel - Vios          21.00u.
Sporthal De Wiee Posterholt
Posterholt - Merefeldia 1        20.00u.
 
 

Schutterij St. Barbara Leveroy.

9de trekking loterij van 2014 verricht door 
Dhr. Sjack Verlaek.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2499
2de prijs € 25.00 lotnummer 2484
3de prijs € 15.00 lotnummer 2248  
4de t/m de 9de prijs € 10.00
lotnummer 2413,  2482,  2341,  2401,  2339 
en 2377.
10de t/m 15de prijs € 5.00 lotnummer 2451, 
2332, 2531, 2465, 2347 en 2521.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op maandag 3 november om 
19.30 uur bij café-zaal Wetemans in Leveroy. 

Schutterij St. Barbara doet mee met het Sa-
men Sterker van de Rabobank. Ieder lid van 
de Rabobank Weerterland en Cranendonck 
kan begin november zijn stem uitbrengen 
op een of meerdere verenigingen die hier-
aan meedoen. Maximaal 2 stemmen per ver-
eniging van de 5 stemmen die u krijgt. Wilt u 
meer informatie hierover kijk dan op de site 
van de Rabobank.
Samen Sterker komt in plaats van de spon-
sering die de Rabobank anders aan de ver-
enigingen toekende, vanaf nu bepaald u dus 
die sponsoring door u stem uit te brengen. 
Wij hopen dat er veel mensen op ons stem-
men en bedanken hun alvast hiervoor. 

Bestuur en leden van Schutterij St. Barbara 
Leveroy.

Sint maarten

Voor alle leden van Jong Nederland, inwo-
ners van Budschop/Nederweert en omge-
ving, organiseert Jong Nederland Budschop 
op 11 november het Sint Maartenfeest.

We verzamelen op het terrein van Jong Ne-
derland aan de Ospelseweg (Ospelseweg 
15a) waar om 18:30 uur het verhaal van Sint 
Maarten verteld wordt. Om 18:45 uur, met 
Sint Maarten te paard voorop, vertrekken 
wij in de grote stoet naar het Sint Maarten-
vuur gelegen aan de Schansstraat. Tijdens 
het verhaal worden bonnen voor een gratis 
wafel en chocomelk uitgedeeld!

De route: Ospelseweg, Bernhardstraat, 
Wilhelminastraat, Willem 1 Straat, Nassaus-
traat, Bernhardstraat, Budschop, Schans-
straat. Oversteken bij kruispunt en dan 
rechtdoor lopen. Ongeveer 100 meter ver-
der ligt het Sint Maartenvuur.

Jong Nederland Budschop roept iedereen op 
die langs de route woont om een snoepje of 
iets dergelijks aan de kinderen uit te delen.

Ook dit jaar is er weer voor iedereen een 
lekkere wafel en warme chocolademelk bij 
het Sint Maartenvuur te verkrijgen. Alle le-
den en aanwezigen bij Jong Nederland tij-
dens het Sint Maarten verhaal krijgen een 
wafel en chocolademelk met de bon die zij 
gekregen hebben. Alle niet-leden en niet-
aanwezigen tijdens het verhaal kunnen voor 
een kleine prijs van 0,50 cent een wafel ko-
pen in het kraampje. 

We zien jullie graag op 11 november!

Jong Nederland Budschop

Zondag 12 oktober; het is tijd voor de eerste 
Nationale Competitie wedstrijd van dit sei-
zoen. We komen uit in de 1e klasse. Zo’n 70 
zwemmers verzamelen zich in Nederweert 
van waaruit we vertrekken naar Echt. Dáár 
gaat het vandaag gebeuren. De spanning 
is van de gezichten af te lezen. Niet alleen 
bij onze nieuwe zwemmers. Ook de vaste 
groep heeft last van “gezonde” spanning. 
We openen met een spetterende estafette 
van de dames. Ze zwemmen een mooie PR 
en nemen de eerste positie in. Dat belooft 
een mooie dag te worden!
Er worden veel PR’s gezwommen en mooie 
posities ingenomen. Aan het einde van de 
middag, zeg maar gerust vooravond, keren 
we huiswaarts. We mogen terug kijken op 
een succesvolle dag. We staan momenteel op 
een 10e positie. Een positie om trots op te zijn. 

Uitslagen:
Tamara Bloemers  
200 meter vrije slag 3de plaats
Inga van Dam  
50 meter vrije slag 3de plaats
Lise van der Elsen  
50 meter vrije slag 2de plaats
Daphne Hermans  
50 meter rugslag 3de plaats
Tom Moonen  
100 meter schoolslag 3de plaats
Vera Moonen  
100 meter vlinderslag 3de plaats
200 meter vrije slag 2de plaats
Aron Snellen  
25 meter rugslag 3de plaats
Ivar Snellen  
50 meter rugslag 1ste plaats
Ayla Thiessen  
100 meter vlinderslag 2de plaats
Koen van der Wallen  
100 meter wisselslag 1ste plaats
Femke de Wit  
100 meter vrije slag 3de plaats
100 meter wisselslag 1ste plaats

4 x 50 meter vrije slag dames:
Daphne Hermans, Robin Moonen, Maike 
Flinsenberg en Femke de Wit 2de plaats

4 x 100 meter vrije slag dames:
Desirée Moonen, Anne van Thuijl, Loes 
Mennen en Vera Moonen 1ste plaats

Grootste verbetering: Stef Beelen op de 
50 meter rugslag: 148 % PR

Competitieprogramma
Zondag 25 oktober:
BC Victoria 8 - BC Veredot 2  10.00

Zondag 26 oktober:
BC Veredot 1 - BC Venray 2 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 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

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

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  / Budschop

Er is geschoten op 10 11 12 oktober de 3e 4e 
indoor in Reuver bij De Grensschutters door 
de schutters van Willem Tell.

