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Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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

I www.vandeursen-uitvaart.nl

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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

Bosserstraat 10
6031 NS Nederweert
Tel. : (0495) 63 14 41

Fax  : (0495) 63 13 66
Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

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

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.

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

Dhr. F.M.H. Simons uit Weert:

“Ik kom hier al meer dan 30 jaar, ook na 
mijn verhuizing naar Weert.
Het is hier gezellig waardoor er geen
spanning is. Tandarts Spauwen en Brigitte 
zijn vakbekwaam. Ik ga hier nooit weg”.

– 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

van horen zeggen:

Regie: Ja
n Vaes

“Heerlijkgelachen”

nog op 17, 18, 24 en 25 oktober
Aanvang: 20.00 uur

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

“Prach
tig

decor en”

“Heerlijk, wateen lekkertempo zit erdezevoorstelling”

“Wij hebben

genoten”

“Wat eengeweldigevoorstelling”

“Iedereen

speelde zo

lekker”

AFSCHEID EN ROUW

IN DIT NUMMER

Jawel hoor, u leest het goed…
Na bijna een jaar met 130 kinderen 
uit Eind in Weert op de locatie Emma-
singel te hebben vertoeft is het bijna 
zover…de vernieuwbouw van basis-
school de Tweesprong in Eind is een 
feit. Bijna een jaar lang is er in Eind 
hard gewerkt aan een schitterend
nieuw gebouw!
En het mag gezegd worden….het re-
sultaat is fantastisch!

Momenteel wordt er naast het les-
geven, vooral in de middaguren en 
na school alweer volop ingepakt. De 
verhuisdozen staan klaar om gevuld 
te worden.
Op donderdag 16 oktober zal om 
07.00 uur de verhuiswagen arriveren 
in Weert.  Om daarna alle spullen 
weer terug te verhuizen naar Eind. 
De leerkrachten en vele ouders en 
vrijwilligers zullen op donderdag 16 
en vrijdag 17 oktober paraat staan 
om de verhuizing te doen slagen.

Maar voor het zover is zal er afscheid 
worden genomen van het gebouw

De vernieuwbouw van basisschool de Tweesprong in Eind is een feit

De Tweesprong terug naar Nederweert-Eind

in Weert, waar we toch met z`n allen 
hard gewerkt hebben en een fijne 
tijd hebben beleefd.

Alle kinderen van de Tweesprong 
zullen op woensdag 15 oktober hun 
allerlaatste schooldag in Weert be-
leven. `s Morgens om 08.15 uur zal 
de bus voor laatste keer vertrek-
ken richting Weert. Kinderen en
leerkrachten zullen samen voor de 
laatste keer de bus instappen. Rond 
10.30 uur zal er op een gezellige 
manier afscheid worden genomen
door leerlingen en leerkrachten. 
Vervolgens zal om 12.10 uur de bus 
voor de allerlaatste keer vertrekken 
vanuit Weert naar Eind….

Alle kinderen van de Tweesprong 
hebben vanaf woensdagmiddag 15 
oktober om 12.30 uur herfstvakantie. 
Op maandagochtend 27 oktober
zullen we De Tweesprong in Neder-
weert-Eind voor het eerst in gebruik 
gaan nemen. Diezelfde avond tussen 
18-19 uur is er voor kinderen, ouders 
en belangstellenden de mogelijkheid 
een kijkje te nemen in de vernieuwde 
Tweesprong.

De officiële opening zal plaatsvinden 
op vrijdag 28 november. Meer info 
hierover volgt….

Het was een bijzondere tijd in Weert, 
het heeft ons veel mooie dingen ge-
bracht. Mede dankzij de inzet van di-
rectie, teamleden, ouders, kinderen
en de vele vrijwilligers mogen we met 
trots terugkijken op het afgelopen 
jaar!

Dank aan iedereen die op welke ma-
nier dan ook heeft bijgedragen, maar 
een speciaal woord van dank aan 
alle buschauffeurs en medewerkers 
van Horn Tours! Zij hebben ervoor 
gezorgd dat wij met z`n allen dage-
lijks veilig en met heel veel plezier in 
Weert en Eind kwamen! Mannen….
bedankt! 

Deze bijzondere tijd zullen wij niet 
vergeten….
Team basisschool De Tweesprong Ne-
derweert-Eind

Vastelaovundjvereiniging “De 
Pinmaekers” uit Nederweert or-
ganiseert voor de 7e keer een 
try-out voor buuttereedners. De 
avond wordt gehouden op zater-
dag 1 november 2014 in de Pin-
nenhof 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 8 buuttereedners 
die hun presentatie voordragen. 
drie van de acht deelnemers hebben 
meegedaan aan de workshops die de 
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 5 buutereedners 
uit Limburg. 

Limburgse Buutte kampioen-
schappen
Op 1 na hebben alle artiesten ooit 
de finale weten te bereiken, dus 
kwaliteit verzekerd. De buutten die 
worden voorgedragen zijn nog niet 

Try-out voor buuttereedners

Buutte avond in Nederweert

eerder in voorrondes of finales te 
horen geweest. Het is allemaal vers 
materiaal.

Deelnemers
De artiesten van dit jaar zijn
Pierre van Helden, Diana Peeters, 
Bjorn Smits, Har Haniëls, Ton Don-
ders, Henrie van Geneijgen, Maurice 
Timmermans en Ron Schmeitz. 

Diana Peeters, heeft ook dit jaar weer 
deelgenomen aan de workshops en 
staat al vele jaren in Nederweert op 
de bühne.

Naast Diana hebben Maurice Tim-
mermans en Bjorn Smits eveneens de 
workshops gevolgd.
Maurice is al vele jaren een graag ge-
ziene buuttereedner en Bjorn is na-
tuurlijk niet meer weg te denken op 
het podium in Nederweert. In 2011 
stond Bjorn in de finale van het Lim-
burgs buuttekampioenschap.
Pierre van Helden won maar liefst zes 
keer het Limburgs buuttekampioen-
schap.
Ook Henrie van Geneijgen uit Swart-
broek, wist een aantal keren de finale 
te behalen.

Ton Donders, Har Daniëls en Ron 
Schmeitz hebben eveneens hun spo-
ren verdiend en stonden al een aantal 
keren in de finale.

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 

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

I www.wilongo.nl
E info@wilongo.nl
T 06 575 410 77
F 0495 84 21 87

Leo Wilms

Taxaties en bemiddeling bij aan- en verkoop of bij verhuur



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.

wk42

Elke zondag open 

Limburgse vlaaien € 8,25
Herfstvlaai € 10,75
Harde broodjes € 0,46 per stuk

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

Will’s ’s s ’ Hairstyling                     
Dr. v.d. Wouwstraat 46

0495-631671 
www.willshairstyling.nl                 

50% korting!
Op uw eerste behandeling bij elke nieuwe behandeling bij elke nieuwe behandeling bij elke nieuwe behandeling bij elke nieuwe behandeling bij elke nieuwe behandeling bij elke nieuwe registratie in onze

sucsuccesvolle online-agenda. 

BBezezoek onze website

en maak uw online afen maak uw online afspren maak uw online afsprspren maak uw online af aak.en maak uw online afen maak uw online af aak

www.willshairstyling.nl

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl

Bespaar ook tientallen euro’s 
per maand met zonnepanelen 
van Remozon
Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

van Remozon
Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
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Vertrouwd en vakkundig. 
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Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242

Nederweert - Kleine Steeg 2a

Reünie Discotheek “De Schuur”

Zaterdag 1 november reünie Dis-
cotheek “De Schuur” Nederweert

Wat ons zo leuk leek is werkelijkheid 
geworden. Een reünie organiseren
van Discotheek “De Schuur” Ne-
derweert. We hadden een Facebook
pagina aangemaakt en daaruit bleek 
dat er heel veel animo voor was en 
dat hebben we gemerkt.

We hebben de inschrijvingen nu echt 
moeten sluiten i.v.m. de veiligheid.
Er hebben zich 165 personen inge-
schreven.

Zaterdag 1 november barst het feest 
los in Café de treff en als je de reac-
ties leest op Facebook heeft iedereen 
er zin in. 

U was er al eerder? Dan krijgt u
komend weekend opnieuw de 
kans uw licht op te steken bij de 
garageverkoop van Pleunis Mode 
in Nederweert. De garage naast 
het winkelpand wordt voor even 
outlet-store aan de Brugstraat 21.

Artikelen van de bekende merken
van vorig seizoen worden aan dump-
prijzen verkocht, met kortingen tot 
wel 80%.

Bij Pleunis mode vindt u kleding van 
de merken NTS, Sao Paulo, Taifun, Ari-

ana, Side Car, Dolce Vita, Betty Bar-
clay, Gil Bret, Joseph Ribkoff, Pause 
Café, Marie Méro, Monari, Via Appia, 
Brax, Zerres, Seidel, Edition by G.W., 
Gerry Weber, FrankWalder, Freya, Isa-
bell, Milo, Lebek, Damo en Concept K
tegen de allerlaagste prijs!  In diverse 
maten is er nog een ruime keuze aan 
perfect passende modellen.

Slechts 2 dagen, vrijdag 17 oktober 
van 9.00 tot 20.00 en zaterdag 18 
oktober van 9.00 tot 12.00 uur  is de 
Outlet geopend. Sla u slag. We star-
ten echt pas vrijdag om 9.00 uur.

Grandioze garageverkoop bij Pleunis Mode

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

Het oor en de bijholtes
De holtes van het hoofd staan onder-
ling met elkaar in verbinding. Neus-
verkoudheid, oorpijn en gevoelige 
bijholtes zijn kwaaltjes die in deze 
tijd van het jaar de kop opsteken. Van 
belang hierbij is een goed werkende 
buis van Eustachius, de verbinding 
van het binnenoor naar de keel. Als 
deze buis verstopt zit, zal er een on-
derdruk in het binnenoor ontstaan. 
Het trommelvlies wordt naar bin-
nen gezogen. Geluid klinkt hierdoor 
zachter en horen gaat niet meer zo 
makkelijk. Tengevolge van bijvoor-
beeld een loopneus of keelpijn kun-
nen bacteriën een ontsteking veroor-
zaken. Omdat de holtes met elkaar 
in verbinding staan, kan er pijn op 
verschillende plaatsen in het hoofd 
ontstaan (voorhoofdsholte, bin-
nenoor, bijholte van de kaak). Door 
met osteopathische handgrepen de 
beweeglijkheid van de onderlinge 
schedelbotten te herstellen, wordt 
onder andere de afvloeiing van het 
al dan niet ontstoken slijm vanuit de 
schedelholtes verbeterd. Ook oorpijn 
kan bij kleine kinderen en baby`s met 
osteopathie goed verholpen worden. 

Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.
Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver-

goed. Osteopathie valt onder de aan-
vullende verzekering, het eigen risico 
is NIET op ons van toepassing. 

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

Volg ons op facebook en op twitter.

Annalies van Eldijk Osteopathie 
en Osteopathie bij Kinderen
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Antoniusplein 21-22, 6031 ED Ne-
derweert. 
T:  0495-634376
M:  info@vaneldijk.com
W: www.vaneldijk.com

Meten = weten
De Engelsen hebben er een term 
voor: ‘vocal minority’, vrij vertaald: 
‘luide minderheid’. Daarmee bedoe-
len ze een kleine groep van mensen 
die regelmatig en hardop zeggen wat 
ze denken en daarmee de indruk ge-
ven voor de hele groep te praten. 
Tegenover deze luide minderheid, 
staat de zwijgende meerderheid.  Dat 
is weliswaar de grootste groep van 
mensen, maar die geven hun mening 
liever niet hardop of in het openbaar. 

