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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

Redaktie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

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

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

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

Milan & Fenne Beijes:
“Wij komen graag bij tandarts Luuk van-
wege de leuke verrassing!”

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –

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.

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

      EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

               DUURZAAM BOUWEN

….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

De Krottepoffers spelen:

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

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

Regie: Ja
n Vaes

KOOP
OP TIJD

UW
KAARTJES!!!

Grootouder Kleinkind Natuurmiddag bij Buitencentrum De Pelen  

Geniet met je kleinkind van de herfst
Op zaterdag 4 oktober houdt 
Staatsbosbeheer een Grootou-
der Kleinkind Natuurmiddag in 
Nationaal Park De Groote Peel. 
Deze gezellige en creatieve acti-
viteit voor opa’s, oma’s en hun 
kleinkind(eren) start om 13.30 
uur bij het Buitencentrum aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname 
kost � 7,50 per persoon en dat is 
inclusief koffie/thee/ranja, een 
versnapering en broodjes bakken
boven de vuurkorf. Opgave is ge-
wenst op: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.nl 

Samen doen en ontdekken
Sinds jaren een goede traditie bij 
Buitencentrum De Pelen; twee keer 
per jaar - in de lente en in de herfst 
- verwent Staatsbosbeheer opa’s, 
oma’s en hun kleinkinderen met een
hele middag natuurpret in De Groote 
Peel. Tijdens de Grootouder Klein-
kind Natuurmiddag draait alles om 
het samen doen en ontdekken. 

U wordt ontvangen door gidsen in de 
Peelboerderij van Buitencentrum De 
Pelen. Na een korte kennismaking en 
verdeling in groepen samen naar bui-
ten voor een frisse herfstwandeling 
in De Groote Peel. Onderweg wordt 
er gespeurd en gespeeld en zijn er 
verrassende belevingsopdrachten
om de zintuigen te prikkelen. In de 
herfst is er natuurlijk vooral aandacht 
voor paddenstoelen, boomvruchten, 

spinnen en andere herfstschatten. 
Daarna is er pauze met een drankje 
en iets lekkers. Even tijd om uit te rus-
ten voor de rest van het programma. 
Zo’n middagje buiten is natuurlijk 
best intensief! Voor het tweede deel 
worden er eerst natuurlijke materia-
len verzameld. Eikels, gekleurde bla-
deren, stokjes en andere spulletjes 

Foto © Marijke Vaes-Schroën/Staatsbosbeheer 

zijn de ingrediënten voor de mooiste 
knutselwerkjes. Aan het eind van de 
middag  brandt de vuurkorf en wor-
den er broodjes en marshmallows ge-
roosterd. 

En dan maar ongeduldig wachten op 
het voorjaar tot de volgende Groot-
ouder Kleinkind Natuurmiddag!

Buitencentrum De Pelen start-
punt voor natuurbeleving
Startpunt van deze en alle andere ac-
tiviteiten in Nationaal Park De Groote 
Peel is het Buitencentrum De Pelen van 
Staatsbosbeheer. Voor meer informa-
tie, een compleet activiteitenoverzicht 
en een routebeschrijving: www.buiten-
centra.nl of www.np-degrootepeel.nl

Het gemeenschapshuis “Haaze-
Hoof” is tot stand gekomen, 
doordat het voormalige gemeen-
schapshuis “’t Kloeëster” aan een 
flinke renovatie toe was. Aan-
gezien op dat moment het ge-
bouw van de H. Hartschool aan 
het Aerthijsplein vrijkwam door 
een fusie van deze school met de 
Annaschool, vond de gemeente,
in overleg met het stichtingsbe-
stuur, dat het zinvoller was om 
de school te verbouwen tot een 
nieuw gemeenschapshuis. 
Er werd een nieuwe grote zaal, 
dokterskamer en zusterskamer
aangebouwd. Van de oude klas-
lokalen werden de tussenmuren
verwijderd. Hier moesten de ke-
gelbaan en beugelbaan met bar 
komen. Aangezien de financiële
middelen beperkt waren, heeft 
Harrie v. d. Loo, die al sinds 1972 
beheerder was van Gemeen-
schapshuis ’t Kloeëster, samen 
met een grote groep vrijwilligers 
dit gedeelte ingericht, betegeld 
en geschilderd. Alleen het nodige
materiaal werd aangeleverd. 

Op 17 november 1999 werd het ge-
meenschapshuis feestelijk geopend. 
Voor de naamgeving had het bestuur 
de Ospelse mensen gevraagd een 
naam te bedenken en in te sturen. De 
winnaar kreeg een leuke prijs. 
Het bestuur koos de naam: “Haaze-
Hoof” vanwege de historische ach-
tergrond. Op  het Aerthijsplein heeft 
vroeger namelijk een boerderij ge-
staan waarvan de eigenaar “Haaze” 
werd genoemd. Het gemeenschaps-
huis ligt dus in de tuin (hoof) van 
deze boerderij.

De bezetting van Haaze-Hoof be-
stond uit de Peuterspeelzaal, Hhet 
Groene kruis, de Bieb en later de 
RABO-bank. Bovendien maakten ± 20 
verenigingen, clubs en andere instan-

Gemeenschapshuis Haaze-Hoof

15 jaar Haaze-Hoof

ties gebruik van de aanwezige zalen.
Harrie van de Loo, die zich, samen 
met zijn personeel, al die jaren had 
ingezet voor het gemeenschapshuis, 
alsof het zijn eigen bedrijf was, werd 
plotseling ernstig ziek. Na een kort 
ziekbed overleed hij op 19 augustus 
2006. Dit was vreselijk voor zijn ge-
zin, maar ook voor Haaze-Hoof. Nelly 
van de Kruys nam met veel inzet zijn 
taak over.