Compound schutter Johan Vaes 272,280

Recurve schutters Hennie v/d Einden 262, 
259: Bas Akkerman 260, 249: Paul Hermans 
252, 235: Jose Hermans 217, 240: Monika 
Trzeciak 206, 203 Irma van Dooren 174, 151

Agenda:
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

Fanatiekelingen voor het goede doel 
dagen we jullie uit om 1 km te snorke-
len!!!!

Tijdens de Wintertijd Challenge van Laco 
Nederweert voor “Spieren voor Spieren”, 
organiseert Duikteam Nederweert een 
Snorkelmarathon van 18.00 tot 24.00 uur.
Wij dagen jou uit om 1 km (40 baantjes) te 
snorkelen. We vragen een bijdrage van € 2,50 
per poging (welke volledig naar het goede 
doel zal gaan). Lukt het jou om 1 km te snor-
kelen dan ontvang je van ons een schitte-
rend certificaat en dan zullen we je toevoe-
gen aan onze eregalerij van TopSnorkelaars!
Daarnaast kun je, als je meedoet, bij Duikteam 
Nederweert een sponsorkaart aanvragen, 
waarmee je je kunt laten sponsoren om die 1 
km te snorkelen!

Durf jij de uitdaging aan????

1 km te snorkelen

Stuur voor meer informatie óf om je op te 
geven een mailtje naar info@duikteamne-
derweert.nl o.v.v. “Snorkelmarathon 1 KM” 
(geef hierbij ook even aan hoe laat je zou wil-
len starten, ergens tussen 18.00 en 24.00 uur)

We hopen natuurlijk 6 uur lang volop snor-
kelaars te mogen begroeten die deze uitda-
ging graag met ons aangaan.

Deze Challence is voor leden maar ook niet 
leden van ons duikteam. Geen snorkelsetje 
geen probleem, enkele snorkelsetjes heb-
ben wij ter leen bij het zwembad liggen, dus 
dat behoeft geen belemmering te zijn.  

Duikteam Nederweert, samen sterk voor 
het goede doel!!

Wij danken jullie alvast voor jullie inzet!

Groetjes van de werkgroep “Spieren voor 
Spieren”

Programma Za. 25 okt Junioren (beker)
Eindse Boys a1 - Koningslust A1 18.00 uur 
Leveroy D2 - Eindse Boys D2M 11.00 uur 
Slekker Boys MB1 - Eindse Boys MB1 12.15 uur 
SNA F1G - Eindse Boys F1 11.00 uur 
NWC F9 - Eindse Boys F2 10.15 uur

Programma Za. 25 okt Veteranen.)
Neerkandia - Eindse Boys  17.00 uur

Programma Zo. 26 okt Senioren 
Vesta  1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - Merefeldia 3 10.30 uur 
Eindse Boys 3 - Maarheeze 4 10.00 uur 
Laar 7 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 26 okt Vrouwen 
Eindse Boys VR1 - SVSH VR1 11.00 uur

Mededelingen
Vesta: Rotommerveld, Apollolaan 2A, 
6074 EH, Melick
Donderdag 23 okt kaarten aanvang 20.00 uur

Voor laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag Indoorwedstrijd 10-10-2014 bij 
De Grensschutters Reuver
Ronnie Gielen recurve 269 + 265
Hans van Bussel recurve 245 + 252
Anke Vaes recurve 245 + 233
Maico Seerden recurve 214 + 242
Tim Vaes compound  278 + 274
Jeroen Fiddelaers compound  272 + 268

Programma
21 oktober Knock Out wedstrijd. Aanvang 
20.00 u
26 oktober Wegens kruisboogtoernooi is 
er géén oefenmorgen.
24-25-26 oktober 2e Bondswedstrijd bij De 
Grensschutters Reuver.
7-8-9 november 5e en 6e Indoorwedstrijd 
bij Willem Tell Nederweert
16 november Diplomaschieten

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

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

Sportnieuws Jumping Giants

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 43, 25  en  26 oktober  2014.

Zaterdag 25 oktober.
Uitwedstrijden.
Heeze U20 – U20-2 11.00 uur.
Aeternitas – U20-1 16.00 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 26 oktober.
Uitwedstrijden.
Springfield – MU18 10.15 uur.
Quo Vadis – U16-2 12.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U16-1 – Almonte 12.30 uur.
U14-2 – Deurne 14.30 uur.
U18 – Best Jongens 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

 

Uitslagen Golf
Roes Boijs 1 – Vlegelke 1  = 7 – 5.
Vlegelke 2 – BCB 1  =  5 – 7.
Vlegelke 4 – Vlegelke 3  = 3 – 9.

Programma Golf
Vrijdag 24 – 10
Vlegelke 1 – Pelikaan 1.
Vlegelke 2  - BCW 1.
Heijtse 1 – Vlegelke 3.

Donderdag 23 – 10
Vlegelke 4 – Haazehoof 1.

Uitslag Libre
Vlegelke 1 – Centraal 1 = 4 – 2.

Programma Libre
Dinsdag 4 – 11
Montfort 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – Thorn 1.

Veel Succes L.B. 

Programma SV Leveroy

Zaterdag 25 oktober
Leveroy D2 - Eindse Boys D2 (beker)     11.00

Zondag 26 oktober
Merefeldia 1 - Leveroy 1               14.30
Veritas 4 - Leveroy 2                 9.30
Budel 8 - Leveroy 3               10.00
Leveroy Vr - Baarlo Vr                10.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Het is weer zover, het WHOZNEXTTEAM van 
Reddingsbrigade Nederweert organiseert 
DISCOZWEMMEN

Deze keer mogen jullie allemaal vrijdag 24 
oktober uit je dak gaan voor het goede 
doel: SPIEREN VOOR SPIEREN

Vanaf 20:20 uur mag je met € 3,00 bij de 
entree van het Laco zwembad in Neder-
weert wachten. 
Van 20:30 tot 22:00 uur hebben jullie toe-
gang tot het grote ÉN het kleine bad.