In Nederweert wordt de komende 
tijd over belangrijke onderwerpen
beslist: de randweg, het centrumplan 
en andere zaken die ons leven raken. 
Nu hoor ik bij geschilpunten steeds 
vaker het woord peiling vallen. ‘We 
gaan de meningen zorgvuldig peilen’ 
of ‘we zullen op grond van de peilin-
gen een beslissing nemen’. Maar het 
woord peiling zelf zegt niet zoveel. 
Wanneer een peiling niet goed wordt 
uitgevoerd, is de uitkomst zelfs on-
juist. Daar mag je geen beslissingen 
op nemen en beweren dat de meer-
derheid heeft gesproken. Dan is er 
niet goed naar die meerderheid ge-
luisterd. 

Het kan lastig zijn om bij moeilijke 
kwesties de mening van de meerder-
heid te kennen. Je weet wel dat er 
meerdere kampen zijn, maar je weet 
niet precies hoe die zijn verdeeld. Als 
de meerderheid zwijgt, bestaat ze 
dan wel? Zijn er misschien heel veel 
verschillende meningen, maar is er 
geen echte grootste groep? Of vindt 
die meerderheid het allemaal niet zo 
belangrijk wat er uiteindelijk beslo-
ten wordt? In dat laatste geval is het 
wellicht niet erg om de mening van 
de luide minderheid te volgen. Maar

als de meerderheid niet boven het 
kabaal van een kleine groep uitkomt, 
heb je wel een probleem.

Als je zegt een besluit te willen ne-
men dat gedragen wordt door de 
meerderheid, dan moet je ook willen 
weten hoe die erover denkt. Dat doe 
je door te meten: door te turven wie 
‘ja’ zegt en wie ‘nee’. Je begint op tijd 
en stelt de vragen zorgvuldig, zodat 
je niet op een bepaalde uitkomst aan-
stuurt. 
Dat is democratie.
Als je goed en objectief meet, heb 
je inderdaad de uitkomst met het 
breedste draagvlak.

Hoe slecht peilingen soms worden 
gedaan en hoe onbetrouwbaar de 
uitslag dan in feite is, zien wíj vaak de 
dag ná de verkiezingen pas.

Eveline Korsten
eveline.korsten@gmail.com

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Vier de herfstvakantie in de Groote Peel! 

Elke dag activiteiten bij Buiten-
centrum De Pelen

Een hele week schoolboeken
dicht en naar buiten! De herfst-
vakantie is een heerlijke tijd voor 
uitwaaien in de natuur. Bijvoor-
beeld in Nationaal Park De Groote 
Peel waar vanuit Buitencentrum 
De Pelen elke dag iets leuks te 
doen is. Er zijn activiteiten met, 
maar ook zonder gids. En alle acti-
viteiten starten bij het Buitencen-
trum van Staatsbosbeheer aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Activiteitenkalender boordevol 
gezinsactiviteiten
Wie met een gids op pad wil kan kie-
zen uit een aantal leuke gezinsacti-
viteiten. Het activiteitenprogramma 
begint op dinsdag 21 oktober met 
een Spannende Spinnentocht. Al
speurend naar kleine kriebelbeestjes 
kom je er achter hoe interessant en 
nuttig spinnen zijn. Dol op knutse-
len? Ga dan op woensdag 22 oktober 
aan de slag met herfstmaterialen die 
je eerst zelf verzamelt in de natuur. Je 
kunt kiezen uit een herfststukje, een 
paddenstoelentas of een herfstmo-
bile. Op donderdag 23 oktober maak 
je een heerlijke herfstwandeling en 
ga je op zoek naar herfstschatten. 
Paddenstoelen, gekleurde bladeren
en boomvruchten. In de herfst is er 
genoeg te zien en te ontdekken, dus 
laarzen en ga op pad! 

Deelnamekosten en aanmelden
De activiteiten op 21 en 23 oktober 

zijn twee keer op een dag; om 11.00 
en 14.00 uur. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind. Aan-
melden via: 0495 – 641 497 of depe-
len@staatsbosbeheer.nl De knutsel-
middag op 22 oktober is van 14.00 tot 
16.30 uur en hiervoor hoef je je niet 
aan te melden. Het maken van een 
herfststukje kost € 2,50 en een kabou-
tertas en een herfstmobile € 1,50.

Ook zonder gids op pad!
Activiteiten in de kalender zijn on-
der begeleiding van een gids, maar 
je kunt ook zonder gids op pad! Bij 
de balie van De Pelen zijn hiervoor 
Doe- en Ontdektochten te huur. Met 
een tas vol materialen en een op-
drachtenboek ontdek je de natuur 
op een speelse manier. Voor kleu-
ters is er het Kabouterpad. Grotere 
kinderen kunnen de Peel ontdekken
met een Billy Bel Doekofer of op pad 
met de Hulpboswachteracademie.
Deelname kost € 5,- per kind, inclu-
sief leuke extra’s.

Buitencentrum is ook binnenpret
Voor of na een activiteit kun je heer-
lijk struinen door de uitgebreide win-
kel van Buitencentrum De Pelen. Hier 
vind je (natuur)boeken, souvenirs, 
streekproducten en nog veel meer. In 
de inpandige horeca De Peelkiosk kun 
je lekker uitrusten en smakelijk nage-
nieten  van je dag in de natuur. Het 
Buitencentrum is in oktober dagelijks 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Voor meer informatie: 
www.buitencentra.nl

Foto ©M. Vaes-Schroën

We kijken terug op een geslaagde 
tentoonstelling van diverse kunst-
werken in de etalages van vele onder-
nemers in Nederweert en Budschop. 
Afgaand op de reacties van de bezoe-
kers is dit zeker voor herhaling vat-
baar. De werkgroep Kunstlint heeft 
onlangs de afrondende bijeenkomst 
gehad en besloten om ook in 2015 
het Kunstlint weer te organiseren. 

Wat was goed en wat kon beter.
Om te leren van wat wel en niet goed 
was, hebben we alle deelnemende 
kunstenaars en ondernemers, die 
over e-mail beschikken een vragen-
formulier gestuurd, waarop voldoen-
de mogelijkheid was om de eigen 
ervaring en mening weer te geven. 
Ruim 62% van de kunstenaars en bij-
na 50% van de ondernemers heeft de 
moeite genomen om dit formulier in-
gevuld te retourneren, hetgeen voor 
ons heel wat aanknopingspunten
heeft opgeleverd voor de organisatie 

van Kunstlint 2015. Wij zijn daar heel 
blij mee. 

Kunst op Straat wordt toege-
voegd.
Het Kunstlint 2015 zal definitief uit-
gebreid worden met Kunst op Straat. 
Dit houdt in dat op de startdag van 
het Kunstlint 2015 de mogelijkheid 
wordt geboden aan deelnemende
kunstenaars van het Kunstlint om het 
uitoefenen van hun kunst te tonen 
aan het publiek. Dat zal niet zoals 
dit jaar, verspreid in de winkelstra-
ten gebeuren, maar gezamenlijk op 
Lambertushof, die dan omgetoverd 
wordt tot Kunst- en Cultuurhof.

Dank aan allen
De werkgroep Kunstlint Budschop en 
Nederweert 2014 dankt alle kunste-
naars en ondernemers voor hun me-
dewerking en hun inbreng en hoopt 
in 2015 op eenzelfde prettige manier 
te kunnen samenwerken.

Kunstlint 2014 is afgerond en hoe nu verder?



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

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

Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5
6031 CS Nederweert
Tel: 0495-632903
www.kapsalonswitch.nl

Laat je haar kleuren 

en ontvang een mini 

Sebastian shampoo en 

conditioner gratis.

Aktie
t/m 29 november 

2014

Ko�ebroodje: € 1,25

Abrikozenvlaai met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35 
Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Poestabrood: € 2,20

WEEK
42

13 t/m 18
oktober

Weekaanbieding

Restaurant Diverso
Het wildseizoen start!
Wildgerechten voor tamme prijzen.

Woensdag 15 oktober start het wildseizoen.
Traditionele wildgerechten staan op de kaart en 
zijn verwerkt in John’s maandmenu. De menu-
kaart is niet alleen aangevuld met wildgerechten, 
maar weer vernieuwd met andere Mediterrane 
heerlijkheden. 

MA.DI.WO.DO. 
Toscaans Tafeltje Vol van € 34,50 voor € 29,50.
Deze MA.DI.WO.DO. is geldig van
15 oktober t/m 31 december.

Caspar Kessels – John Beijes - Kitty Verspagen
Restaurant Diverso

Brugstraat 44
6031 EG Nederweert

0495-625000

info@restaurantdiverso.nl
www.restaurantdiverso.nl

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST
NA DE SCHEIDING!vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

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

VRIJWILLIGER WORDEN? VRIJWIL-
LIGER GEZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en ver-
enigingen bij het zoeken naar vrijwil-
ligers. We gebruiken hiervoor onder 
andere de digitale vacaturebank, 
deze vindt u op de website www.vp-
nederweert.nl. Op de website kun-
nen organisaties en verenigingen 
zich aanmelden en een vacature op-
stellen. Ook vrijwilligers kunnen zich 
inschrijven op de website en de ge-
plaatste vacatures bekijken en hier-
op reageren. De vacaturebank biedt 
de mogelijkheid om zowel vacatures 
voor onbepaalde tijd als korte klus-
sen te plaatsen en te zoeken. Bent u 
op zoek naar een leuke vrijwilligers-
functie, zoekt uw vereniging of or-
ganisatie vrijwilligers of heeft u vra-
gen over vrijwilligerswerk? Bezoek 
dan onze website of neem contact 
met ons op. 

VACATURES
Wij zijn op zoek naar een ver-
voersvrijwilliger voor een jonge 
vrouw met 2 jonge kinderen.
Iemand die haar wekelijks op vrij-
dagmorgen naar de Voedselbank in 
Weert kan vervoeren en weer terug-
brengt naar Nederweert. Hebt u inte-
resse of wilt u hierover meer weten, 
neem contact met ons  op. Tel. (0495) 
688 247. (André Hermans)

VRIJWILLIGE HULPSERVICE
De klussendienst is er speciaal voor 
ouderen en mensen met een smalle 
beurs, die woonachtig zijn in de ge-
meente Nederweert. De Hulpservice 
kan worden ingezet voor kleine, in 
principe incidentele en kortdurende 
klussen.  Momenteel ligt er een grote 
vraag naar tuinvrijwilligers. 
Hebt u groene vingers of werkt u 
gewoon graag buiten? Informeer bij 
ons naar de mogelijkheden. Voor ver-
dere inlichtingen en het aanmelden 
van een klus kunt u contact opnemen 
met Vorkmeer Nederweert, tel. 0495-
688247. 

MAATJESPROJECT: fietsvrijwilli-
ger gezocht 
Voor een 76-jarige man uit Neder-
weert zijn wij op zoek naar een vrij-
williger die een uurtje per week met 
deze meneer wil fietsen. Hij kan zelf 
fietsen, maar het is voor hem belang-
rijk dat er iemand met hem meefietst. 
Voor deze gezellige man zoeken we 
een enthousiaste vrijwilliger die deze 
man een groot plezier wil doen. Bent 
u die vrijwilliger die wij zoeken? 
Neem dan contact met ons op!

Vrijwilligersdag 2015 is op 14 juni 
van 11.00-15 uur in  de Dorpsher-
berg 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. 