Daar Haaze-Hoof een gemeenschaps-
huis was en dus subsidie kreeg, moch-
ten er geen bruiloften, feesten en 
partijen worden gegeven. Daardoor
hadden we jaarlijks een flink te kort. 
Tot dan toe kregen de gemeenschaps-
huizen alles wat er te kort was van de 
gemeente als subsidie. Helaas wilde 
de gemeente van deze open-eind af-
rekening af en omzetten in een bud-
get subsidie. Aangezien het bestuur 
niet verwachtte, dat we dan kosten-

dekkend zouden kunnen werken, zijn 
we op 1 januari 2007, een jaar voor 
proef,  begonnen als een commercieel 
bedrijf. Toen mochten we wel brui-
loften, feesten en partijen houden. 
De consequentie was dat Haaze-Hoof 
geen subsidie meer kreeg. 
Na een jaar bleek, dat we ruim kosten-
dekkend gewerkt hadden. Vanaf toen
werd Gemeenschapshuis Haaze-Hoof 
een Multi Functionele Accommodatie 
met een volledige vergunning.
Dit heeft heel goed gefunctioneerd, 
totdat de crisis begon en er enkele goe-
de huurders (De bieb, het Groene Kruis 
en de RABO-bank)  de huur opzegden.

Sindsdien wordt het steeds moeilijker 
om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Ondanks het feit dat Haaze-Hoof een 
modern multifunctioneel centrum is, 
dat voorziet in de behoefte aan ruimte 
en/of faciliteiten voor verenigingen, 
bedrijven, instellingen en particulieren.

Het centrum omvat een grote zaal, 
kleinere vergaderruimten, horeca en
een modern ingerichte keuken.
Ideaal voor: 
Vergaderingen, studiedagen, oplei-
dingen, workshops en cursussen, 
bruiloften, sfeervolle bijeenkom-
sten, met koffietafels en lunches.
Dit alles onder het motto: ”Kwaliteit 
voor een vriendelijke prijs”.

Voor meer informatie over de moge-
lijkheden in Haaze-Hoof verwijzen 
wij u naar onze website:
www.Haaze-Hoof.nl 

Op 1 november 2014 is er in Haaze-
Hoof een dansavond ter gelegenheid 
van het 15 jarig bestaan van deze 
Multi Functionele Accommodatie.
Het orkest: “De Golden Sixties” spe-
len dan van 21.00 uur tot 1.00 uur.
Iedereen is van harte welkom. We ho-
pen op een grote opkomst.



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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

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

Open Dag Voortgezet Onderwijs Weert

Kies het onderwijs dat bij je past!

Binnenkort maak je een keuze 
voor een school voor voortge-
zet onderwijs. Weet jij al wat je 
zoekt? Wil je Tweetalig Onderwijs 
volgen? Of ben je misschien wel 
nieuwsgierig naar het Techna-
sium? Kom dan naar één van de 
Weerter scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in Weert. Het College, 
de Philips van Horne en Het Kwa-
drant hebben de handen ineen 
geslagen om een breed onder-
wijsaanbod nu en in de toekomst 
te garanderen. Op 5 oktober a.s. 
van 11:00 tot 15:00 uur kun je zelf 
een kijkje gaan nemen!

Het College Weert, ontdek je kracht
Het College Weert is dé school voor 
Atheneum en Gymnasium in Weert 
en omstreken. Het College heeft een 
prachtig nieuw schoolgebouw in een 
groene omgeving met veel sportfaci-
liteiten. En wist je dat het afgelopen 
jaar álle leerlingen van het Atheneum 
en het Gymnasium hun diploma haal-
den? „Dat we 100 procent op beide 
opleidingen scoren, is echt uniek,” 
vertelt Jeffreye Vossen, directeur van 
de school. “En daar zijn we dan best 
een beetje trots op.” 

Op Het College maak je kennis met 
de wereld van de wetenschap. Via het 
Technasium op het Atheneum of door 
het vak wetenschapsoriëntatie op het 
Gymnasium. Vossen: “Door dingen te 
doen en te ervaren leer je het beste. 
Daarom zorgen we voor veel ‘levens-
echte’ lessen. Op school, maar soms 
ook buiten de muren van het school-
gebouw.” Op Het College kunnen 
leerlingen terecht voor het Tweetalig 
Onderwijs Engels.  Daarnaast nemen 
leerlingen van Het College deel aan 
internationale activiteiten met onze 
partnerscholen in Litouwen, Spanje , 
Italië, Oostenrijk, Duitsland en Roe-
menië. Voor school op reis naar het 
buitenland. Dat klinkt niet alleen 
leuk, dat ís ook leuk! Het College is 
een Topsport Talentschool  die top-
sporters begeleidt in het combineren 
van hun studie met topsport. Ook 
(hoog)begaafde leerlingen krijgen 
extra uitdaging en ondersteuning 
binnen ons begaafdheidsprofiel. Mis-
schien ligt jouw passie meer bij mu-
ziek, dans, kunst en theater? Dan kun 
je kiezen voor de kunststroom.

Het Kwadrant, leren in de echte 
wereld
Ben jij een ‘handen uit de mouwen’-
type? Wil jij leren in ‘echte’ situ-

aties? Dan is Het Kwadrant jouw 
school. Het Kwadrant is dé VMBO-
school voor de regio Weert. Ook 
het Praktijkonderwijs is in de school 
gevestigd. De school heeft vier secto-
ren: Economie, Techniek, Zorg & Wel-
zijn en Groen. Sinds 2102 kun je op 
Het Kwadrant bovendien terecht 
voor de zesjarige techniekopleiding: 
het VMBO en MBO (middelbaar be-
roepsonderwijs) in één opleiding. 

Het Kwadrant is een veilige school 
waar het verkennen en plannen van 
jouw toekomstige loopbaan centraal 
staat. “Samenwerking met het be-
drijfsleven vindt de school erg belang-
rijk.”, aldus Jan Mueters, directeur 
van de school. “Door nauw samen 
te werken geven we jou een goede 
opleiding met vele doorstroommoge-
lijkheden.” Leren in de echte wereld 
en het geleerde buiten de school uit-
voeren is de beste manier om kennis 
te maken met het bedrijfsleven en er-
varing op te doen. Dit helpt je bij het 
maken van keuzes. 