Hier zitten natuurlijk een aantal voorwaar-
den aan. Zo moet je:
•	 Een	leeftijd	van	minimaal	8	jaar	hebben;
•	 Niet	ouder	zijn	dan	15	jaar;
•	 Minimaal	zwemdiploma	A	hebben
•	 Je	zwemkleren	meenemen;
•	 Een of meerdere handdoeken meenemen; 
•	 Veel	zin	hebben	om	uit	je	dak	te	gaan!

Vergeet de entreeprijs van € 3,00 niet, want 
de opbrengst wordt deze keer volledig ge-
doneerd aan SPIEREN VOOR SPIEREN. Je 
mag natuurlijk altijd meer doneren voor dit 
goede doel. 

Tot vrijdagavond 24 oktober!

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 25 oktober
Helden MB1 – Merefeldia MB1  11:45/13:00
Merefeldia C2 – Maarheeze C2  13:30
VV GKC D1G – Merefeldia D1G  10:45/11:45
MMC Weert D3 – Merefeldia D2  10:00/10:45
Merefeldia E1 – PSV’35 E1  11:00
Panningen E2 – Merefeldia E2  08:30/09:30
Merefeldia E3G – Swalmen E2  11:00
Merefeldia E4G – FC Oda E5  11:00
RKSVN F1 – Merefeldia F1  10:00/11:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 25 oktober
Merefeldia A1 – SVC 2000 A1  15:00
SVC 2000 B1 – Merefeldia B1  13:00/14:30
Laar C1 – Merefeldia C1  11:45/13:00

Competitieprogramma Senioren
Zaterdag 25 oktober
RKHVC 2 – Merefeldia 4  15:45/17:00

Zondag 26 oktober
Merefeldia 1 – Leveroy 1  14:30
Merefeldia 2 – Haslou 2  11:00
Eindse Boys 2 – Merefeldia 3  09:30/10:30
FC Maasgouw 3 – Merefeldia 5  10:15/11:30
Merefeldia 6 – RKSVO 4  10:00
RKSVO 5 – Merefeldia 7  12:00/13:00
Mierlo Hout VR2 – Merefeldia VR1 08:30/10:00

RKSVO NIEUWS

Zaterdag 25 oktober:
RKSVO A1 - Panningen A1 15.00
Helden A2 - RKSVO A2 15.00
SHH B1 - RKSVO B1 16.00
Reuver C1 - RKSVO C1 13.00
RKSVO E1 - Reuver E1 11.00
Mini mix toernooitje E-jeugd 11.00

Zondag 26 oktober:
Cranendonck 1 - RKSVO 1 14.30
NWC 3 - RKSVO 2 12.00
RKSVO 3 - Heythuysen 2 12.30
Merefeldia 6 - RKSVO 4 10.00
RKSVO 5 - Merefeldia 7 13.00
RKSVO 6 - Altweerterheide 2 10.00
RKSVO VE1 - Brevendia VE1 10.00
RKSVO da.1 -  RKMSV da.1 12.00
Veritas da.1 - RKSVO da.2 10.30

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

Sanitair en tegelcentrum Weert

Opening vernieuwde bibliotheek Weert
Zaterdag 1 november door wet-
houder Paul Sterk 

Wethouder Paul Sterk verricht za-
terdag 1 november om 9.30 uur 
de openingshandeling van de 
vernieuwde bibliotheek in Weert. 
Dit is meteen de start van Neder-
land Leest. De landelijke campag-
ne waarbij dit jaar het boek Een 
vlucht regenwulpen van Maarten 
‘t Hart centraal staat. Paul Sterk 
zal het eerste exemplaar van dit 
cadeauboek overhandigen aan 
een lid van Bibliocenter.

Bibliocenter trakteert 
De hele dag kunt u genieten van een 
kop koffie met iets lekkers erbij. Voor 
de kinderen is er limonade met een 
kleine traktatie. Bovendien ontvan-
gen volwassen leden, zolang de voor-
raad strekt, een gratis exemplaar van 
Een vlucht regenwulpen. Op 5 no-
vember geeft  Abdelkader Benali een 
lezing over dit boek. Aanmelden en 
info via www.bibliocenter.nl 

Kindervoorstellingen
Kinderen krijgen zaterdag 1 novem-
ber een eigen feestje in de biblio-
theek. Er zijn twee gratis voorstellin-
gen in de jeugdbibliotheek op de 1e 
verdieping.
Ik wil een feestje! Is een voorstel-
ling voor kinderen uit groep 1 tot en 

met 4. Het begint om 13.30 en duurt 
een uur.  De kleine Prinses wil heel 
graag een feestje, gewoon omdat 
ze er zin in heeft. Ze maakt uitnodi-
gingen en feestmutsen en bedenkt 
allerlei spelletjes. Maar...dan gaat er 
iets mis. Kom luisteren naar het ver-
haal van de kleine Prinses en knutsel 
na afloop jouw mooiste feestjurk of 
feestmuts.

Surprise! Is een voorstelling voor 
kinderen uit groep 5 tot en met 8. Het 
begint om 15.00  en duurt een uur. 
Jesse krijgt een uitnodiging voor een 
verjaardagsfeest van Sofie in Biltho-
ven. Maar hij kent helemaal geen So-
fie. En wat nog vreemder is: het feest 
is op 4 februari, zijn eigen verjaardag. 
Als iedereen op 4 februari de verjaar-
dag van Jesse vergeet, is hij woedend 
en stapt op de trein naar Bilthoven. 
Wat er dan gebeurt... Kom luisteren 
naar het verhaal van Jesse en speel de 
feestquiz.