Openluchtmuseum Eynderhoof

Zondag 19 oktober. St. Lucasdag. 
Dag van de schilders op Eynder-
hoof
Vandaag demonstreert het schil-
dersgilde oude schilderstechnieken, 
zoals marmerimitatie, het schilde-
ren van beelden en het voorzien 
van houtstructuren bij deuren, zo-
als o.a. eiken, essen en grenen. Hoe 
maakte men toen gebrandschilderd 
glas en hoe werd het door de gla-
zenier verwerkt tot glas in lood. 
De letter en decoratieschilder is van-
daag ook aan het werk. Een kunst 
die een vaste hand vereist. Boven-
dien worden vandaag de gehei-
men onthuld van het maken van 
verf in vroeger tijden. U kunt zien 
hoe met potmolens, lijnoliemolen-
tjes en door het mengen en wrij-
ven van aardverfstoffen, verf tot 
stand komt. De oude meesters, zo-
als Rembrandt en Vermeer maak-
ten op deze wijze ook hun verf.
Laat u vandaag verrassen door de 
mannen in hun witte jassen, het schil-
dersgilde van Eynderhoof.

Op deze dag zijn verder onze ambach-
ten in bedrijf. In het bakhuis wordt 
gebakken, in de smederij gesmeed. Op 
de textielzolder wordt gesponnen en 
geweven. De pottenbakker is aan het 
werk en de houtbewerkers en zagers 
zijn vandaag eveneens druk in de weer.
In de herberg kunt u genieten van 
een hapje en drankje.

Woensdag 22 oktober. Nestkast-
jes timmeren voor de kinderen.
Vandaag kunnen de kinderen in Eynder-
hoof nestkastjes bouwen. Ze gaan on-
der begeleiding van ons timmermans-
gilde aan de slag met het bouwen van 
de nestkastjes. Dit alles vindt plaats in de 
timmermanswerkplaats ”bie Cöppes”.
Het nestkastje mag tegen een kleine 
vergoeding voor de materiaalkosten 
mee naar huis worden genomen.

Voor meer info zie www.eynderhoof.nl.
U vindt Openluchtmuseum Eynderhoof 
aan het Milderspaat 1 te Nederweert-
Eind. Het museum is op deze dagen ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Voor alle 
rouwarrangementen 

Kruiszijweg 6, 
6034 RZ Nederweert-Eind
Tel. 06-22214158

Openingstijden: 
Di. t/m Vr. 9.00 u tot 12.30 u
Za.  9.00 u tot 16.00 u

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

T (0495) 63 14 03
F (0495) 62 68 45

www.carisrth.nl

Profiteer nu en informeer naar de:
• Ramen en (garage)deuren       • Glas hoogrendementsactie
• najaarsactie t/m 31 oktober       • 15% BTW montagekorting

     • Binnendeuracties t/m 30 november



Het café van Café-Zaal van Nieuwenhoven
(voorheen Smolenaers)

heeft na een grondige oppimpbeurt
een nieuwe naam gekregen....

Wat kunt u verwachten?
- sfeervolle inrichting. - gezellige ontmoetingsplek
- darten en biljarten. voor jong en oud.
- diversiteit aan speciaalbieren. - genieten van heerlijke kopje koffie.

Café-actie
Woensdag 15 oktober t/m zondag 19 oktober: 

Pils, fris en wijn 1,00 euro. Koffie met vlaai 2,50 euro. 
In de avond met borrelgarnituur van Cafetaria d’Ind-j!

Noteer alvast in uw agenda:
7 november: Voorstelling “Vriendinne” van Sjaeres en Wienders,
15 november: “de Hoovershut” deel 2.

Graag tot ziens bij…
Café ’t Verschil: Gezelligheid voor jong en oud!

Zaal van Nieuwenhoven: Feest & partij, catering, koffietafel.

Pastoor Maesplein 1 Nederweert-Eind, Tel. 631 720. 

Aanbieding
t/m 18 oktober

Stoofpeertjesvlaai € 8,95

Mango-

abrikozenvlaai €13,95

Kwarkbol   € 2,95

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

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!!

Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum 

De Dorpsherberg
Pannenkoekenhuis • Restaurant • 

De Dorpsherberg
Pannenkoekenhuis • Restaurant • 

De Dorpsherberg

Casseweg 1A, Ospel • tel. 0495 - 64 13 56 Casseweg 1 , Ospel • 
www.dedorpsherberg.nl  •  

, Ospel • 
twitter.com/dedorpsherberg

De DorpsherbergDe DorpsherbergDe Dorpsherberg

WIL

Ga met een echte natuurfotograaf op stap!

Fotoworkshop voor kinderen in 
De Groote Peel 

Is uw kind een fotofreak en loopt 
hij/zij het liefst de hele dag met 
een camera voor de neus? Dan 
vindt uw kind het vast leuk om van 
een echte fotograaf te leren hoe je 
nog mooiere foto’s kunt maken. In
de herfstvakantie, op donderdag 
23 oktober, geeft natuurfotograaf 
Bob Luijks een fotoworkshop voor 
kinderen in De Groote Peel. Daarin 
leren ze spelenderwijs het gebruik 
van hun camera en ook nog iets 
van de natuur. De workshop duurt 
drie uur en start om 10.00 uur bij
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost € 15,- per kind (8 t/m 14 jaar). 
Opgave vooraf is gewenst op num-
mer:  0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl. Mi-
nimaal 7 en maximaal 15 deelne-
mers en vol is vol.

Natuur ontdekken en foto’s maken
De workshop start bij het Buitencen-
trum, aan de rand van De Groote Peel, 

een prachtig natuurgebied waar Bob 
Luijks heel graag fotografeert. Na een 
korte introductie gaan de deelnemers 
op pad om mooie dingen in de natuur 
te ontdekken en uiteraard te foto-
graferen. Daarvoor krijgen ze korte, 
leuke opdrachtjes zodat ze zelf ont-
dekken hoe een natuurfotograaf te 
werk gaat. Tegelijkertijd leren ze ook 
van alles over de natuur. Bijvoorbeeld 
hoe paddenstoelen echte huisjes wor-
den en welke kleine kriebelbeestjes er 
tussen het hout rondkruipen. Kortom, 
alles komt voorbij, en wie goed rond-
kijkt, ontdekt nog veel meer!

De workshop is geschikt voor kinde-
ren van 8 t/m 14 jaar. Ouders mogen 
meelopen, maar dat hoeft niet. Ze 
kunnen natuurlijk ook zelf een heer-
lijke wandeling gaan maken in De 
Peel! Ervaring met fotografie is voor 
de cursisten niet nodig, maar het is 
wel handig als de deelnemer een 
beetje basiskennis van zijn camera
heeft. Het maakt niet uit of gebruik 
maakt een compact camera, spiegel-
reflex of smartphone. Ze moeten wel 
zelf een camera meenemen!

Foto © Ellen Luijks

Fit & Slank: afval-specialist
Naast het afvallen  bij Fit & Slank 
word je  fitter, zit je lekker in je vel  en 
krijg je inzicht in je leefstijl. De sleutel 
tot succes zit ‘m in goede gewoontes 
creëren en Fit & Slank helpt en coacht 
je hierbij. 

Wie en wat is Fit & Slank?
Anja Bastings van Fit & Slank is spe-
cialist in afvallen voor iedereen die 
een stok achter de deur en begelei-
ding nodig heeft. Fit & Slank helpt je 
met een gezond eetpatroon en vitale 
leefstijl. 

Hoogtepunten uit het CV van Anja
•	 Begeleider bij het tv-programma

‘Help, ons kind is te dik’ 
•	 Voedingscoach bij het tv-program-

ma ‘Operatie NL Fit’ 
•	 Speciale cursus ontwikkeld voor	

moeder en kinderen
•	 Vijftien jaar in het vak
• Fit & slank methode nu in 50 plaat-

sen in Nederland met Cursussen en 
Personal Coaching

•	 De cursussen en Personal Coaching	
wordt vergoed door zorgverzeke-
raars

Hoe zit aankomen en afvallen in 
elkaar?
We kennen de theorie: als je structu-
reel meer calorieën binnenkrijgt dan 
dat je verbrandt kom je aan. Iedere 
dag wat meer eten dan nodig, maakt 
dat je gram voor gram groeit in om-
vang. Elke kilo vetweefsel is goed 
voor 7.000 kilocalorieën aan energie.
Iemand die 20 kilo overgewicht heeft,	
heeft dus in totaal 140.000 kilocalo-
rieën meer ingenomen dan nodig 
was. Maar onthoud dit: het is nooit te 
laat om je leefpatroon om te gooien!

Fit & Slank helpt je met succesfac-
toren: sporten, gezonde voeding
en mindset
Om af te vallen is het zaak om de op-
geslagen vetreserves te verbranden. 

Een gezond voedingspatroon vormt
hierbij natuurlijk een heel belang-
rijke basis. Met een frietje met mayo
(550 kcal), 5 glazen cola (220 kcal),	
een pizza (1.200 kcal) en een can-
dybar (260 kcal) krijg je zo al 2.000	
extra calorieën binnen. Bovendien
is je lichaam niet blij met dit soort 
voedsel. Fitness, gezonde voeding 
en mindset zijn de succesfactoren 
om af te vallen. Fit & Slank staat je 
100% bij!

De kracht van de Fit & Slank me-
thode
Fit & Slank gelooft niet in pillen, sha-
kes en poeders. Ga maar na: dat houd 
je toch geen leven lang vol? Dat is 
het verschil tussen het jo-jo-effect en 
een lange-termijn-effect. Fit & Slank 
maakt je eetpatroon inzichtelijk en 
helpt je qua voeding en leefstijl te 
veranderen. Geen weekmenu’s, maar 
met ‘De Regel van 3’ en ‘De 7 Afspra-
ken’. Eenvoud maakt de Fit & Slank 
methode succesvol.

Wil je (vrijblijvend) meer informa-
tie? Kijk op www.fit-slank.com of 
bel 0495-593760.

25 oktober Woenderbaar en Ed & Frans

Een feest der herkenning
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!

Nog geen kaartjes? 
Kaarten zijn te koop bij de COOP Os-
pel of online. 
Zie: www.oktoberfeestenospel.nl/winkel/

24 okt. Anderkovver en DJ Bazz
26 okt. Eerste Doospelse Preuvene-
ment

Kijk ook op 
www.oktoberfeestenospel.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33
24 okt. Anderkovver op Oktoberfeesten

Muzikaliteit met een vleugje hu-
mor en een toefje chaos zijn de 
ingrediënten van Anderkovver.

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.

Nog geen kaartjes? 
Kaarten zijn te koop bij de COOP Os-
pel of online. 
Zie: www.oktoberfeestenospel.nl/winkel/

25 okt. Woenderbaar en Ed & Frans
26 okt. Eerste Doospelse Preuvenement

Kijk ook op 
www.oktoberfeestenospel.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Mengelmoes

Ook een spannend avontuur in 
het écht beleven?
Afgelopen weekend hebben wij met 
veel plezier Circus op Spoorstraat 11 
op de planken gebracht. Wij hebben 
ervan genoten en het doet ons altijd 
goed om na afloop al die leuke reac-
ties 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
18 oktober 
Stramproy De Zaal
19 oktober    
Leveroy Pestoerskoel 
25 en 26 oktober 
Ospel Haazehoof

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



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 16 tot en met 25 oktober 2014 

DONDERDAG 16 OKTOBER

Gedachtenis H.-Hedwig, kloosterlinge en H.-

Margareta-Maria Alacoque, maagd

18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.

18.30 uur Rozenkransgebed.

19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 17 OKTOBER

Gedachtenis H.-Ignatius van Antiochië, bis-

schop en martelaar

18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.