Philips van Horne, jij staat centraal
Zoek je een school met ruimte voor 
jouw talent? Kom dan naar de Philips 
van Horne! Op de Philips van Horne 
kun je terecht voor mavo en havo. 
Peter-Mathijs Linsen, directeur van de 
school: “Het accent in ons onderwijs 
ligt sterk op begeleiding, met veel 
aandacht voor individualiteit. Wij 
helpen jou bij je voorbereiding op 
een vervolgstudie of een plaats in de 
maatschappij. Hier sta jij centraal.” 

Op de Philips van Horne kunnen leer-
lingen terecht voor het Tweetalig On-
derwijs Engels. Daarnaast maak je op 
het Havo kennis met het Technasium 
en op het Mavo met het vak Tech-
nologie. De Philips van Horne is ook 
een Topsport Talentschool  die top-
sporters begeleidt in het combineren 
van hun studie met topsport. Ben je 
muzikaal? Dan zit je bij de Philips van 
Horne goed. De Philips van Horne is 
dé muziekschool van Limburg. 

Voor het inzaaien van 
uw gazon of grasveld.

HENK GERAERTS 
Atalanta 1, 5711 NH  Someren

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

Uw zorg is onze zorg

In de raadsvergadering van 23 septem-
ber jl. stonden het beleidsplan WMO 
(Wet maatschappelijke ondersteu-
ning) en de toekomst Hulp bij Huis-
houden op de agenda. Twee belang-
rijke zaken, omdat er in de zorg vanaf 
1 januari 2015 veel gaat veranderen.
Vanaf deze datum  heeft de regering 
bovenstaande zaken overgeheveld 
naar de gemeenten, die de taken dan 
wel met 40% minder geld moeten 
uitvoeren. 
In een eerdere vergadering op 8 juli 
heeft de VVD bij de behandeling van 
de WMO een 7- tal vragen en opmer-
kingen geplaatst betreffende o.a. de 
procedure, de lokale insteek, aan-
dacht voor eenzaamheid, een goede 
afstemming met het sociale wijk-
team, aandacht voor de kleine zorg-
aanbieders, controle en nazorg. Tot 
tevredenheid van de VVD heeft het 
college toegezegd,  alle door de VVD 
ingebrachte zaken in het vervolgtra-
ject te betrekken.
Over de toekomst Hulp bij Huishou-
den is in de vergadering van 8 juli 
ook stevig gediscussieerd. Hierbij had 
de VVD een 3- tal wijzigingsvoorstel-
len, die naar onze mening leiden naar 
een kwalitatief  betere zorg. Dit heeft 
geleid tot een nieuw collegevoorstel, 
waarin alle 3 de ingebrachte wijzigin-
gen zijn opgenomen. De aanvankelijk 
keuze uit maar 2 zorgaanbieders is 
nu uitgebreid naar 9. Ook hebben nu 
nieuwe en dus ook kleine zorgaan-
bieders de mogelijkheid om zich aan 
te melden en aan te sluiten binnen de 
gemaakte afspraken. Bovendien zul-
len er in de toekomst met name voor 
de kleine zorgaanbieders bij uitstek 
mogelijkheden zijn om bij de PGB’s 
(persoonsgebonden budgetten) hun 
diensten aan te bieden. Verder is het 
zicht op alle kosten die gemaakt moe-
ten worden om de zorg op de nieuwe 
manier in te richten nu veel helderder 
en transparanter geworden. 
De verpleeghuiszorg en de medische- 
en verzorgingstaken worden na 2015 
niet door de gemeente geregeld, 
maar die worden gefinancierd door 
de AWBZ (Algemene Wet bijzondere 
ziektekosten) en de Zorgverzekeraars.

Elly Scheepers- Dings
Fractievoorzitter VVD Nederweert

EHBO Nederweert start 
nieuwe cursus Jeugd-EHBO

Je gaat volgend jaar van de basis-
school naar het voortgezet onderwijs 
en ’s avonds misschien nog sporten. 
Onderweg of op school kan er altijd 
wat gebeuren, want “Een ongeluk zit 
in een klein hoekje”. Dan is het fijn 
om te weten wat en hoe te handelen, 
want hulp is niet altijd direct aanwe-
zig. Goede EHBO is heel belangrijk 
voor het slachtoffer, want hoe eerder 
je iets kunt doen hoe minder de ge-
volgen zijn voor het slachtoffer. Mis-
schien kun jij dan wel helpen.

Wij willen je graag de eerste hande-
lingen op een praktische manier leren 
en gaan daarom ook dit jaar weer een 
EHBO-A cursus in Nederweert geven. 
Onderwerpen die in de cursus behan-
deld worden zijn o.a. bloedingen, 
flauwte, brandwonden, botbreuken 
en tekenbeten. We besteden ook véél 
aandacht aan het voorkomen van on-
gelukken. 

Op dinsdag 7 oktober start de nieuwe 
jeugd-EHBO cursus voor basisschool-
leerlingen van groep 8. De cursus 
wordt gehouden in de Pinnenhof op 
dinsdagavond  van 19.00  tot 20.15 
uur en duurt 12 weken. De cursus 
wordt afgesloten met een theorie 
en praktijkexamen. De kosten voor 
de cursus bedragen slechts € 15,00, 
inclusief cursusboek en examengeld.

Voor vragen of aanmeldingen kun je 
terecht bij: 
Mariëlle Geraets tel: 0495-652295 of 
via jeugd@ehbonederweert.nl. 

www.ehbonederweert.nl

Inzameling kleding 
Basisschool de Schrank

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

Datum: 
Vrijdagavond 10 oktober 2014
Maandagochtend 13 oktober 2014

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

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Basisschool De Schrank

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

    Sproeiers, toiletbril etc.  
Altijd showroom meubels .