Selfies-wedstrijd
Ook wordt op 1 november de win-
naar bekend gemaakt van de Face-
book Selfies-wedstrijd op zijn of haar 
favoriete plek in de bibliotheek. De 
winnaar krijgt een professionele fo-
toshoot van Foto Weert in de ver-
nieuwde bibliotheek. Meedoen kan 
nog t/m 31 oktober op www.face-
book.com/bibliocenter 



Eten voor al uw feesten en partijen!
Bekijk de Bekijk de 
mogelijkhedenmogelijkheden
op op 
wwwwww.fiestagrill.nlwww.fiestagrill.nl.fiestagrill.nlwww

Lochtstraat 23 Ospel Lochtstraat 23 Ospel 
0495-632334 / 06-485289430495-632334 / 06-48528943
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gebbelsweg 26
6035 Eaa ospel

Tel: 0495-632840
Fax: 0495-634055

infinfo@alubouwmichiels.nlo@alubouwmichiels.nlinf
www.alubouwmichiels.nl

Fysiotherapie Derks Ospel
Aerthijsplein 5 | 6035 AS Ospel | Tel. 0495 625400

www.fysiotherapiederksospel.nl

- (Kinder)fysiotherapie
- Manuele Therapie

- Oedeemtherapie
- Vaattraining- Vaattrainingaattraining- V

- Sportfysiotherapie

Gebbelsweg 14, 6035 EA Ospel
Tel. 0495 631993 - Fax 0495 634016Tel. 0495 631993 - Fax 0495 634016el. 0495 631993 - Fax 0495 634016T
info@vanmeelmetaal.nl - www.vanmeelmetaal.nl

van meel
metaaltechniek

Klaarstraat 3

6035 AA Ospel

Tel. 0495-631377

Kuilstraat 1, 6035 AW Ospel
Tel. 0495-632546 - Fax. 0495-633379

www.autobedrijfspitters.nl

Autobedrijf H. SpittersAutobedrijf H. Spitters

De Coconblazers 
op de Oktoberfeesten in Ospel 

Op zondag 26 oktober is het alweer de derde en laatste dag van de Oktoberfeesten in Ospel. Op 
dit eerste d’Oospelse Preuvenement, spelen van één tot drie de Coconblazers uit Nederweert. 

DDe muzikanten zijn afkomstig g uit alle winddstreken. Zo koomen ze vanuuit België, Weeert, Stramproyy
en n Budel om mmee te spelen. Inmiddels zijn n de Coconblaazers geen onbbekenden meeer in de regioo.
Meet optredens oop de Markt te Weert, Roeermond, de PPelen, Eynderhoof, de Floriiade en in heet
Forrtuna-stadion te Sittard-Geeleen wordt er behoorlijk aaan de weg ggetimmerd. DDe hoofdzaak is
echtter dat het vooor de muzikaanten en hun publiek een l leuk gebeurenn blijft. Onderr de bezielendede
leidiing van dirigeent Had Geurtjjens, die alweeer 15 jaar opp de bok staatt, wordt er eenn goed klinkeend
en saamenhangend gd geheel van gn gemaakt.

Ons zaangduo Johan n en Tineke vrolijken het t geheel op. Om het overal hoorbaar over te brenngen
bediennt onze vaste ge geluidsman Hn Huub de geluids- en zannginstallatie.

Wil je oook genieten van dit preuuvenement een tegelijkerttijd een goed d stuk muzieek horen? Koom dan
naar de Oe Oktoberfeessten in Ospel.

Adres: Onze lieve Vrouwestraat 18 te Ospel. 
Meer op www.oktoberfeestenospel.nl 

2 3 O K T O B E R 2 0 1 4

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

ZIEKENVERVOER EYECENTRE
OPTIEKADVIES

t/m
 zaterdag 29 november 2

014

UW UNIEKE PORTRET 
NU GRATIS bij een bril 
met Varilux glazen

Kerkstraat 71 • 6031 CG  Nederweert
Tel. 0495-625 785Schapen begrazen waterbuffer Ospel

Augustus vorig jaar is aan de Buse-
weg in Ospel door Waterschap Peel 
en Maasvallei een waterbuffer aange-
legd om piekwaterafvoeren in Ospel 
op te kunnen vangen. Er is vorig jaar 
gelijk een bloemenmengsel ingezaaid 
op de oevers met o.a. margrieten, koe-
koeksbloemen, kattestaarten en kaas-
jeskruid om veronkruiding en over-
last voor aangrenzende eigenaren te 
voorkomen, en tevens om de buffer

mooi in het landschap in te passen. 
Door jaarlijks in de nazomer/herfst tij-
delijk vee te weiden wordt de mooie 
begroeiing op de oevers in stand ge-
houden. Het mengsel heeft dit jaar tot 
eind september uitbundig gebloeid. 
De schapen zorgen er ook voor dat het 
watergedeelte niet dichtgroeit met 
riet en wilgen. Met dit beheer heeft 
de buffer een tweeledige functie; wa-
teropvang en een mooi stukje natuur.

Aanbieding
t/m 25 oktober

Kersenvlaai € 8,95

Victoriavlaai €13,95

2 appelflappen   € 2,50

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

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

JAN
Woont u op de Molenweg of in 
het buitengebied? En is de Rand-
weg niet uw zorg?