19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 18 OKTOBER

Vooravond van de 29ste zondag door het jaar

18.00 uur H. Mis - (zang gastkoor Forever 

Young uit Someren, lector mevr. H. Dielis-

sen) –  jaardienst Piet Steuten, jaardienst 

ouders Beijes-Hermans en zoon Martien, 

jaardienst Gré van Deursen-Klaver, jaar-

dienst ouders Gielen-van de Kruijs, tiende 

jaardienst Toke Kneepkens-Houben, Neske 

Horyon-Reemers en tevens voor Frits Hory-

on en zonen Thijs en Harrie,  Els van Hulsen-

van Dael.

ZONDAG 19 OKTOBER

Negenentwintigste zondag door het jaar 

09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, mevr. 

T. Kessels) – jaardienst Wim Mulders, vijfde 

jaardienst Frans Linsen, ouders Salimans-

Peerlings.

MAANDAG 20 OKTOBER

19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 21 OKTOBER

18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.

19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 22 OKTOBER

Gedachtenis van Johannes Paulus de twee-

de, paus.

Geen rozenkransgebed en H. Mis.

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 Maria van Deursen,

jaardienst Antoon en Lien van Deursen-

Bloemers en overleden familieleden, Ouders 

Tjeu Knapen en Lies Vossen, Ouders Verdon-

schot-Niessen.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 19 oktober

10.00 uur H. Mis –  Tot bijzondere intentie.

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 16 - 25 oktober. 

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

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

Zondag 19 oktober, 29e zondag door het 
jaar, Wereldmissiedag, 10.00 (Samenzang) 
ghm Elly Coumans-Bocken. 
Dinsdag 21 oktober, 19.00 voor de zieken. 
Donderdag 23 oktober, 19.00 voor eigen 
intenties. 

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. 

ACOLIETEN: za. 18 okt. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 19 okt. 10.00: 
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 25 okt. 
19.00: Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

DOOPSELS: 
Door het sacrament van het H. Doopsel zijn 
Anouk Heijkers, Korenbloemstraat 64, Thij-
men Hermans, Zuster Armandastraat 1 en 
Tes Lempens, Wilhelminastraat 16 in onze 
geloofsgemeenschap opgenomen. We wen-
sen dopelingen en ouders van harte geluk 
en een goede toekomst.

WERELDMISSIEDAG: Oktober is in de ka-
tholieke kerk van oudsher Wereldmissie-
maand., de Week van de Nederlandse Mis-
sionarissen wordt gevierd en a.s. zondag is 
het Missiezondag.
De campagne van Missio/Pauslijke Mis-
siewerken besteedt dit jaar aandacht aan
de katholieke kerk in Myanmar (Birma). 
De Kerk is er in geslaagd om de jaren van 
militaire onderdrukking de vlam van het 
geloof brandende te houden en door te 
geven aan de volgende generatie.  Zij ver-
dient daarbij onze steun. De kerkcollecte is 
voor hiervoor bestemd. Of een gift via NL65 
INGB 0000.0015.66 t.n.v. Missio Wereldmis-
siemaand. U kunt de Week van de Ned. 
Missionarissen (steun aan missionarissen
op vakantie) ook steunen via NLL30 RABO 
017.12.11.111 t.n.v. WNM.

DANK: De vrijwilligers van het kerkhofon-
derhoud krijgen niet alleen onze waarde-
ring: zij ontvingen ook materiële steun in 
de vorm van een bladblazer, die hen zeker in 
de herfstperiode van dienst zal zijn. Merci, 
Renki !

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  19 oktober  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Dameskoor Cantantes

WERELDMISSIEDAG

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. mis voor Jan van Lierop voor de verjaardag
en jaardienst voor dochter Marian
H. Mis voor Thieu Knapen wegens verjaardag.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

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 18 oktober 2014 –
25 oktober 2014

Zondagmorgen 19 okt. 9.30 uur:
Als  maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wij-
ers-Baetsen en tevens v.w. zijn verjaardag, 
Overleden ouders Schreurs-Verstappen, 
Nicolaas, Elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs, 
Als hgm.voor Wim Triepels, Annie v.d. Kruys-
Triepels, Wiel Triepels en Maria Triepels-
Wulms, Als hgm. voor Wim Hendriks v.w. 
zijn verjaardag en tevens voor zijn 20ste 
sterfdag op 27 oktober (volkszang)

Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor Wereldmissiedag die wij van 
harte aanbevelen.

Mededelingen:
•	 In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel;

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

•	 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 keu-
rig bij liggen. Bij voorbaat namens het 
kerkbestuur onze hartelijke dank

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

NL96 RABO 0135 5077 15

16 t/m 25 oktober2014

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

ZATERDAG 18 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Thieu 
Konings, jaardienst voor Herman v.d. Pasch 
tevens jaardienst voor dochter Truus.

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

LEZERS: zaterdag 18 oktober Nelly Stienen, 
zaterdag 25 oktober Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 18 oktober Va-
lerie Beerens en Famke Aarts, zaterdag 25
oktober Valerie Beerens en Esther Boonen.

PAROCHIECOMMISSIE: De parochiecom-
missie is uitgebreid met een nieuw lid: Eve-
line Korsten. Eveline woont sinds ongeveer 
1 jaar met haar gezin in Nederweert-Eind. 
Eveline heeft al voor een positieve inbreng 
gezorgd. Haar vader, Frans Korsten, heeft de 
website: www.parochie-nederweert-eind.nl 
opgezet. Op deze site vindt u alle relevante 
informatie over onze parochie, een kijk op 
internet de moeite waard. Er staan mooie 
foto’s van het zeer geslaagde 75 jarig jubi-
leum van de parochie op.

KOSTER: Wij zijn blij u de nieuwe koster te 
kunnen voorstellen. Marc Beelen wonende 
Loyenbos 5 te Eind. Marc zal tevens zitting 
nemen in de parochiecommissie.

Wij wensen Eveline en Marc veel succes met 
hun nieuwe functie. 

“In een ruim hart 
krijgen veel dingen een plek.” 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

1 6 O K T O B E R 2 0 1 4

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.

Dankbetuiging

Zoals de dag uit de nacht treedt
Treedt het leven uit de dood. 
Er is liefde die niet sterft. 

Toon Hermans

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, 
bloemen en vele andere blijken van medeleven die wij ontvingen 
na het overlijden van onze dierbare

Jan Veugelers
Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven. 

Familie Veugelers

Nederweert, oktober 2014

L.K.V. Ospel

beste leden, Dinsdag 21 oktober:
Wilhelmien van den Heuvel en Mir-
jam Wijen van de E.H.B.O. vereniging 
van Nederweert komen deze avond 
verzorgen. Het wordt een informatie 
en doe-avond eerste hulp. Voor ons 
allen een leerzame avond, het begint 
om 20.00 uur in Haaze-Hoof. 

Vriendelijke groet, het bestuur.

Zijactief ST Martha

Beste leden
Op donderdag 23 Oktober is onze 
volgende avond om 20.00 uur in de 
Haaze-hoof.

Toneelvereniging De Mantel uit 
Weert komt met een avondvullend
blijspel.
De titel is “Happy” en is, zoals u mag 
verwachten van de Mantel, een zeer 
amusant stuk met veel humor en 
spanning. Onderwerp is de relatieve 
waanzin waar iedereen dagelijks mee 
te maken heeft.
Kom genieten van deze ontspannen-
de avond.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief 
OspelSpannende Halloweentocht vanaf 

Buitencentrum De Pelen

Op vrijdag 31 oktober is het Hal-
loween en absoluut niet pluis in 
De Groote Peel! Durfallen en lef-
gozers kunnen er dan achter ko-
men of ze écht zo dapper zijn. Tij-
dens een spannende tocht in het 
diepste donker weet je namelijk 
nooit wat je tegen komt! Je bent 
gewaarschuwd, eenmaal ver-
trokken is er geen weg terug! De 
Halloweentocht is geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 
8 jaar. Deelname kost € 5,- per 
persoon en kaartjes zijn te koop 
bij de webwinkel van Staatsbos-
beheer: www.winkel.staatsbos-
beheer.nl Starten kan vanaf 20.00 
uur bij het Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Na afloop is er een Halloweenpar-
ty in de Peelboerderij. 

Nationaal Park De Groote Peel is 
een prachtig hoogveengebied op de 
grens van Limburg en Brabant waar je 
heerlijk kunt wandelen en genieten 
van de weidsheid, het water, de vo-
gels en de stilte, behalve …. met Hal-
loween! Want op die verdoemde dag 
aan de vooravond van Allerheiligen 
wordt de Peel geteisterd door gees-

Gruwelijk griezelen in de Peel! 

ten en schemerige schimmen. Zodra
de zon verdwijnt en plaats maakt 
voor het donker komen ze tevoor-
schijn. Vanuit de diepste krochten van 
de aarde borrelt het moer waaruit de 
peelmonsters jammerend herrijzen. 
Ze kruipen uit het klot, slepen zich uit 
het slijk, zuchtend en zoekend naar 
onschuldige zielen om te kwellen. De 
dolende ridders, witte wieven, vadsi-
ge veenlijken, dwingende dwaallicht-
jes, ze zullen er alles aan doen om je 
te lokken en de duistere diepte in te 
sleuren. Wie ten prooi valt aan deze 
geesten zal het ochtendlicht nooit 
meer aanschouwen…

Maar … als je al deze gevaren dap-
per hebt doorstaan, kun je  na afloop 
gruwelijk gezellig nagenieten tijdens 
de Halloweenparty in de Peelboerde-
rij. Een duistere DJ zorgt voor maca-
bere muziek en er zijn luguber lek-
kere drankjes en hapjes! 

Extra informatie
Deelnemers kunnen starten tussen 
20.00 en 21.30 uur; de Halloween-
party duurt tot 23.30 uur. De route is 
2,5 kilometer lang en duurt ongeveer 
1 uur. Om de vijf minuten vertrekken 
groepjes van tien personen. Bij reser-
vering in de webwinkel kun je de ge-
wenste starttijd aangeven. 

Op dinsdag 21 oktober aanvang 
19.30u bespreekt het CDA in zaal 
Centraal (ingang Wups Pub) de raads-
agenda ter voorbereiding van de ex-
tra raadsvergadering van dinsdag 28 
oktober.

Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 
Ook voor uw inbreng over andere on-
derwerpen is er voldoende ruimte.

Op de raadsagenda staat onder meer:
Advies aan Gedeputeerde Staten
met betrekking tot het voorkeur-
salternatief voor verbetering van 
de wegverbinding A2-N266 
De hoofddoelstellingen van deze ver-
anderingen zijn:
- Opheffen fysieke en ruimtelijke 

barrière tussen Nederweert en
Budschop;

- Verbeteren van de leefbaarheid in 
Nederweert en Budschop;

- Verbeteren verkeersveiligheid;
- Verbeteren van de regionale be-

reikbaarheid
- Verbeteren van de potenties voor 

gebiedsontwikkeling

Vaststelling van de Verordening
WMO Nederweert 2015
Gemeenten moeten de ondersteu-
ning van kwetsbare burgers regelen. 
De uitdaging is om een nieuwe balans 
te vinden tussen eigen verantwoor-
delijkheid en overheidssteun, tussen 
beschikbare middelen en haalbaar-
heid. De decentralisatie in combina-
tie met de bezuinigingstaakstelling 
vraagt om een omslag bij gemeenten,
zorgaanbieders en burgers.

Verordening Jeugdhulp gemeen-
te Nederweert 2015
Ten aanzien van de verordening 
Jeugdhulp hebben gemeenten een
aantal beleidskeuzes te maken.
- Wat is het aanbod van voorzieningen?
- Wat valt onder preventie en wat 

valt onder jeugdhulp?
- Welke voorzieningen zijn vrij toe-

gankelijk?
- Hoe regel je de toegang en een 

deskundige besluitvorming?
Al met al voldoende stof tot praten.