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

Heemkundevereniging 
Nederweert

De Heemkundevereniging Neder-
weert nodigt u uit voor de bij-
eenkomst met als onderwerp: De 
eerste wereldoorlog (1914-1918) 
en de gevolgen hiervan voor onze 
grensregio. Door; Theo Schers.
Deze avond zal worden gehouden 
op; Dinsdag 7 oktober 2014 om 
20.00 uur. In zaal Centraal, Kerk-
straat 59, Nederweert

Theo Schers (Weert  1955) studeerde 
kunstgeschiedenis aan de RU Utrecht 
en is sinds 1988 werkzaam bij de ge-
meente Weert bij wat nu heet het 
Erfgoedcluster Weert, een combina-
tie van museum en archief. Daar richt 
hij zich vooral op informatieverstrek-
king  in de ruimste zin des woords, 
waaronder ook de organisatie van  
(historische) exposities. Zeer geïnte-
resseerd in de geschiedenis van de 
beide wereldoorlogen deed hij on-
derzoek naar Weert in deze periodes 
en schreef hij artikelen en brochures 
over diverse onderwerpen.
In de lezing besteedt hij aandacht 
aan de gevolgen van de Eerste We-
reldoorlog voor een gebied dat wel-
iswaar genoot van zijn neutraliteit 
maar door de internationale  verwik-
kelingen en de ligging bij de grens 
met het bezette België toch het nodi-
ge meekreeg van de oorlog. Zaken als 
mobilisatie, grensbewaking, smokkel, 
vluchtelingenopvang  en voedseldis-
tributie  komen aan de orde. In de 
lezing ligt de nadruk op sporen, vast-
gelegd in de archieven; vooral  in die  
van Weert,  al komen ook  resultaten 
van onderzoeken in het Nederweerts 
archief ter sprake. 
Wij rekenen op een goede opkomst 
bij deze zeer interessante lezing. Te-
meer omdat velen denken dat de eer-
ste wereldoorlog vanwege de neutra-
liteit van Nederland aan ons voorbij 
ging. Maar dat is bepaald niet zo. Dat 
zal blijken uit deze lezing.

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 

(gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 

op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en senioren-
verenigingen alsmede van de verschillende zorginstellingen, 
verwijzen wij u naar de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij 
de Stichting COCON.

CDA
Hulp bij Huishouden (HbH)
In de raadsvergadering van 23 sep-
tember j.l. heeft de meerderheid van 
de raad ingestemd met het raads-
voorstel over de toekomst van de 
Hulp bij Huishouding (HbH). Zoals 
wellicht bekend, komen er vanaf 1 ja-
nuari 2015 forse bezuinigingen vanuit 
het Rijk op ons af en deze treffen ook 
de HbH. In het raadsvoorstel staat be-
schreven hoe het college uitvoering 
wil gaan geven aan de HbH, rekening 
houdend met deze bezuiniging. 

Zorgpartners 
Er zijn met 2 partners, Land van Horne 
en De Zorggroep, afspraken gemaakt 
om te komen tot een aanpak waarbij 
de eigen kracht van mensen hoog in 
het vaandel staat. Ondanks dat er 
op het moment meer partijen HbH 
aanbieden in Nederweert is in eerste 
instantie gekozen om met deze 2 par-
tijen in gesprek te gaan omdat  meer 
dan 95% van de cliënten in Neder-
weert op het moment aangesloten 
zijn bij één van deze partijen
Dat de gemeente gekozen heeft voor 
deze 2 partijen betekent overigens 
niet dat andere, voornamelijk kleine-
re, zorgaanbieders geen kans krijgen 

in Nederweert. Indien deze zorgaan-
bieders tegen dezelfde voorwaarden 
zorg kunnen aanbieden kan een cliënt 
ook de keuze maken voor deze zorg-
aanbieder.

Eigen kracht
Het doel van de decentralisaties van-
uit het Rijk is om mensen meer in hun 
eigen kracht te zetten; wat kan ie-
mand zelf nog en wat kan de directe 
omgeving van de client nog aan hulp 
bieden? Bij het indiceren voor HbH 
wordt hier ook eerst naar gekeken. 
Daarna wordt samen met de zorgaan-
bieder bekeken wat de zorgaanbie-
der aan taken kan overnemen zodat 
de cliënt in een schoon en leefbaar 
huis kan wonen. Omdat dit voor ie-
dereen anders zal zijn, moet hier op 
basis van de gesprekken maatwerk 
geleverd worden. 

Mocht u vragen hebben over de HbH 
of over andere zaken, u kunt ons al-
tijd bereiken op onderstaand e-mail-
adres, of u neemt contact op met een 
van onze fractieleden.

CDA Nederweert
cdanederweert@gmail.com

Wandelen in het licht van de volle maan
Sfeervolle avondwandeling in Na-
tionaal Park De Groote Peel 

Op woensdag 8 oktober kun je 
weer genieten van een Volle-
maanexcursie in Nationaal Park 
De Groote Peel. Je hoeft geen zak-
lamp of ander kunstmatig licht 
mee te nemen, de grote schijn-
werper in de lucht verlicht het 
pad. Deze sfeervolle avondwan-
deling start om 19.30 uur bij de 
ingang van Buitencentrum De Pe-
len aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,- voor volwas-
senen en € 3,50 per kind. Reser-
veren kan online via de webwin-
kel van Staatsbosbeheer: www.
staatsbosbeheer.nl of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl 

Vollemaan, romantisch of griezelig?
Een wandeling in het licht van de 
vollemaan is voor sommigen het top-

punt van romantiek. Anderen associ-
eren vollemaan met griezelverhalen 
en spannende gebeurtenissen. Feit 
is dat de maan in haar volle glorie 
iets geheimzinnigs heeft en tot de 
verbeelding spreekt. Haar zilverwit-
te licht geeft bomen een schaduw, 
water een speelse schittering en het 
landschap een magisch tintje. Donker 
is niet donker meer! 

Wellicht is een beetje lef wel handig 
als je met vollemaan door De Groote 
Peel gaat wandelen. Maar wie niet 
bang is voor Dwaallichten, Witte Wie-
ven of Dolende Ridders (die hun uiter-
ste best doen om je de diepte in te lok-
ken) zal zeker genieten van de unieke 
sfeer van het Peellandschap badend 
in het zilverwitte maanlicht. Boven-
dien lopen Peelgidsen van Staats-
bosbeheer mee. Zij zorgen voor een 
veilige route en zullen je vertrouwd 
maken met de geluiden van de nacht. 
Een avond om nooit te vergeten.