Toch wel! Het verkeer op de Molenweg 
zal namelijk drastisch toenemen, om-
dat deze weg veel intensiever gebruikt 
gaat worden om Nederweert binnen
te rijden of weer te verlaten. Dit als 
gevolg van de afsluiting van meerdere 
toegangswegen naar Nederweert door
de tot standkoming van een nieuwe 
Randweg. Maar zelfs nog voordat men 
bij de Molenweg is, zullen er opstop-
pingen ontstaan ter hoogte van de Mc-
Donalds. Meer verkeer betekent meer
verkeersonveiligheid én meer ergernis.

Via omweg naar centrum Neder-
weert
Het is duidelijk dat wegenstructuren 
door de nieuwe Randweg worden 
doorsneden, met als gevolg dat veel 
inwoners van het buitengebied van 
Nederweert via een omweg naar het 
centrum moeten rijden. En wat te 
denken van de schoolgaande jeugd, 

die via een parallelweg of rotonde 
naar school moet fietsen, met alle bij-
komende gevaren. Er zijn bovendien in-
woners die grote offers moeten bren-
gen, zoals het opgeven van gebouwen 
en grond. Ook agrariërs komen voor 
problemen te staan als percelen door-
sneden worden, met als gevolg minder 
goed bereikbare akkers. En de natuur? 
Ook op het Nederweerter landschap 
en de flora en fauna zal de aanleg van 
de nieuwe Randweg helaas zijn uit-
werking hebben.

JAN-variant: geen Randweg is 
ook een optie!
Moeten we onszelf niet eerst de 
vraag stellen: is een Randweg wel 
noodzakelijk? Willen we wel een 
Randweg? Het verkeer op de N266 is 
de laatste jaren afgenomen. Waarom
dan niet kiezen voor de JAN-variant: 
geen Randweg is ook een optie! Wij 
willen graag uw mening horen. Wat 
betekent de komst van een nieuwe 
Randweg voor u? Geef uw reactie via 
www.facebook.com/jannederweert.



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

www.autoservicemares.nl •• info@autoservicemares.nl

Onderhoud en verkoop van alle merken

APK keuring

Schadeherstel Bandenservice

Aircoservice

Verkoop van occasions

c.a. 50 occasions + 
c.a. 25 bedrijfsauto's 

op voorraad alle merken 
en prijsklassen. 

Nieuwe Fiat panda en 500 uit voorraad leverbaar.
Nieuwe Renault Captur uit voorraad leverbaar.

Sinds kort gecertificeerd 
bovag-lease service center!

Het is weer tijd voor de winterbanden!
(winter)banden specialist !!
Alle gangbare merken snel leverbaar 
voor de beste prijzen in de regio.

Wisselen en opslaan van uw 
zomer- en winterbanden in 
eigen huis.

Trekt uw auto scheef of slijten uw banden 

onregelmatig of scheef af?

Laat hem bij ons uitlijnen op 

onze nieuwe 3D UITLIJNER!!!!

Trillingen in het stuur of in de auto? 

Laat uw wielen bij ons zeer nauwkeurig 

balanceren met onze 

computer gestuurde Bosch Balancer.

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

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

www.autorijschoolsmits.nl

DÈ PERSOONLIJKE RIJOPLEIDING!!!
Nú bij ons in de showroom:

Nieuwe Toyota 
Aygo & Yaris

Nog leverbaar 
met € 0,- BPM*

* Vraag naar de voorwaarden

AUTOBEDRIJF

GIELEN
STATIONSSTRAAT 31
H E Y T H U Y S E N
T 0475  -  498  700

WWW.AUTOBEDRIJFGIELEN.NL

ONDERHOUD EN 
REPARATIE VAN 
ALLE MERKEN.
Schade aan uw auto? 
F o c w a - s c h a d e h e r s t e l 
voor alle verzekeringen!  

Gielen - sinds 1969

personeel met ruim 300 jaar Toyota-ervaring

80 
occassions op 

voorraad

Bij Vakgarage van Nieuwenhoven bent u verzekerd dat uw auto in de 
beste handen is voor onderhoud en reparatie. Toch kan het gebeuren dat 
uw auto niet meer start, een mankement vertoont of u uw sleutels erin 
heeft laten liggen. Wij hebben in dit soort situaties dé oplossing voor u: 
Vakgarage Pechhulp.

Vakgarage biedt u een volledige pechhulp in Nederland en heel Europa. 
Zelfs in uw eigen woonplaats krijgt u hulp als u pech met uw auto krijgt. 
En wie er ook in uw auto rijdt, iedereen heeft recht op de Vakgarage 
Pechhulp.

Bespaar tot wel € 100,00 per jaar
In combinatie met regulier onderhoud bij Vakgarage van Nieuwenhoven 
betaalt u slechts: € 49,95 per jaar voor auto’s tot 10 jaar oud en € 59,90
per jaar voor auto’s vanaf 10 jaar oud. Vergelijkt u maar eens uw hui-
dige prijs en voorwaarden met die van Vakgarage Pechhulp. Reken maar 
dat u beter én goedkoper uit bent. Het tarief van bijvoorbeeld de ANWB 
wegenwacht kan wel oplopen tot € 157,00 per jaar voor een vergelijk-
bare dekking. Bent u toevallig lid van de ANWB Wegenwacht? En wilt u 
geld besparen? Dan kunt u tot 15 november overstappen. Daarna moet u 
weer voor heel 2015 wegenwacht pechhulp betalen. Bij diverse aanbie-
ders kunt u maandelijks overstappen maar de ANWB Wegenwacht is een 
lidmaatschap dat jaarlijks vóór 15 november schriftelijk opgezegd moet 
worden.