Tot dinsdag 21 oktober
CDA Nederweert

Openbare fractievergadering CDA

Te koop:
POT- EN 

SNIJCHRYSANTEN
Knippenberg

Wessemerdijk 6a • Nederweert
tel. 631558/06-15351618

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17
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Gravendienst

• Op- en herbegraven

• Opgraven en crematie

• Overbrengen
E-mail: info@gravendienststrijbos.nl

De organisatie van een uitvaart verdient zorg,

tijd en aandacht.  In korte tijd moet er veel

geregeld worden. Onze dienstverlening is

direct en persoonlijk; wij zijn 24 uur per dag

bereikbaar om ervoor te zorgen dat alles goed

geregeld wordt. Maar vooral om de uitvaart tot

een waardig menselijk afscheid te maken. U

kunt uw nabestaanden veel werk en vragen uit

handen nemen dor nu alvast uw wensen vast te 

leggen in de wilsbeschikking.
De brochure “Wilsbeschikking“
is gratis bij ons verkrijgbaar.

StrijbosU I T VA A RT V E R Z O R G I N G Tel. 0495 543521

e-mail: uitvaart@gravendienststrijbos.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert

www.gravendienststrijbos.nl

P e r s o o n l i j k |  I n t e g e r  |  T r a n s p a r a n t

T 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 uitvaartondernemer te kiezen zonder het risico op
‘meerkosten’.

Voor alle 
rouwarrangementen

Kruiszijweg 6, 
6034 RZ Nederweert-Eind
Tel. 06-22214158

Openingstijden: 
Di. t/m Vr. 9.00 u tot 12.30 u
Za. 9.00 u tot 16.00 u

Van Deursen Uitvaartverzorging, al 

ruim 50 jaar een begrip in Weert 

en omstreken, is een ‘jong’ fami-

liebedrijf dat kan bogen op ruime 

ervaring in het organiseren en be-

geleiden van uitvaarten. In 1960 

begon Michel van Deursen met zijn 

vrouw Noortje met de organisatie 

van begrafenissen in Nederweert. 

Nadat zijn zoons Williamme en Bart 

van Deursen het overnamen, zijn 

het anno 2014 zijn kleindochters, 

Chayenne en Blossom van Deursen, 

die de touwtjes meer en meer in 

handen krijgen en een frisse wind

door het bedrijf laten gaan. 

“Wij (Chayenne en Blossom van Deursen, red.) zijn de derde ge-

neratie Van Deursen die actief is binnen de uitvaartbranche. Van-

zelfsprekend kwamen wij al vroeg in aanraking met de organisatie 

van uitvaarten en alles wat daarbij komt kijken. Inmiddels hebben 

wij een helder beeld van het reilen en zeilen binnen deze branche, 

en hebben wij aan de hand hiervan een helder perspectief voor de 

toekomst kunnen creëren. Hierin staat de onafhankelijkheid cen-

traal. Wij willen, waar mogelijk, ‘zelfvoorzienend’ zijn, mede om 

de kosten zo laag mogelijk te houden. Grotendeels is dit nu al het

geval: zo hebben wij de rouwkamer, het drukwerk en de rouwauto 

in eigen beheer, maar bijvoorbeeld ook het Auditorium, waarmee

wij een eigen, kleine ruimte hebben waar afscheid genomen kan 

worden van een dierbare. Echter, momenteel zijn wij druk bezig 

met de realisatie van een crematorium in Weert, zodat wij ook het

laatste stukje tot in de puntjes kunnen verzorgen. 

De huidige prognose is dat het crematorium, genaamd Crematorium 

Weerterland gelegen aan de Ringselvenweg te Weert, haar deuren

zal openen in het voorjaar van 2015. Hier krijgen wij de mogelijk-

heid om een persoonlijke, eigentijdse afscheidsdienst te realiseren 

in de ruim opgezette aula, die wordt voorzien van de modernste 

Van Deursen Uitvaartverzorging:
jong, transparant en ondernemend

apparatuur. Daarnaast bestaat er de gele-

genheid om samen met de gasten nog even 

na te praten onder het genot van een kopje 

koffie met een stukje vlaai, of juist met een 

glaasje wijn en een toastje, in de lichte, 

sfeervolle horecaruimte. Wij vinden het van 

het grootste belang dat ieder afscheid zo 

kan worden ingevuld, zoals de overledene 

dat graag zou zien, zonder concessies.

De huidige tijd vraagt om een nieuwe, on-

gelimiteerde en transparante aanpak. Ook

binnen de uitvaartbranche. Met onze jonge 

leeftijd zijn wij wellicht een ietwat vreemde 

eend in de bijt, maar de combinatie tus-

sen de ruime schat aan ervaring enerzijds 

en een vernieuwend, fris inzicht anderzijds 

geeft ruimte, lucht en toch een gedegen re-

sultaat.” 



AFSCHEID EN ROUW

Natuursteen Limburg Ospel

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

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  

mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Al 8 jaar het vertrouwde adres als het gaat om een mooi en betaalbaar monu-
ment voor uw dierbare. Alle denkbare monumenten worden door ons met de 
grootst mogelijke zorg en persoonlijke aandacht gerealiseerd. De mogelijkheden 
zijn grenzeloos, ook in combinatie met brons, glas en rvs. Door samenwerking 
met gespecialiseerde toonaangevende landen, in combinatie met lage overhead 
kosten, kunt u in vele gevallen tot wel 30% voordeliger uit zijn.
Ook in geval van het bijzetten van een dierbare in een bestaand graf kunt u een 
beroep doen op onze expertise. Garantie bepalingen worden in deze gevallen 
door ons overgenomen zodat u ook hierbij geen risico loopt.
Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kostenopgave.

Wij distantiëren ons van het versturen 
van reclamefolders na een overlijden.St. RochusstrSt. RochusstrochusstrSt. R aat 17

6031 BG Nederweert
0495 632848 

www.arlene-uitvwww.arlene-uitv.arlene-uitvwww aart.nl 

Arlene uitvaartverzorging erzorging ging erzor
Uw adres voor alles wat met afscheid te maken heeft.
- Stervensbegeleiding
- VerzorVerzorerzorV gen verzorgen vgen verzor an begrafenis of crematie
- Ritueel begeleiding  (een persoonlijke invulling v(een persoonlijke invulling vsoonlijke invulling v(een per an de dienst)

- Eigen afscheidskamers te bezoeken zonder afsprEigen afscheidskamers te bezoeken zonder afsprs te bezoeken zonder afsprEigen afscheidskamer aak 
- PerPererP soonlijk rersoonlijk rsoonlijk rer ouwsoonlijk rouwouwsoonlijk r drukwerk
- Allerlei mogelijkheden om thuis op te baren
- Extra aandacht bij de uitvaart voor kinderen
- Rouwbegeleiding Rouwbegeleiding ouwbegeleiding R

Met respect voor de overledene en nabestaanden 
bieden wij alle rust, tijd, ruimte en kennis, die u nodig heeft bieden wij alle rust, tijd, ruimte en kennis, die u nodig heeft , die u nodig heeft bieden wij alle rust, tijd, ruimte en kennis
om afscheid te nemen van hen die u dierbaar zijn. 
Ongeacht waar u verzekerd bent.erzekerd bent.d bent.erzeker

Vogelsbleek 18/A     • 6001 BE  WEERT     •  T  (0495) 549 630     •     I  www.geuns.nl     •     E  info@geuns.nl

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.

Uw wens 
staat voor ons 

bovenaan...

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

In 2014 bestaat Uitvaartverzorging van Gansewinkel 20 jaar. 

Dit jaar zijn er nog verschillende activiteiten om dit jubileum 

niet zomaar voorbij te laten gaan.

Wij beheren Uitvaartcentrum Weert, Boerhaavestraat 28. Het Uitvaart-
centrum wordt momenteel opnieuw ingericht om aan de huidige wen-
sen van nabestaanden te voldoen. Het creëren van een huiselijke sfeer 
is van groot belang. Om het eindresultaat te laten zien gaan wij een 
open dag organiseren op zondag 23 november tussen 11.00-16.00 uur. 
Op deze dag is het tevens mogelijk om een kort bezoek te brengen 
aan Crematorium Midden-Limburg te Baexem. Zij stellen belangstel-

lenden in de gelegenheid om eens een kort kijkje achter de schermen 
te nemen. Heeft u hier interesse in? Meldt u zich dan bij ons aan, tel. 
0495-543815 of via info@uitvaart-vangansewinkel.nl

In ons werk hebben wij vaak ook met kinderen te maken. Wij willen 
ook niet aan hen voorbij gaan en daarom gaan wij in samenwerking 
met IkHouVanTaart de Wenstaartwedstrijd organiseren.

Ben jij tussen de 6 en de 12 jaar?
Ken je iemand die je een taart toewenst?
Lijkt het je leuk om met Naomi Winters van IkHouVanTaart je zelf ont-
worpen Wenstaart te maken?

Teken, plak of schilder dan jouw perfecte Wenstaart en schrijf een stuk-
je over wie je de taart toewenst en waarom, en stuur deze op naar:
Uitvaartverzorging van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4, 
6004 VE Weert

Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer erbij te zetten!
Je kan jouw wenstaart insturen t/m 31 oktober.

Er worden 2 winnaars uitgekozen, één in de categorie 6 t/m 9 jaar en 
één in de categorie 10 t/m 12 jaar.

De winnaars worden 14 november bekend gemaakt op
www.uitvaart-vangansewinkel.nl en de facebookpagina’s van zowel 
van Uitvaartverzorging van Gansewinkel, IkHouVanTaart en Wenstaart 
Weert. Ook worden de winnaars telefonisch benaderd.

De data wanneer de wenstaarten gemaakt worden zijn in overleg met 
IkHouVanTaart.

Alle inzendingen krijgen een presentje!

Van Ganswinkel Uitvaartverzorging

w e e r t
UitvaartcentrumUitvaartcentrumUitvaartcentrum



PINKE
STRAATNAMEN HOEBENAKKER
In een wijk met zulke prominente 
namen
als Montgomery, Eisenhower, dok-
ter Jansen
liggen er nog heel wat leuke kansen.
Maak van Tinnegieter een Gieëne 
Fiklaan
en van Bezembinder liever Hoempa-
weg voortaan.

 B.B.

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

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

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 18 oktober
SV Budel A1 – Merefeldia A1	 14:00/15:30
Merefeldia B1 – MMC Weert B1 15:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 18 oktober
Merefeldia B2 – MMC Weert B3 15:00
MMC Weert D3 – Merefeldia D2	09:45/10:45
Merefeldia F6 – Deurne F6 09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 18 oktober
Merefeldia – Neerkandia 17:00

Bekerprogramma Senioren
Dinsdag 14 oktober
Merefeldia VR1 – Baarlo VR1 20:00

Zondag 19 oktober
Merefeldia 5 – Brevendia 5	 11:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 19 oktober
Merefeldia 4 – FC Cranendonck 4 12:00

Oefenprogramma Senioren
Dinsdag 14 oktober
RKVB 1 – Merefeldia 1	 18:45/20:00

Zondag 19 oktober
Merefeldia VR1 – RKHVC VR1 10:00

RKSVO Nieuws

Zaterdag 18 oktober:
RKSVO vriendinnendag van 11.00 tot 
13.30 uur
Aanmelden via: jeugdsecretaris@rksvo.nl 

Zaterdag 18 oktober:
RKMSV B1 - RKSVO B1 14.30
Helden C1 - RKSVO C1 13.00
RKSVO E3 - Crescentia E1 10.00

Zondag 19 oktober:
RKSVO 4 - Rood/Wit’67 4 11.00
Maarheeze 5 - RKSVO 5	 10.00
RKSVO da.2 - SVC’2000 da.2 10.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Daar zitten we dan, de start van het seizoen. 
De eerste druilerige herfstdag sinds tijden 
brengt ons naar Haelen voor de minioren-
wedstrijd. 4 banen voor het hele spul. Het 
programma is te overzien en verloopt soe-
pel. Zichtbare spanning en onzekerheid
bij de kindjes die nieuwe tijden zwemmen 
of zelfs voor het eerst meedoen. Gezellige 
aanmoediging vanaf de kant van de wat op-
geschoten jeugd om hun teamleden te mo-
tiveren. Er hangt een ongedwongen sfeer. 
Een korte pauze tussendoor en het eind is 
alweer in zicht. Iedereen lijkt z’n draai nog 
wel wat te moeten vinden want er zijn best 
wat diskwalificaties.  Maar ook medailles en 
flink verbeterde  tijden!
De kop is eraf!