Buitencentrum De Pelen 
De Vollemaanwandeling start bij de 
ingang van Buitencentrum De Pelen. 
Het Buitencentrum is bij aanvang van 
deze excursie niet geopend. Mocht 
u niet in het bezit zijn van een deel-
namebewijs via online reservering, 
dan kunt u contant bij de gids beta-
len. Voor meer informatie: www.bui-
tencentra.nl



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

Beeld op gemeentelijke monumentenlijst

Het Heilig-Hartbeeld in de School-
straat in het plantsoen bij het 
kerkhof van de Sint-Lambertus-
kerk en naast de voormalige Sint-
Lambertusschool komt op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 
Woningvereniging Nederweert 
heeft het verzoek ingediend om 
van het beeld een monument te 
maken, omdat het beeld op haar 
grond staat. Daarmee is de wo-
ningvereniging juridisch eigenaar 
van het H.-Hartbeeld. Het voor-
deel van een gemeentelijk monu-
ment is dat voor restauratie sub-
sidie aangevraagd kan worden.  
Het H.-Hartbeeld mist nu al twee 
jaar een linkerhand en er is een 
stuk van de arm en van de schou-
der afgebroken. De beschadigin-
gen zijn waarschijnlijk het gevolg 
van vorst.

Erfgoedcommissie
Aanwijzing van een gemeentelijk mo-
nument is een bevoegdheid van B. en 
W.  De gemeenteraad hoeft er geen 
goedkeuring aan te geven. Voordat 
B. en W. hun beslissing hebben ge-
nomen, hebben zij advies gevraagd 
aan de erfgoedcommissie. Volgens 
die commissie en ook volgens B. en 
W. is het lokaal van groot belang 
dat het H.-Hartbeeld daarom meer 
dan waard is het te behouden. ”Een 
bouwwerk dus waarop  we bijzonder 
trots mag zijn”, staat in de brief van 
het college aan de woningvereniging.
Voor veel Nederweertenaren is het 
H.-Hart beeld van cultuurhistorsche 
waarde. Het is een exponent van de 
periode van het rijke Roomse leven. 
In de jaren twintig van de vorige 
eeuw werden in Limburg en Brabant 

veel dergelijke beelden geplaatst. 
Als demonstratie van het katholieke 
geloof en vanwege zijn prominente 
plek in het dorpsbeeld, kan volgens 
B. en W. aan dit beeld een monumen-
tale status worden toegekend.
Het H.-Hartbeeld in Nederweert werd 
in 1920 geplaatst. Het stond naast de 
ingang van de kerk op het kerkpad, 
waar toen een kinderbegraafplaats 
was. In 1944  heeft het beeld bij de 
beschieting van de kerktoren enige 
oorlogsschade opgelopen. Het is na 
de oorlog gerestaureerd en verplaatst 
naar de plek waar het nu staat. 

Zachte zandsteen
Het beeld is gemaakt van savoniere-
steen, een zachtere zandsteensoort. 
De schouders, borst, de voet en de 
cape zijn een beetje aangetast door 
mossen en korstmossen. Gewoon-
lijk is de aantasting van korstmos-
sen niet diep. Savoniesteen is echter 
een kwetsbaar natuursteen en moet 
daarom vaker schoon gemaakt wor-
den dan andere hardere natuursteen-
soorten. Di geldt vooral voor de de-
len, die niet glad zijn. Het wegnemen 
van de mossen is vakmanswerk, zodat 
het beeld niet beschadigd wordt.
De beslissing van B. en W. om het 
H.-Hartbeeld op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen, is nog 
niet definitief. De woningvereniging 
heeft nog een week of twee de tijd 
bezwaar te maken. Omdat zij ook de 
aanvrager is, valt van die kant geen 
bezwaar te verwachten. 
De parochiecommissie hoopt dat het 
beeld midden volgend jaar compleet 
is.  Er zijn subsidie aangevraagd wor-
den. De parochie hoopt ook op an-
dere bijdragen.

Het Heilig-Hartbeeld met beide handen nog intact en zonder een hand.

Foto’s Jell Vissers

Sfeervolle viering 75-jarig jubileum

De viering van het 75 jarig jubileum 
van de parochie Eind is een groots en 
sfeervol dorpsfeest geworden.
De werkgroep 75 jaar parochie Eind 
en de parochiecommissie (het kerk-
bestuur) kunnen met tevredenheid 
terugzien op de maandenlange voor-
bereidingen om van dit feest een 
waar gemeenschapsfeest te maken.
Het werd inderdaad een echt ont-
moetingsfeest, waarbij de Eindse for-
mule weer eens gewerkt heeft.
Samen met de Eindse verenigingen,  
instellingen en heel veel vrijwilligers 
kon het feestprogramma worden ge-
presenteerd. Onze dank gaat dan ook 
speciaal naar hen voor hun spontane 
inzet en bereidwilligheid.     

Dat de betrokkenheid groot was, 
bleek wel uit de volle kerk tijdens de 
jubileumeucharistieviering. Een wer-
kelijk schitterende dankdienst, voor-
gegaan door pastoor Schuffelers en 
een oud inwoner van Eind pastoor 
Sjef Verdonschot. Tijdens deze vie-
ring werd tevens de blijvende herin-
nering aan dit 75 jarig parochiefeest 
gepresenteerd, namelijk twee  glas-
in-lood ramen, gevat in een lichtkast 
en een schilderij van kunstenaar Cor 
van Geleuken, de belangrijkste kun-
stenaar bij de bouw van de St. Ge-
rarduskerk. De aangeboden kunst-
werken krijgen een vaste plaats in de 
kerk. Pastoor Schuffelers ging  tijdens 

zijn toespraak verder in op de symbo-
liek waar onze kerk zo rijk aan is. Ook 
het binnen trekken van de verenigin-
gen met hun vaandels of symbolen 
als herkenningsteken en tekens van 
verbondenheid aan het begin van de 
viering, was indrukwekkend.
Na de jubileumviering werd het feest 
voortgezet op een sfeervol ingericht 
Pastoor Maesplein. Hier werd samen 
van een goed verzorgde brunch ge-
noten. Er was muziek en dans van 
talent van eigen bodem. Kortom een 
werkelijk fantastisch samenzijn dat 
goed voelde om elkaar op deze ma-
nier te ontmoeten. Wat was het fijn 
op het plein.