De Voordelen van Vakgarage Pechhulp:
• 24/7 recht op pechhulp 
• Iedereen die in de auto rijdt krijgt hulp
• Zeer voordelige premie 
• Nederlandstalige alarmcentrale
• Nederland- en Europadekking 
• 1 telefoonnummer
• Ook hulp in uw woonplaats 
• Gemiddeld slechts 35 minuten wachttijd
• Inclusief vervangend vervoer 
• Geen automatische verlenging
• Inclusief hulp voor uw caravan en/of aanhangwagen

Maar het grootste voordeel van de Vakgarage Pechhulp is misschien wel 
dat berijders die hun auto jaarlijks onderhouden, beloond worden met 
een laag tarief voor Pechhulp. Bij Vakgarage betaalt u immers niet mee 
voor de berijders die onderhoud en reparaties overslaan en daardoor va-
ker stranden met pech. 

Overstappen
Maak vandaag nog een afspraak voor onderhoud bij Vakgarage van Nieuwenho-
ven en profiteer van de voordelige Vakgarage Pechhulp. Heeft u net onderhoud 
laten uitvoeren? Vraag dan bij Van Nieuwenhoven naar de mogelijkheden. 

Vakgarage van Nieuwenhoven
Eind 12b
Nederweert-Eind
T: 0495-631462
www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

De beste Pechhulp hoeft niet duur te zijn!



AUTO NIEUWS

De complete Swift Dynamic is er vanaf € 14.999,-
Er is al een Swift met Dualjet motor vanaf € 13.999,-

Hoe kan dat nou?
Suzuki heeft zoveel vertrouwen in haar eigen 

auto’s, dat je de restwaarde van je Suzuki bij 

aankoop alvast terugkrijgt. Dat betekent dat je 

maar de helft hoeft te betalen, zolang je hem 

na drie jaar weer bij ons inlevert. En als je 

besluit hem toch te houden, betaal je gewoon 

de andere helft. Wij vertellen je graag meer, of 

kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl

14% zuiniger, 
100% fun

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

www.autowinters.nl

De succesvolle Swift heeft een nieuw trendy design gekregen en door de zuinige DualJet 
1.2 benzinemotor verbruikt hij maar liefst 14% minder brandstof. De nieuwe Swift is er nu 
in Dynamic uitvoering met o.a. airco, ESP®* (Traction en Stability Control), verwarmde voor  -
stoelen, radio/CD/MP3-speler, 15-inch lichtmetalen velgen, mistlampen in combinatie met 
LED-verlichting, wielkastverbreders en sideskirts. 

*ESP is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. 

Brandstofgegevens volgens de Euro-5 norm, EC/136/2014J en EC/195/2013J: 4,3 l/100 km; 23,3 
km/l; CO2-uitstoot: 99 g/km. Genoemde prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaarmaken. 
Kijk voor kosten en voorwaarden op www.suzuki.nl

DE NIEUWE NISSAN PULSAR.
UW PERFECTE MATCH.

Afgebeeld: Nissan PULSAR Tekna. *Consumentenprijs Nissan PULSAR DIG-T 115 Visia v.a. € 19.290,- (op basis van de meest recente prijslijst) is incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan PULSAR DIG-T 115 Visia o.b.v. 60 maanden/15.000 km per jaar Full Operational Lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering, excl. 
BTW, brandstof en vervangend vervoer. **De 50% korting op een 3-jarig onderhoudscontract is geldig voor orders in de periode 1 oktober t/m 31 december 2014, fl eet- en lease-orders uitgezonderd. Niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik PULSAR-gamma gecombineerd: 3,6-5,0 l/100 km, respectievelijk 27,7-20,0 km/l. CO2-uitstoot variërend van 94 gr/km tot 119 gr/km. 

Mijnheerkensweg 29  6041 TA Roermond
Roermondseweg 87 6004 AR Weert

50% KORTING** OP EEN 
3-JARIG ONDERHOUDSCONTRACT
NU BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE NISSAN PULSAR.

Afgebeeld: Nissan PULSAR Tekna. *Consumentenprijs Nissan PULSAR DIG-T 115 Visia v.a. € 19.290,- (op basis van de meest recente prijslijst) is incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan PULSAR DIG-T 115 Visia o.b.v. 60 maanden/15.000 km per jaar Full Operational Lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering, excl. 
BTW, brandstof en vervangend vervoer. **De 50% korting op een 3-jarig onderhoudscontract is geldig voor orders in de periode 1 oktober t/m 31 december 2014, fl eet- en lease-orders uitgezonderd. Niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten.

 Tel. (0475) 39 53 40
 Tel. (0495) 58 07 00 www.autoniroc.nl

 MEER INFO OP WWW.NISSAN.NL/PULSAR

V.A. € 19.290,- | LEASE V.A. € 345,-/MND*

20%  bijtelling

S-cross Acties bij Autobedrijf Winters
Een verfrissend aanbod bij Auto Winters in 

Weert! Auto Winters geeft nu namelijk tij-

delijk op een nieuwe Suzuki S-Cross Exclu-

sive een schuif-/kanteldak en een Pioneer 

Navigatiesysteem ter waarde van € 1.750,-

cadeau. De actie volgt kort op de bekend-

making van Suzuki Winters dat het tijdelijk 

mogelijk is om voor de helft van de prijs 

drie jaar lang in een nieuwe Suzuki te rij-

den, onder meer in de S-Cross.

Het elektrisch bedienbare, panoramische schuif-/kanteldak van de S-Cross 

Exclusive is over een lengte van 560 mm te openen. Hiermee behoort het 

tot de grootste in zijn klasse. Het dak geeft de inzittenden bovendien een 

nóg royaler ruimtegevoel. En achterpassagiers zullen zich verbazen over het 

geweldige uitzicht naar boven. Het schuif-/kanteldak is op elke gewenste 

stand te openen, zodat inzittenden zelf kunnen bepalen hoeveel frisse lucht 

het interieur binnenstroomt. Het gratis Pioneer Navigatiesysteem voldoet aan 

de volgende specificaties: 7” Touchscreen beeldscherm, Radio/CD/MP3/USB/ 

incl. stuurwielbediening, bluetooth handsfree functie en Europese kaartdek-

king. Deze aanbieding geldt tot en met 31 december 2014. 