Uitslagen:
Tom Charlier
100 meter rugslag 3de plaats brons
Maike Flinsenberg
200 meter rugslag 3de plaats brons
Danique Klomp
200 meter rugslag 2de plaats zilver
200 meter schoolslag 2de plaats zilver
Dyonne Klomp
100 meter vrije slag 1ste plaats goud
100 meter rugslag 2de plaats zilver
100 meter schoolslag 3de plaats brons
Rachelle Luimes
100 meter schoolslag 3de plaats brons
50 meter vlinderslag	 2de plaats	 zilver
Scarlet Princen
100 meter schoolslag 1ste plaats goud
Tristan Princen
100 meter vrije slag 2de plaats zilver
100 meter rugslag 3de plaats brons
100 meter schoolslag 3de plaats brons
Aron Snellen
100 meter vrije slag 3de plaats brons
Ivar Snellen
100 meter vrije slag 1steplaats goud
100 meter rugslag 1ste plaats goud

In totaal zijn er 32 nieuwe persoonlijke re-
cords gezwommen. Proficiat!

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 42, 18 en 19 oktober  2014.

Zaterdag 18 oktober.
Geen Uitwedstrijden.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 19 oktober.
Geen uitwedstrijden.
Thuiswedstrijden.
HS-1 – Best Heren 12.30 uur.
U20-1 – Aeternitas 14.30 uur.
U16-2 – Quo Vadis	 15.45 uur.
DS – Achilles	 15.45 uur.
U14-1 – Springfield 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.

Programma Za. 18 okt Junioren
Spcl Leeuwen B1 - Eindse Boys B1 14.00 uur
Helden MB1 - Eindse Boys MB1 13.00 uur
SV Budel E6M - Eindse Boys E3M	 09.45 uur

Programma Za. 18 okt Veteranen.
Eindse Boys - Sv Egchel 17.00 uur

Programma Zo. 19 okt Senioren 
Eindse Boys 2 - Maarheeze 3 10.30 uur
Eindse Boys 4 - DESM 4 10.00 uur

Mededelingen
Donderdag 16 okt kaarten aanvang 
20.00 uur

Voor laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Letsel opgelopen door 
toedoen  van een ander? 
Kijk voor meer info op: 

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

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

Met een aantal leden gaan we regelmatig 
duiken,  gemiddeld twee maal per week.
Op vrijdagmiddag duiken we in de Boschmo-
lenplas te Panheel waar heel veel te zien is 
en op  zondagochtend op een locatie elders 
in de weide omgeving. Meestal gaan we 
voor het onderwaterleven, maar regelmatig 
oefenen we op een onderwater plateau of 
op de bodem van de duiklocatie onze skills,
het oplaten van een veiligheidsboei, het wa-
tervrij maken van het duikmasker of het uit- 
en aantrekken van het jacket.
We beschikken over onderwater filmappa-

Oefeningen tijdens buitenduik

ratuur en een fotocamera om onze duiken 
te documenteren en om later terug te kun-
nen kijken hoe het ging. Onder het genot 
van koffie, frisdrank en koek, wordt er na 
het duiken geëvalueerd wat er gezien is en 
hoe we het ervaren hebben, maar het be-
langrijkste is dat  we vooral veel lol samen 
hebben in het duiken. Bij thuiskomst wacht 
de vervelende klus om de duikspullen te 
spoelen, maar dit is ook een onderdeel van 
onze sport en nodig om ze de volgende duik 
weer optimaal te kunnen gebruiken.
Op naar de volgende duik.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 3D wedstrijd Someren op 4 en 
5 oktober
Eric Winkelmolen Longbow

zaterdag 304 zondag 351
Tim Vaes Longbow zondag 314
Riny Vaes Longbow zondag 276
Anke Vaes Longbow zondag 197

Sjoerd Heijnen recurve zondag 343

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 

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – De Kring 1 = 3 – 9.
Vlegelke 3 – Jonas 2 = 5 – 7.
Black Pantalona 1 – Vlegelke 4 = 6 – 6.

Programma Golf
Vrijdag 17 – 10
Montfort 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – Stamgasten 1.
Vlegelke 3 - Haaze Hoof 2.
Moesdijk 1 – Vlegelke 4.

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Oude Smidse 1 = 2 – 4.
Stevensweert 1 – Vlegelke 2 = 0 – 6.
Swalmen 1 – Vlegelke 1 = 4 – 2.
Vlegelke  2 – Biermanshuis 1 = 6 – 0.

In het eerste team speelde Jaap Blok prima	
met 10.00 gem.

Programma Libre
Dinsdag 21 – 10
Vlegelke 1 – Dij Drie 1.
Montfort 3 – Vlegelke 2.

Veel Succes L.B.

Ton Claessens nieuwe koning
Schutterij St. Antonius

Tijdens de afsluiting van het seizoen 
2014 werd Ton Claessens de nieuwe ko-
ning van Schutterij Antonius Nederweert.
Na een heilige mis ging de schutterij naar 
het clublokaal waar een heerlijk warm buf-
fet werd geserveerd. Tijdens de feestver-
gadering na het eten werden Henk Gijsen
12.5 jaar lid en Jan Corstjens 25 jaar lid ge-
huldigd.

Na de vergadering ging de vereniging naar 
de schietboom waar werd gestreden om de 
koning 2015.

Na een spannende en lange strijd werd Ton 
Claessens de nieuwe koning van de schutterij. 

Het bestuur en leden feliciteert zowel de 
jubilarissen als de nieuwe koning met het 
behaalde resultaat. 

Zorg om de zorg in Nederweert
“Limburgse gemeenten komen er
zeer bekaaid vanaf bij de landelijke 
verdeling van de budgetten voor de 
gemeentelijke zorgtaken………” Dit 
was de opening  van het artikel in De 
Limburger  over de Zorg in Limburg.

Het nodigt uit om verder te lezen. 
Volgens het artikel (en inderdaad is 
dit al langer bekend) heeft  Limburg 
een zorghistorie van meer mensen 
met beperkingen. Om dit feit kunnen 
we niet omheen. Er zijn twee moge-
lijkheden:

•	 boos naar de landelijke overheid
wijzen of

• gemeente en provincie zelf het ini-
tiatief nemen en naar goede oplos-
singen zoeken/creëren. 

Boos naar de landelijke overheid 
wijzen is prima, maar laten we dan 
tegelijkertijd zelf, als gemeente en 
provincie, ook onderzoeken welke 
mogelijkheden hebben we met de to-
tale begrotingen/budgetten.

Alle overheden (zowel lokaal, pro-
vinciaal als landelijk) zijn erg goed 
om voor alles aparte budgetten op 
te stellen.  Om enkele te noemen: 
huisvesting, onderwijs, welzijn en 
zorg enz, enz. Voor ieder is een apart 
budget geraamd/gereserveerd. Op-
vallend hierin dat er altijd “hard ge-
werkt” wordt om deze budgetten op 
het eind van het jaar “op te hebben”. 
Want als dit niet gebeurd dan moe-
ten ze terug in de algemene pot. Dat 
is iets waar iedere medewerker en/of 
bestuurder  vies van is.  Opmaken is 
het devies!

Jammer dat tussen deze budgetten	
“betonnen schuttingen” staan. In-
dien bestuurders/medewerkers  nu 
eens niet zo krampachtig zouden 
handelen en flexibeler met de bud-
getten om zouden gaan dan was er al 
winst te halen.

Provincie Limburg heeft enkele ja-
ren een enorme financiële meeval-
ler gehad nl. de “Essent gelden”. Het 
exacte bedrag is ons niet bekend 
maar het moet enorm zijn. Toen is 
afgesproken om deze gelden te re-
serveren voor “moeilijkere tijden”. 
Daar kunnen we nu wel van spre-
ken. De gelden worden dan door 
de provincies fors aangesproken. 
Maar wat gebeurd er? De gelden 
worden vooral richting de “harde 
sector”  (economie, grote zichtbare 
projecten) uitgegeven en nauwe-
lijks aan de “zachte sector “ (zorg 
en welzijn). Onder het mom goed 
voor de werkgelegenheid wordt 
er veel geld in de harde sector ge-
investeerd. Enkele voorbeelden 
zijn: randweg Heerlen, Vliegveld 
Beek, N266 (randweg Nederweert )
Greenport Venlo, N280 (weg Roer-
mond Weert).

Waarom wordt er niet in de “zachte 
sector”geïnvesteerd?  Ook dit levert 
forse werkgelegenheid op en wat 
zeker zo belangrijk is, hulp voor veel 
hulpbehoevende mensen. 

Blijkbaar scoort men met grote pro-
jecten beter. Het is “zichtbaar”. Ieder-
een ziet wat de bestuurder  allemaal 
doet. Prima middel om in de picture 
te staan. Een voorbeeld hiervan zien 
we nu helaas in onze eigen gemeen-
te. Ondanks dat uit studie blijkt dat 
de randweg  verkeerstechnisch niet 
noodzakelijk is en het advies van een 
duidelijke meerderheid van de stake-
holders (door gemeente en provincie 
zelf geïnstalleerd), kiest  B&W  voor 
een Randweg! Waarom?? “Er is een 
plan gemaakt en daar staat in dat we 
een randweg willen, zodat we een 
boulevard kunnen maken”. 

Dit werd nog eens extra herhaald in 
de uitnodiging voor de thema avond.
Deze randweg gaat zeker € 20.000.000
kosten (en volgens financiële deskun-
digen zullen de € 30.000.000 zeker 
gehaald worden).

Maar geen vrees: hier is geld genoeg 
voor! Provincie heeft nl. heel veel 
“Essent- geld” (en dit moet toch echt 
een keer op!)

Bestuurders, in een tijd van grote be-
zuinigen, mogen we toch verwachten
dat er serieus met gemeenschappelijk 
geld om gegaan wordt. 

Meer dan € 20.000.000,- uitgeven om 
mooie sier te maken, of om “in de pic-
ture te staan” kan niet, mag niet.

Met deze € 20.000.000,- zouden we 
de mensen, die nu hulp nodig heb-
ben (zorginstelling of in de thuiszorg) 
enorm kunnen helpen.

Veel van deze mensen (ouderen) heb-
ben jaren hard gewerkt. Zij hebben 
een grote bijdrage  aan onze maat-
schappij geleverd. Dagelijks hebben 
we hier ons voordeel van. Naar deze 
mensen (en ander hulpbehoevenden) 
hebben we een verplichting.  Geld 
verspillen in grote, niet noodzakelijk 
projecten kan niet, mag niet! 

In deze tijd moet geld goed overwo-
gen, zeer zorgvuldig besteed worden, 
waarbij we onze (voor)ouders, kennis-
sen en anderen, die helaas afhankelijk 
van zorg zijn niet mogen vergeten. 