De feestelijkheden rond 75 jaar pa-
rochie Eind hebben ons nog eens ge-
leerd dat het goed is te leven in een 
gemeenschap, waar mensen elkaar 
steeds opnieuw ontmoeten en dat 
iedereen meewerkt aan een stukje 
leefbaarheid in de parochie. Laten we 
blijven proberen er samen iets moois 
van te maken in onze dorpsgemeen-
schap, dan kunnen we vol verwach-
ting uitzien  naar wat de toekomst 
ons brengen gaat. Wilt u meer lezen 
over de viering van 75 jaar parochie 
Eind en de foto’s bekijken, kijkt u dan 
op onze nieuwe site
www.parochie-nederweert-eind.nl

De parochiecommissie.                                                                                                             

Vrijwilligerswerk voor cliënten met dementie
Dementie, een verzamelnaam 
voor ruim vijftig ziektes, is een in-
grijpende aandoening. Één op de 
vijf mensen krijgt ermee te ma-
ken. De Stichting Land van Horne 
biedt zorg aan cliënten met een 
vorm van dementie. Vrijwilligers 
zijn daarbij van groot belang. 
Land van Horne breidt deze groep 
vrijwilligers graag verder uit.

Landelijk en zelfs wereldwijd wordt 
er steeds meer bekendheid gegeven 
aan dementie. Een belangrijk voor-
beeld daarvan is de Wereld Alzheimer 
Dag op 21 september. Op en rondom 
die datum worden in Nederland aller-
lei activiteiten gehouden om demen-
tie onder de aandacht te brengen.

Iets betekenen
De cliënten bij Land van Horne kun-
nen rekenen op een grote groep vrij-
willigers. Josephien Maes uit Neder-
weert is er zo één. “Na twee weken 
vakantie was een cliënt blij verrast om 
me weer te zien. Hij pakte me vast en 
kuste me op de wang. Zo blijkt maar 
weer dat je zeker ook met mensen 
met dementie een bijzondere band 
kunt opbouwen.” Al ruim vijf jaar 
doet Josephien elke donderdagoch-
tend gewaardeerd vrijwilligerswerk 
in zorgcentrum St. Joseph. Ze knoopt 
een gesprek aan, helpt mee met het 
ontbijt of maakt een wandeling met 
een cliënt. Haar keuze voor de afde-
ling met dementerenden ouderen 
was zeker geen toevallige. Josephien: 
“Ik ga graag met oudere mensen om, 
maar ik wilde extra graag iets met de-

mentie doen omdat de tweede vrouw 
van mijn vader, een heel lieve vrouw, 
daar ook aan leed. Het heeft veel in-
druk op me gemaakt en me sindsdien 
beziggehouden.” Karin Damen, een 
vrijwilligster in zorgcentrum Mariën-
burght in Budel, denkt dat het vrijwil-
ligerswerk met dementerenden niet 
voor iedereen is weggelegd. “Het 
vraagt wel een bepaalde persoon-
lijkheid om dat te kunnen doen. Ik 
probeer vooral rust op de afdeling te 
creëren”, vertelt de vrijwilligster die 
een ochtend in de week helpt op de 
psychogeriatrische afdeling (PG). “Ta-
fel dekken, muziekje op, even naar 
buiten. Je kunt zo echt iets betekenen 
voor iemand.”

Aanmelden?
Net zoals Josephien en Karin ook iets 
betekenen voor mensen met demen-
tie? Dat kan! Land van Horne is altijd 
op zoek naar vrijwilligers in de ge-
meenten Weert, Nederweert, Leudal, 
Cranendonck en Someren. De stich-
ting heeft veel aandacht voor het 
organiseren van scholingen over de-
mentie en praktische handreikingen 
op de werkvloer voor vrijwilligers. 
Aanmelden kan via het gratis infor-
matienummer 0800 33 33 888.

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geeft zich op voor lid jeugdraad van elf.

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

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

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

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

Ondersteuning na (echt)
scheiding door Humanitas

Een (echt)scheiding is een indruk-
wekkende gebeurtenis die je hele le-
ven overhoop haalt en die ook emo-
tioneel een diepe indruk maakt. Je 
komt voor allerlei problemen te staan 
die je alleen dient op te lossen. 
Humanitas afdeling Weert e.o. or-
ganiseert lotgenotengroepen voor 
mensen die een (echt)scheiding ach-
ter de rug hebben en opnieuw hun 
leven willen gaan vormgeven. Die 
willen praten en een luisterend oor 
zoeken met lotgenoten die hetzelfde 
hebben meegemaakt. Belangrijke 
thema’s zijn “wat is er gebeurd’, “op-
voeden van de kinderen”, “hoe ga je 
met je emoties om”, “alleen zijn en 
zorgen voor jezelf”, “de reacties van 
je ex-partner”. De groep (5 tot max 
8 deelnemers) wordt begeleid door 
twee getrainde vrijwilligers van Hu-
manitas. Het zijn een achttal bijeen-
komsten, verdeeld over 4 maanden.
In oktober start weer een groep, 
waar u zich nog voor kunt aanmelden 
tijdens onze inloopdagen op elke za-
terdag van 10 tot 13 uur in het Huma-
nitas Infocentrum, Walburgpassage 
54, 6001LA Weert.
T: 0495 58 63 18 (wo.-vr.: 11-15 uur en 
za.: 10-13 uur)
E: rouwenverlies.weert@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/weert

 
  Aktie Geberit Duofix inbouwreservoir+

drukplaat+wandkloset+softclose
  Toiletzitting  meeneem prijs NU € 269,-   

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 6 oktober 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Dinsdag 7 ok-
tober 13.00-15.00 uur luxe manicure*. 
Woensdag 8 oktober 09.30-12.00 uur 
workshop schilderen en van 10.00-
12.00 kookworkshop*. Vrijdag 10 ok-
tober 09.30-12.30 uur creatief atelier. 
Open inloop maandag t/m donder-
dag van 09.00-16.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. (* = op afspraak). 
Meer info: www.toonhermanshuis-
weert.nl

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

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

TE HUUR
Appartement

Centrum Nederweert
06- 517 517 15

Borstvoeding, ‘Een goed 
begin is het halve werk’

Op donderdag 16 oktober a.s. or-
ganiseert SJG Weert samen met 
de GGD Noord een informatie-
avond over het geven van borst-
voeding. De bijeenkomst vindt 
plaats van 20:00 en 22:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gra-
tis. Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of bij 
de afdeling Patiënteninformatie: 
0495 – 57 22 05.

Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de GGD 
Noord uitleg, praktische informatie 
en tips over het geven van borstvoe-
ding. Er is ruime gelegenheid voor 
het stellen van vragen. 
De borstvoedingsorganisatie VBN is 
met een stand aanwezig. De infor-
matiebijeenkomst vindt 8 x per jaar 
plaats. De volgende bijeenkomst is op 
20 november ‘14.

Borstvoedingcafé
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. 
De bijeenkomsten zijn kosteloos en 
vrij toegankelijk. Ze vinden wekelijks 
op woensdag plaats van 10:00 - 12:00 
uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

Selfiewedstrijd bij 
Bibliocenter Weert

Upload jouw favoriete biebplek 
tot 13 oktober

Weert heeft een prachtige vernieuwde 
bibliotheek. De speelse inrichting valt 
bij veel mensen in de smaak. De biblio-
theek is een echte ontmoetingsplek 
geworden waar je naartoe komt voor 
je informatie, je ontspanning of een 
boeiende lezing. De bieb is de plek om 
je huiswerk te maken, voor een mooi 
verhaal en voor lekkere koffie.

Bibliocenter is benieuwd naar 
jouw favoriete plek in de bieb. 
Is het ’t leescafé, de visual van het Co-
losseum, de leestafel met het fietsen-
onderstel of het grote konijn in de 
jeugdbieb?
 
Upload van 21 september tot en 
met 12 oktober jouw selfie. Gebruik 
daarvoor de app op de Facebookpa-
gina van Bibliocenter. Je maakt kans 
op een professionele photoshoot IN 
de bibliotheek Weert. De winnaar 
wordt bekendgemaakt op zondag 
26 oktober tijdens de feestelijke her-
opening. Foto Weert maakt de pho-
toshoot in de bieb. Ga naar www.
facebook.com/bibliocenter
 

GEZOCHT HUIS-
HOUDELIJKE HULP
voor minimaal 3 uren per week 

zijn wij op zoek naar een 
betrouwbare en integere 

huishoudelijke hulp.
Tijden en vergoeding in overleg.

Reacties onder nummer 721

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!
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Honden en kattentrimsalon

Jetty van der Hulst 
Voor een deskundige en vriendelijke 

behandeling van uw hond of kat. 

Booldersdijk 27/29 

Nederweert 

tel: 0495 697172 

voor artikelen voor 

hondentrimmers en fokkers

 www.jetty.nl

Moostdijk 36  6035 RB  Ospel  0495-663081

Uw huisdier weer Uw huisdier weer 
lekker in zijn/haar vel!lekker in zijn/haar vel!
Jin Shin Jyutsu is een kunst  die levensener-
gie harmoniseert. Uw huisdier komt weer 
lekker in zijn of haar vel te zitten. Uw hond, 

kat, paard, geit  of konijn wordt rustiger, minder angstig, minder 
agressief, zelfverzekerder, de vertering gaat beter, verstoppingen 
lossen op. Ook  verlicht het lichamelijke klachten. Hoe werkt 
het? Tijdens de behandeling legt Annemieke beide handen 
op bepaalde punten op het lichaam van het dier en tegelijker-
tijd concentreert zij zich op haar ademhaling. Daardoor wordt 
geblokkeerde energie weer op gang gebracht. U kunt Jin Shin 
Jyutsu zien als een startkabel die de vonk weer doet overslaan. 

Per 1 januari 2015 kunt u een afspraak met haar maken in 
haar praktijkruimte aan de Smisserstraat 8 in Nederweert.

Voor meer informatie: 
Annemieke Driessens
www.timeoutvoordieren.nl
www.facebook.com/jsjvoordieren 

In 1996 zijn Marianne en Didier Lankes-

ter gestart met de ontwikkeling van een 

eigen product. Er is uitgebreid onderzoek 

gedaan, door met fokkers van diverse ras-

sen aan tafel te gaan zitten en te bekijken 

wat er aan hun huidige voeding veranderd 

of verbeterd kon worden. Kleurstoffen, 

conserveringsmiddelen, smaakstoffen 

enz. bleken in die tijd een groot probleem 

te zijn, maar ook de juiste verhoudingen 

van eiwit- en vetgehaltes was uit balans. 

Vooral bij grote rassen zaten te veel eiwit-

ten in het voer, waardoor de dieren veel te 

hard groeiden. 

Afwijkingen
Bij veel puppy’s, met name de grote, snelgroeiende rassen, bestaat een 
kans op het ontstaan van skeletafwijkingen (heup en elleboogdysplasie) 
en stoornissen in de omzetting van kraakbeen naar bot.
De gevolgen voor de pup en de daaruit voortvloeiende blijvende klach-
ten tijdens zijn volwassenheid kunnen leiden tot veel verdriet bij het dier 
en zijn baasje.
Lankester Petfood heeft een brok samengesteld waarvan de calci-
um/fosforverhouding zodanig is dat dit probleem aanzienlijk vermin-
derd SPECIAAL POWER 24/20 PREMIUM 

U wilt natuurlijk het beste voor uw hond 
Gezondheid en welzijn komen dan ook op de eer-
ste plaats. Honden krijgen steeds meer te maken 
met gevoelige darmen. Dit kan zich uiten in diar-
ree of huidproblemen. Oorzaken die hieraan ten 
grondslag kunnen liggen zijn bijvoorbeeld: een 
darminfectie, een antibioticabehandeling of ver-
keerde voeding.
De darmflora wordt verstoord waardoor de darmen 
niet meer optimaal kunnen functioneren, met alle 
nare gevolgen van dien.
Lankester Petfood heeft daar een brok voor met 
lamsvlees anti allergeen, dierlijke eiwitten en vet-
ten waarmee we bijna alle probleem gevallen op-
lossen 20/8 LAM RIJST

Mooie vacht
Ook de vacht is van groot belang als uw hond niet 
mooi glanst of kale plekken heeft en jeuk is ook 
niet prettig voor de viervoeter en U.
Veelal ook de oorzaak van binnen uit gevoelige 
darmen of verkeerde voeding 
Daar is een brok voor ontwikkelt met lam, rijst met 
zalmolie omega 3 en 6 anti allergeen 25/13 lam 
rijst. 