20% bijtelling 

Ook de bagageruimte van 430 liter in de Suzuki S-Cross behoort tot de groot-

ste in zijn klasse. En door de achterbankleuning neer te klappen is deze een-

voudig uit te breiden tot zelfs 875 liter. Hiermee bewijst de Suzuki S-Cross 

zich als een ruime, veelzijdige gezinsauto. Maar wel een die zich ook in de 

zakenwereld prima thuis voelt. Want de Suzuki S-Cross heeft niet alleen een 

uitermate representatief design, hij valt met zijn 1.6 DDiS-dieselmotor ook 

in de lagere bijtellingscategorie van 20%. Hierdoor is dit model ook voor de 

zakelijk rijder een zeer aantrekkelijk aanbod. 

S-cross Acties bij Autobedrijf  Winters. 

De Suzuki S-Cross 1.6 Exclusive stop/start met gratis schuif-/kanteldak en gra-

tis navigatiesysteem is verkrijgbaar voor prijzen vanaf € 22.799,-.  Kijk voor 

alle acties van autobedrijf  Winters Weert op www.wintersdeals.nl



Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

Open een Zilvervloot Spaarrekening tijdens de Kinderspaarweken en uw
kind mag een leuk cadeau uitkiezen. De Kinderspaarweken zijn van 

6 tot en met 31 oktober 2014. Kom langs.

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

10%
premie voor 10 jaar sparen

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

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

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
Gepaneerde saucijzen ............................................................................................10 stuks  € 5,99
Katenhaasjes 
Heerlijk gemarineerde varkenshaas omwikkeld met katenspek ...............................................100 gram  € 1,45
Limousin baklappen ...............................................................................................500 gram  € 5,45
Zuurkoolschotel Met GRATIS rookworst ...............................................................400 gram  € 4,25
Palingworst + snijworst ...........................................................................2 x 100 gram  € 1,80
Grillworst ...........................................................................................................................................100 gram  € 1,10
Saucijzenbroodje ............................................................................ 5 halen - 4 BETALEN!!

Verras een mantelzorger*
met een presentje!

Kent u een mantelzorger uit de gemeente Nederweert?
Dan kunt u hem of haar op 10 november uw blijk van waardering tonen.

Aanmelden kan op de volgende manieren:

• bel naar 088-61 088 61 (iedere dag bereikbaar) of ons secretariaat 0475- 458473
(maandag en donderdag bereikbaar)

• mail naar thuishulpcentrale@dezorggroep.nl o.v.v. Dag van de Mantelzorg
Nederweert

• vul het aanmeldformulier in op onze website www.groenekruis.nl

Vermeld steeds duidelijk de NAW gegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres van de
mantelzorger. U kunt een persoonlijke boodschap achterlaten, deze wordt op een
kaartje geschreven en samen met het presentje door vrijwilligers bezorgd.

* Mantelzorgers zijn mensen die langdurig, onbetaald en intensief voor een naaste zorgen die ziek, 
hulpbehoevend of gehandicapt is.
Deze actie is een initiatief van de gemeente Nederweert in samenwerking met Groene Kruis
Mantelzorgondersteuning.

Met verhalenverteller Frans v.d. 
Pas en Reintje & haar Voskes 

Na een hele week buitenpret 
mag je op de laatste dag van de 
herfstvakantie best wel een paar 
uurtjes lekker binnen blijven om
te genieten van muziek en thea-
ter bij Buitencentrum De Pelen.
Op zondag 26 oktober kun je luis-
teren naar de boeiende verhalen
van verhalenverteller Frans van 
de Pas en de vrolijke kinderlied-
jes van Reintje & haar Voskes. De 
voorstellingen vinden plaats in 
de Peelboerderij. Frans van de Pas 
vertelt om 13.30 uur en om 15.30 
uur; Reintje & haar Voskes speelt 
om 14.30 uur. In de pauzes brandt 
de vuurkorf en kun je broodjes en 
marshmallows roosteren. Entree 
is een vrijwillige bijdrage. Reser-
veren is niet mogelijk en vol = vol 
(dus kom op tijd!) Het Buitencen-
trum De Pelen ligt aan de Moost-
dijk 15 te Ospelijk. 

Foto: ©Frans v.d. Pas

Peelverhalen vol beleving
Onder de naam ‘Passie voor verhalen’ 
neemt verhalenverteller Frans van de 
Pas zijn toehoorders mee naar een 
andere wereld, een andere tijd. Een
aangepast decor, attributen en de 
beeldende wijze van vertellen ver-
hogen het inbeeldingsvermogen en 

het plezier van zijn publiek. Op zon-
dagmiddag 26 oktober vertelt Frans 
op boeiende wijze zijn verhalen over 
de Peel … in de Peel! Sommige verha-
len zijn gebaseerd op historische fei-
ten, andere zijn ontsproten aan zijn 
eigen fantasie of de fantasie van de 
mensen die vroeger in en rondom de 
Peel woonden. Tot de eerst catego-
rie behoren verhalen als ‘De gouden
helm’ en ‘De ongewone Kerst van Ge-
rard Baltissen’. Tot de groep fictieve 
verhalen behoren onder andere ‘De 
Dolende ridder’ en ‘De slimme grens-
pastoor’. Voor meer informatie over 
Frans van de Pas: www.passievoor-
verhalen.nl

Helemaal los met Reintje
Waarschijnlijk heeft er niet één band 
zo vaak in het Buitencentrum ge-
speeld als Reintje & haar Voskes. En
dat is niet zomaar want elke keer als 
Reintje speelt is het feest! Dat komt 
omdat deze kinderband uit Neder-
weert hartstikke populair is in het 
(Neder)weerter land. Zeker bij kinde-
ren, want zangeres Anouk Roost en 
haar muzikale vrienden spelen super
vrolijke en aansprekende kinder-
liedjes. Op zondag 26 oktober gaat 
Reintje weer helemaal los en kun je 
genieten van de nummers van de 
liedjes van Dirk Scheele, Kleintje Kaf, 
Cowboy Billy Boem, VOF de Kunst en 
Jeroen Schipper. Meezingen, wiebe-
len en klappen gewenst!