Hoe trots zou Nederweert (en overig 
Limburg)  zijn indien we kunnen stel-
len dat door een goede visie (waar-
den en normen) van bestuurders, 
de hulpbehoevenden in Nederweert 
(Limburg), nog jaren die hulp krijgen 
waar zij recht op hebben. Dan sta je 
als bestuurder echt in de picture!

Tjeu Triepels; een bezorgde Neder-
weertenaar

GARAGE-
VERKOOP

Merkartikelen van vorig seizoen aan
DUMPPRIJZEN: € 5,- € 10,- € 20,-
SLECHTS 2 DAGEN!! SLA UW SLAG!!

Vrijdag 17 oktober 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 18 oktober 9.00 - 12.00 uur

MODE VOOR DE MODERNE VROUW

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Woont u op de Hoofstraat of Uliker? 
En is de Randweg niet uw zorg?
Toch wel! Doordat op de doorgaande 
route vanaf Helmond langs de Zuid 
Willemsvaart tussen Brug 14 en de 
nieuwe rotonde de aansluiting wordt 
gemaakt van de nieuwe Randweg, 
zal veel (vracht)verkeer richting Ven-
lo een sluiproute zoeken.

Welke sluiproute? Via de Nieuw-
straat, Uliker, Kreijelmusweg, Kreijel 
en de Hoofstraat! Wat betekent dit 
voor u? Meer (vracht)verkeer en 
meer fijnstof, dus meer overlast en 
meer ergernis. JAN vraagt zich af	

wat het nut en de noodzaak van de 
Randweg is.

Uit de laatste rapportages blijkt dui-
delijk dat er geen noodzaak is om een 
nieuwe Randweg aan te leggen. Be-
sluiten die in het verleden zijn geno-
men, zouden dan ook teruggedraaid 
moeten kunnen worden.

Geen Randweg is namelijk óók een 
optie. Een optie die volgens ons niet 
onderzocht is. Wij willen graag uw 
mening hierover horen. Geef uw re-
actie via www.facebook.com/janne-
derweert.

JAN

Programma SV Leveroy

Zaterdag 18 oktober (inhaal)
FC ODA D3 - Leveroy D2 11.30

Zondag 19 oktober (inhaal)
Leveroy 2 - Heythuysen 3 11.00

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 



Het is onmogelijk gebleken om voor 
1 oktober een realiseringsovereen-
komst te sluiten voor de uitvoering 
van het centrumplan op de locatie 
Wijen-Woonwereld-Emté aan de 
Burg. Hobusstraat te Nederweert. 
Burgemeester en wethouders sluiten 
niet uit dat een overeenkomst binnen 
afzienbare termijn alsnog kan worden 
gerealiseerd. 

Het college wil, in het belang van de 
vervolgprocedure, eerst een verdie-
pingsslag maken en zich laten advise-
ren over de gevolgen die het centrum-
plan kan hebben voor de toekomst 
van het (bestaande) centrum van 
Nederweert. 

Overeenkomst
De gemeente werkt al enige tijd met 
de Ontwikkelcombinatie Meulen 
projectontwikkeling BV uit Weert en 
Rialto Vastgoed BV uit Den Bosch aan 
de haalbaarheid van het centrumplan. 
Het plan behelst de herontwikkeling 
van de locatie Wijen-Woonwereld 
en Emté tot een nieuw winkelgebied 
waar ruimte is voor twee supermark-
ten met aanvullende dagwinkels 

en bovenwoningen. Het openbare 
gebied in de omgeving zal opnieuw 
worden ingericht en voorziet het 
nieuwe winkelgebied van ruim vol-
doende parkeergelegenheid en een 
goede bereikbaarheid.

Planning
Om een realiseringsovereenkomst te 
kunnen sluiten met de Ontwikkelcom-
binatie, zal er met alle partijen (de 
grond- en pandeigenaren en de toe-
komstige huurders en afnemers van 
de winkelruimte en bovenwoningen), 
overeenstemming moeten zijn. Het 
bleek niet mogelijk om de termijn van 
1 oktober te halen. Op basis van de 
positieve resultaten tot nu toe, sluit 
het college echter niet uit dat een 
realiseringsovereenkomst op een later 
tijdstip alsnog kan worden gesloten. 

Verdiepingsslag
De ontwikkelingen op het gebied van 
winkel- en consumentengedrag gaan 
razendsnel. Burgemeester en wethou-
ders vinden het gezien de looptijd van 
het plan en de genoemde ontwik-
kelingen, belangrijk om zich nader te 
laten adviseren over de effecten die 

het centrumplan kan hebben voor het 
kernwinkelgebied van Nederweert (de 
Kerkstraat en op de Lambertushof). 

Ontwikkelingen 
Er bestaat behoefte aan meer inzicht 
in de gevolgen van de actuele ont-
wikkelingen in de detailhandel en de 
vraag hoe dit zich verhoudt tot de visie 
op de detailhandel in het Masterplan 
Nederweert-Budschop uit 2009. Het 
college heeft de Ontwikkelcombinatie 
laten weten dat een verdiepingsslag op 
dit onderdeel is gewenst voordat er een 
besluit valt over het centrumplan.

Vervolgtraject
De gewenste verdiepingsslag betekent 
dat er nog enige tijd nodig zal zijn 
voordat burgemeester en wethouders 
een standpunt kunnen innemen en zij 
de gemeenteraad een voorstel kunnen 
doen over het vervolg van het centrum-
plan. Zoals het er nu naar uitziet wordt 
een voorstel van het college aan de 
gemeenteraad begin 2015 verwacht. 

De aangepaste planning heeft geen 
gevolgen voor de door de provincie ver-
strekte subsidie van ruim 1,5 mln euro.  

Op zondag 12 oktober plaatste wet-
houder Houtman (o.a. Toerisme en 
Recreatie) symbolisch de eerste paal 
van het wandelknooppuntennetwerk. 
Dat deed hij samen met leden van de 
werkgroep Knopenlopen en de be-
stuurscommissie Sarsven en de Banen. 
De feestelijke bijeenkomst vond plaats 
bij lJsboerderij Gommers.

Buitengebied in Balans
ln Nederweert wordt op meerdere 
plaatsen hard gewerkt aan het buiten-
gebied. Denk aan herinrichtingsproject 
Sarsven en de Banen op het vlak van 
landbouw, natuur, water, recreatie en
een groot aantal projecten in het ka-
der van het programma Buitengebied 
in Balans, samen groots, samen doen!

Aantrekkelijk maken
Het uitrollen van een wandelroutenet-
werk aan de hand van knopenlopen 
is eveneens gericht op het aantrek-
kelijker maken van het buitengebied. 
Het afgelopen jaar is met een werk-
groep de routes bepaald, is er over-
leg gevoerd met grondeigenaren en 
beheerders en zijn er kaarten gemaakt 
en materialen besteld. 

Opnemen 
Afgelopen zondag werd de eerste rou-
teaanwijzer geplaatst. Na de officiële 

handeling maakten de aanwezigen 
een wandeling door een deel van het 
herinrichtingsproject Sarsven en de 
Banen. In dit gebied zijn al nieuwe 
wandelpaden aangelegd die nu op-
genomen worden binnen het totale 
knooppuntennetwerk. 

175 km wandelplezier
Na het plaatsen van de eerste paal 
zal de buitendienst samen met de 
werkgroep het netwerk verder uitrol-
len. Naar verwachting gaat dit drie 
maanden duren. Als de laatste paal 
geslagen wordt ligt er een struc-
tuur van 175 km die bewandeld kan 
worden. Het gaat niet alleen om 
bospaden en veldwegen, maar ook 
veegpaden langs waterschapssloten 
en asfaltwegen. Nederweert gaat op 
een vrij unieke manier het netwerk 
digitaal verknopen.

Inzicht in actuele ontwikkelingen
Verdiepingsslag en nieuwe planning vervolgtraject centrumplan

GemeenteContact
Donderdag 16 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. 

Het centrumplan behelst o.a. de herontwikkeling van het gebied rond het pand Wijen Woonwereld. Foto gemeente Nederweert

Eerste paal wandelnetwerk geslagen

Op de website...
 Begroting 2015
 Bezwaar en beroep
 Lijst locaties bladkorven 
 Meldpunt openbare ruimte

www.nederweert.nl

Begroting 2015 
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 begrot-
ing voor 2015 is sluitend. Voor de latere 
jaren zijn ombuigingen noodzakelijk. 

Volgende week leest u meer over de 
begrotingsbehandeling. Het complete 
boekwerk is te vinden op www.neder-
weert.nl en ook in te zien bij de balie van 
het gemeentehuis.

Afspraak maken? 
Vanaf augustus kunt u bij de snelbalie 
voor enkele veelvoorkomende produc-
ten terecht. Voor alle andere producten 
verzoeken wij u vooraf een afspraak te 
maken. Maar wat als u geen afspraak 
heeft?

Allereerst: het maken van een afspraak 
biedt extra service: U wordt sneller ge-
holpen, u hoeft niet meer te wachten en 
u kunt zelf online of telefonisch uw af-
spraak regelen. Maar 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, meestal zult u 
een andere dag moeten terugkomen en 
bent u voor uw gevoel voor niets naar 
het gemeentehuis gekomen.  Dat kunt 
u voorkomen. Hoe? Op onze website 
kunt u lezen wat precies 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! 
Volgende week komen we uitgebreider 
op de nieuwe werkwijze terug.

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

Welke waarden binden ons, hoe ziet de 
toekomst van het toerisme en recreatie 
er uit en welke kansen liggen er? Het 
waren vragen die donderdag 2 oktober 
centraal stonden tijdens de tweede 
bijeenkomst van de Raad van Inspiratie. 
Als locatie voor de bijeenkomst was 
gekozen voor de accommodatie Loeige-
zellig aan de Vrijkebomenweg in Ospel. 
“Een bijzonder inspirerende omgeving”, 
aldus Herman Vrehen, voorzitter van de 
raad.

Verschillende achtergronden 
De Raad van Inspiratie maakt onderdeel 
uit van het programma Buitengebied 
in Balans, samen groots, samen doen! 
en bestaat uit elf personen. Die hebben 
allemaal een relatie met het buiten-
gebied. “Bij het samenstellen van de 
raad is gekozen voor een evenwichtige 
verdeling”, aldus Joyce Dirkx, coördina-
tor Plattelandsontwikkeling namens de 
gemeente. “De leden hebben verschil-
lende achtergronden. Het zijn mensen 
die op persoonlijke titel vrij willen 
meedenken.” 

Nieuwe visie
De bijeenkomsten van de Raad van Inspi-
ratie en de uitkomsten daarvan vormen 
een belangrijk onderdeel in het proces 

om te komen tot een nieuwe visie voor 
het buitengebied van de gemeente 
Nederweert. Noem het de stip op de 
horizon. De raad vormt daarin een 
bijzondere denktank. In de raad worden 
belangrijke thema’s en onderwerpen 
die spelen in het buitengebied bespro-
ken. 

Wat bindt ons?
De eerste bijeenkomst in juli, was een 
kennismakingsronde. Ervaringen en 
verwachting werden gedeeld en de 
eerste gesprekken over normen en 
waarden werden gevoerd. Tijdens de 
bijeenkomst van 2 oktober is het thema 
normen en waarden verder uitgediept. 
Aan de hand van interactieve sessies 
benoemde de raad waarden en normen 
die belangrijk zijn voor een toekomst-
bestendig en evenwichtig buitengebied. 
Het gaat dan om waarden zoals leef-
baarheid, duurzaamheid en trots zijn op 
het buitengebied. 