En dan nog even naar buiten ….
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een voorstelling kun 
je een heerlijke herfstwandeling ma-
ken. Bij de balie van Buitencentrum 
zijn ook leuke doe- en ontdektoch-
ten te huur zoals het Kabouterpad, 
de Boswachteracademie en de Billy 
Bell Doekoffer. Verder is er in De Pe-
len een uitgebreide winkel met (na-
tuur)boeken, natuurontdekspullen, 
Streekproducten en nog veel meer. In 
de Peelkiosk kun je terecht voor een 
hapje en een drankje. 

De Pelen sluit herfstvakantie af

Foto: ©Wendy Overklift 

Openluchtmuseum Eynderhoof
Zondag 26 oktober: Alles-in-be-
drijfdag in Openluchtmuseum 
Eynderhoof

Vandaag is het de laatste zondag dat 
openluchtmuseum Eynderhoof dit
seizoen in bedrijf is. De ambachten 
laten nog eenmaal hun kunnen zien 
en geven vandaag extra demonstra-
ties. In het bakhoes bakken de bak-
kers vandaag speciale vlaaien.

Roofvogels spreken tot de verbeel-
ding. Met een welhaast vanzelfspre-
kende arrogantie confronteren zij 
ons met de ongecompliceerde mee-
dogenloosheid van de natuur. Brute 
oerkracht en ingetogen elegantie 
gaan hier hand in hand.

Vandaag tijdens de Alles-in-bedrijf-
dag in Eynderhoof, zal woestijnhavik 
Meeko zijn kunsten vertonen tijdens 
twee demonstraties. Er wordt ge-
werkt met een levend, wild roofdier. 
En dat maakt de demonstratie span-
nend, zowel voor de toeschouwers als 
voor de valkenier!

Voor en na de demonstratie kunt u
de roofvogel bekijken op het veld, 

vragen stellen aan de valkenier en na-
tuurlijk ook foto’s maken. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door de groep Young Forever.

Woensdag 29 oktober vanaf 13.00 
tot 17.00  Halloween Pompoenen
dag in Eynderhoof

Vandaag is het kinderdoedag. De kin-
deren kunnen zelf pompoenen uit-
snijden naar eigen idee en ontwerp. 
Maak je eigen Halloween pompoen, 
met een eigen gezicht. Er is hulp aan-
wezig. Die doet het gevaarlijke werk 
voor jullie. Als jullie zelf een klein fi-
guurzaagje  hebben, breng dat mee. 
Misschien ook een tekening, zoals 
hij moet worden. Neem extra € 2.00 
voor een grote oranje pompoen, 
want deze blijft van jou.  Die kun je 
gebruiken voor Halloween op vrijdag 
31 oktober, wanneer de spokentocht 
is in Nederweert-Eind, of bij St. Maar-
ten op 11 november of misschien in de 
Sinte Merte optocht in je eigen dorp.
Graag even aanmelden als je komt. 
telefoon 0495 626507 of in de kiosk 
tijdens de openingstijden.
Openluchtmuseum Eynderhoof Mil-
derspaât 1 6034 PL Nederweert – Eind
Voor meer info, www.eynderhoof.nl.
Boekingen, info@eynderhoof.nl

„Je eigen stem, je 
mooiste hobby!”

Dat is de titel van een serie van 
vijf workshops die gestart wordt 
door het Weerter Mannenkoor.

Daarom nodigt het koor mannen van 
Weert en omgeving uit om hieraan 
deel te nemen. Een workshop duurt 
ca. één uur. Bij deelname ontdek je 
hoe het voelt om te zingen in een 
mannenkoor en je maakt kennis met 
diverse soorten koormuziek.
De workshops staan onder deskun-
dige en enthousiaste leiding van de 
dirigent.
De eerste workshop wordt op 30 okt.
a.s. gehouden. Aansluitend op nog 
vier daaropvolgende donderdagen. 
Steeds in „De Spil” Molenakkerplein 
115, te Weert. Aanvang 18.45 uur.
Deelname is gratis en lid worden is 
geen verplichting. Na afloop bekijk je 
of zingen ook jóúw hobby gaat wor-
den!
Het Weerter Mannenkoor staat voor:
plezier en passie in zingen, vriend-
schap, ambitie en…ontspanning!
Aanmelden en /of meer info vragen 
via: secretaris@weertermannenkoor.nl 
of tel 542410. 
Je bent van harte welkom!

•	Bolchrysanten

•	Violen, heide

etc. etc.	

Waatskamp 150 
6035 BV Ospel 
Tel. 0495-626821
Fax 0495-585930

Openingstijden: 
ma gesloten
di - vrij 9.00 - 12.00 uur   13.00 - 18.00 uur
za 9.00 - 16.00 uur

GROTE VERBOUWINGS-
OPRUIMING

ALLES IN DE SHOWROOM MAG WEG
MET HOGE KORTINGEN OP=OP

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37• 5768 AN Meijel

Tel 0774661540

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33