Kansen creëren 
De eerste helft van de bijeenkomst 
werd ook gebruikt om inhoud te geven 
aan deze waarden. Vervolgens is er 
gezocht hoe deze waarden een meer-
waarde kunnen zijn voor alle actoren 
(betrokkene) in het buitengebied. “Zo 

creëer je ook kansen voor de leefbaar-
heid”, aldus voorzitter Herman Vrehen. 

Toerisme en recreatie.
De tweede helft van de bijeenkomst 
stond in het teken van toerisme en 
recreatie. Het buitengebied bezit de no-
dige potentie. Samen is gebrainstormd 
over de kansen die er liggen in Neder-
weert binnen de driehoek natuur, rust 
en landbouw. Ook zijn de verbindingen 
verkend die zijn te leggen met andere 
thema’s, partners en tussen onderne-
mers onderling. De deelnemers brachten 
ideeën in hoe toeristisch en recreatief 
Nederweert op de kaart zou kunnen 
staan in 2024. Er is natuurlijk gekeken 
hoe dit te bereiken is. 

Derde bijeenkomst.
De ideeën die zijn ingebracht worden 
vertaald in concrete acties, die tijdens de 
derde bijeenkomst geformuleerd wor-
den. Deze bijeenkomst staat gepland 
voor december. Dan zal de raad eerst an-
dere thema’s zoals gezonde leefomgev-
ing, duurzame bedrijvigheid en natuur 
bespreken. Het einddocument van alle 
sessie verwacht de raad in het voorjaar 
2015 op te leveren. Uiteraard houden 
we op de hoogte van de ontwikkelingen 
van de Raad voor Inspiratie. 

Tweede bijeenkomst Raad van Inspiratie
Het knopenlopennetwerk krijgt QR-codes waardoor wandelaars digitaal informatie kunnen opvragen. 

Foto: Nederweert24.



DAMES- EN
HERENKLEDING

VAN TOPMERKEN
50% tot 75% korting

ALLES NETJES OP KRAMEN
LANGS DE WINKEL GEPRESENTEERD

SUPER RESTANTENMARKT! KORTINGEN TOT 75%

Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

HONDERDEN JEANS 
DAMES - HEREN

voor 50% tot 75%

BERG-/
WANDEL 

SCHOENEN VOOR 
SPOTPRIJZEN 

VAN LOWA 
EN MEINDL

VEEL SCHOENEN + 
SPORTSCHOENEN 

VOOR DUMPPRIJZEN!!
DO: 16 OKT. VAN 13.30-19.30 UUR
VR: 17 OKT. VAN 09.00-17.30 UUR
ZA: 18 OKT. VAN 09.00-15.30 UUR

Wegens de herfstvakantie 

zijn wij zaterdag 18 oktober 

 de gehele dag gesloten!TE HUUR
Appartement

Centrum Nederweert
06- 517 517 15

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

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

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

STEVENS TELEVISIES

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

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

In 95% de goedkoopste!
Persoonlijke service

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

UW LED TV ADRES!

Brugstraat 7 - 6031 EE  Nederweert
Tel. 06-54397476  Fax 0495-519888

E-mail: info@hermansdakwerken.nl
www.hermansdakwerken.nl

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen  
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

Tel. 06-52 62 92 93
b.g.g. tel. 06-23 61 07 83

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

Witgoed
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Op zaterdag 25 oktober aanstaande 
organiseert Laco sportcentrum Ne-
derweert in samenwerking met Red-
dingsbrigade Nederweert, Duikteam 
Nederweert en zwemvereniging ZPC 
op de dag van de Winter Challenge 
een grote sponsoractie voor de stich-
ting Spieren voor Spieren.

Waarom nu deze sponsoractie; kin-
deren moeten onbezorgd kunnen 
rennen, fietsen, spelen en sporten. 
Voor 20.000 kinderen in Nederland is 
dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben 
een spierziekte en dat beperkt hen in 
alles wat ze willen en kunnen. Spie-
ren voor Spieren helpt deze kinderen 
door de opbrengsten van sportieve 
fondsenwervende evenementen di-
rect in te zetten voor snellere diagno-
se en baanbrekend onderzoek. Ook 
organiseren we leuke evenementen 
voor de kinderen met een spierziekte 
en hun families. 

Laco is een van de hoofdsponsors van 
de stichting Spieren voor Spieren die 
het hele jaar door vrijblijvend allerlei 
sponsor activiteiten organiseert om 
geld in te zamelen om juist kinderen 
met een spierziekte kans te geven om 
te sporten.

Wat is er zo interessant op zaterdag 
25 oktober. In heel Nederland worden 
sponsoractiviteiten georganiseerd 
onder de naam van Winter Challen-
ge. Op deze dag gaan in Nederland 
duizenden mensen deelnemen aan 
sportactiviteiten om geld in te za-
melen voor kinderen die niet kunnen 
sporten. Stel je voor je bent zeven of 
acht jaar oud, je zit in een rolstoel en 
je vriendjes zijn in het zwembad aan 
het zwemmen en jij kunt dit niet. Dit 
is een van de reden waarom Laco 
sportcentrum Nederweert, de Neder-
weertse Reddingsbrigade, Duikteam 
Nederweert en zwemvereniging ZPC 
geld gaan inzamelen om kinderen 
met een spierziekte in de toekomst 
een kans te geven om wel te kunnen 
sporten. 

Waar moet je op zaterdag 25 okto-
ber zijn om de Winter Challenge een 
warm hart toe te dragen natuurlijk 
in de sportaccommodatie van Laco 
Nederweert. Om 12:00 uur gaat 
de Winter Challenge officieel van 
start. Wethouder H. Geraats zal het 
startsein geven voor een bijzondere 
sportdag met veel activiteiten. Je 
kunt o.a. deelnemen aan duikactivi-
teiten van Duikteam Nederweert of 
meedoen met auto onderwater van 
de Reddingsbrigade Nederweert. 
Ouders met kinderen van 0 t/m 3 jaar 
kunnen kennis maken met het knuf-
felzwemmen (baby en peuterzwem-
men). Er worden onderwaterfoto’s 
gemaakt en er zijn diverse standhou-
ders die wellness producten demon-
streren.

Het fitnesscentrum van Laco Neder-
weert is van 13:00 uur tot en met 
18:00 uur opengesteld voor ieder-
een die kennis wil maken met de fit-
nesssport of wil meedoen met een 
van de doelgroeplessen zoals Club-
Power, ClubYoga, ClubFiësta (dans), 
bodysculpture en streetdance. 

Naast deze spraakmakende activitei-
ten worden er nog veel meer activi-
teiten georganiseerd. Zo organiseren 
zwemvereniging ZPC, Reddingsbriga-
de Nederweert en het duikteam van 
Nederweert van 18:00 tot 24:00 uur 
een gemixte zwemmarathon.

De zwemmarathon bestaat uit 3 on-
derdelen. Je kunt kiezen uit een van 
de volgende onderdelen, meer dan 
een onderdeel mag ook:
a. Afstandzwemmen
b. Hinderniszwemmen 
c. Snorkelen

Als je meedoet, is het van belang om 
zoveel mogelijk sponsorgeld in te 
zamelen voor Spieren voor Spieren. 
Hiervoor zijn sponsorkaarten beschik-
baar die vanaf maandag 6 oktober 
verkrijgbaar zijn bij de receptie van 
Laco sportcentrum Nederweert. 

Het leuke van de zwemmarathon is 
dat de deelnemers het sponsorgeld 
“munten” tijdens het zwemmen in het 
zwembad gooien, aan het eind van de 
zwemmarathon wordt het sponsor-
geld door duikers van Duikteam Ne-
derweert van de bodem gehaald. 

Maar dit is nog niet alles. Om de 
Winter Challenge sportief af te slui-
ten start er om 21:00 uur in het fit-
nesscentrum een spinningmarathon. 
De spinningmarathon eindigt om 
02:00 uur als de zomertijd overgaat 
in de wintertijd. Men kan een spin-
ningfiets per uur reserveren of voor 
de hele spinningmarathon. Een uur 
spinnen kost per deelnemer € 7,50 
of € 30,00 voor de hele marathon. 
Er zijn maximaal vijfentwintig fietsen 
beschikbaar. Voor verenigingen die 
geïnteresseerd zijn om mee te doen 
aan de spinningmarathon zijn twaalf 
fietsen gereserveerd, de overige der-
tien spinningfietsen zijn beschikbaar 
voor iedereen die graag mee wil 
doen. Dit mogen ook hele families 
zijn. De opbrengst komt ten goede 
aan de stichting Spieren voor Spieren.

Voor alle activiteiten tijdens de Win-
ter Challenge wordt een sponsorbe-
drag gevraag. Doe je mee b.v. met de 
zwemmarathon dan kun je deelne-
men mits je een sponsorbedrag in het 
zwembad gooit. Jij bepaalt hoeveel 
geld je sponsort. 

Wil je meer weten over de Winter 
Challenge 2014 kijk dan op de web-
site van Laco Nederweert.

Winter Challenge 2014De Botte Bengel

Nieuw op het aankomende Prinsebal 
van CV De Bengels is de uitreiking van 
de Botte Bengel.
Tijdens deze avond zal de Botte Ben-
gel worden uitgereikt aan een per-
soon uit Nederweert.
Wat is nu de bedoeling? Ken jij ie-
mand die afgelopen jaar een enorme 
blunder of een botte streek heeft 
begaan, of ken je iemand die bij een 
ander een streek heeft uitgehaald, 
geef hem of haar dan op voor de Bot-
te Bengel. Uit de inzendingen zullen 
dan de 5 ½ lompste streken bekend 
gemaakt worden en tijdens deze 
avond gepresenteerd worden.
Een deskundige jury zal beoordelen, 
wie er op het einde van de avond met 
de Botte Bengel naar huis gaat.
De bekendmaking zal gebeuren na-
dat de nieuwe prins van CV De Ben-
gels bekend is gemaakt. Dus wil jij 
weten wie de 1e Botte Bengel krijgt 
uitgereikt en wie de 42e Prins van CV 
De Bengel wordt, kom dan op 22 no-
vember a.s. naar De Pinnenhof.

Hoe kun je iemand opgeven?
Stuur een mailtje naar: info@cvde-
bengels.nl.
Vermeld in deze mail je eigen naam 
met je email adres en het telefoon-
nummer waarop je bereikbaar bent. 
Geef in dit mailtje een omschrijving 
van de blunder of botte streek waar-
over het gaat. Vermeld ook de naam 
of namen over wie het gaat.
Ieder persoon die een streek meld, zal 
een reactie krijgen van CV De Bengels.
De aanmelding van deze streek of 
blunder moet voor 11 november 2014 
binnen zijn.

Dus ken je iemand, schroom niet om 
even een mailtje te sturen en wij zul-
len ervoor zorgen dat de blunder of 
streek niet vergeten gaat worden en 
beloont wordt met een mooie prijs.

Cv De Bengels

Paul van der Sande en Neeltje Vaes 
van Eetcafé De Kleine Winst gaan 
vanaf begin december de bowling-
baan “Pins & Pints Bowling” runnen.
Het bowling centrum ligt naast het 
Win casino aan de randweg in Ne-
derweert.
Paul en Neeltje willen een gezellig en 
attractief bowlingcentrum neerzet-
ten waar je naast bowlen ook kunt 

darten, tafelvoetballen, biljarten en 
gezellig een biertje drinken. Naast 
het spel en vermaak serveren ze ook 
een kleine kaart waar voornamelijk 
hapjes centraal staan. 

De voormalige uitbater van Grand 
Madeira, Paul Douven, zal samen met 
Neeltje en Paul het bowlingcentrum 
gaan runnen.

Paul en Neeltje eigenaren Pins & Pints Bowling

GROTE VERBOUWINGS-
OPRUIMING

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