Overige assortiment
Verder heeft Lankester Petfood diverse brokken in 
het assortiment zoals onderhoudsbrokken, sport-
brok en seniorbrok.
Kijk voor ons complete assortiment op WWW.LAN-

KESTERPETFOOD.NL
Prijzen op de site zijn incl. transport en btw 
Voor prijzen afgehaald op de Winnerstraat gelden ander tarieven 

Voor verdere vragen kunt U bellen op 0495-622653 

U kunt ons ook bezoeken op woensdag ochtend 
van 9 uur tot 12 uur 

Aan de WINNERSTRAAT 26  in  NEDERWEERT

Uw hond en kat in balans 

Lankester Petfood topkwaliteit voor hond en kat



Op woensdag 24 september vond een 
drukbezochte themaraad plaats over 
het verbeteren van de verbinding 
tussen de A2 en N266 in Nederweert. 
De milieueffectrapportage (planMER) 
werd gepresenteerd. De stakeholders 
gaven hun adviezen en het voorkeurs-
alternatief van het college werd 
bekendgemaakt. Op basis van de be-
schikbare gegevens adviseren B en W 
de raad te kiezen voor een randweg.

Applaus voor inzet
Voor de themaraad was uitgeweken 
naar De Pinnenhof. Er waren naar 
schatting 250 belangstellenden aan-
wezig. Burgemeester Evers startte de 
avond met het doornemen van het 
programma. Hij sprak zijn waardering 
uit voor het werk dat de stakeholders 
de afgelopen twee jaar hebben verzet. 
Met het uitbrengen van de adviezen 
komt er een einde aan de werkgroep 
in de huidige samenstelling. De stake-
holders ontvingen een warm applaus 
van de aanwezigen.

Hoofdlijnen 
Bureau Kragten gaf vervolgens op 
hoofdlijnen een toelichting op de 
inhoud van de planMER. In dit docu-
ment zijn de verschillende oplossings-
richtingen op een groot aantal thema’s 

onderzocht, zonder daar een waar-
deoordeel aan toe te kennen. Daarna 
gaven de stakeholders hun adviezen. 
Die liepen uiteen. Gemeentelijk 
projectleider Giel van Eck maakte de 
adviezen van de aangrenzende weg-
beheerders bekend en presenteerde 
uiteindelijk de afwegingsnotitie. 

Afwegingsnotitie
In deze notitie worden de verschil-
lende alternatieven tegen elkaar af 
gewogen en wordt de voorkeur voor 
een variant beredeneerd. Op basis van 
alle gegevens adviseert het college de 
raad om te kiezen voor een randweg 
ten zuiden van Brug 14 met afsluiting 
van de Bredeweg en een parallelweg 
tussen de Heerweg en Molenweg. 
In de planMER is dit alternatief 2A, 
variant 3. De heer Van Eck maakte 
de voorkeur van het college aan het 
begin van zijn presentatie bekend 
waarna hij toelichtte waarom hier-
voor gekozen is.

Integraal online
Onder leiding van burgemeester 
Evers werden na de pauze een groot 
aantal vragen van de aanwezigen 
behandeld. Bewoners maken zich 
zorgen en wilden uitleg waarom het 
gemeentebestuur voor een nieuwe 

weg kiest. Wethouder Mackus en de 
projectleiding toonden begrip voor 
de gevoelens en beantwoordden alle 
vragen. Aangegeven werd daarbij dat 
het advies van het college doordacht 
is, maar niet in beton gegoten. Op  
28 oktober behandelt de gemeente-
raad het voorstel tijdens een raadsver-
gadering.

Nalezen of luisteren
Het gemeentebestuur heeft er voor 
gekozen om alle onderliggende stuk-
ken en de presentaties van de thema-
raad integraal op de website te zetten. 
Daar zijn ook de geluidopnames van 
de avond te vinden. 

Hoe nu verder? 
Op basis van de planMER, de adviezen 
en de afwegingsnotitie neemt de ge-
meenteraad op 28 oktober een besluit 
neemt over het advies aan Gedepu-
teerde Staten over het voorkeursalter-
natief. Vervolgens neemt Provinciale 
Staten een principe besluit over het 
voorkeursalternatief. Hierna start 
de zogenaamde zienswijzenperiode 
waarin iedereen zijn/haar mening over 
het voorkeursalternatief kenbaar kan 
maken. Omdat de N266 een provin-
ciale weg is neemt Provinciale Staten 
uiteindelijk het definitieve besluit. 

De gemeente Nederweert is geno-
mineerd voor de meest mantelzorg-
vriendelijke gemeente van Limburg. 
Dat maakt het Platform Mantelzorg 
Limburg bekend. Op 16 oktober wordt 
bekend wie de prijs wint.

Naast Nederweert zijn de gemeenten 
Horst aan de Maas en Venlo genomi-
neerd. 

Het is niet de eerste keer dat Neder-
weert door het Platform Mantelzorg 
wordt gewaardeerd. In 2012 werd 
de gemeente ook al uitgeroepen tot 
meest mantelzorgvriendelijke gemeen-
te van Limburg.

Met de prijs wil het platform gemeen-
ten stimuleren een goed mantelzorg-
beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 
Wethouder Geraats is bijzonder 
verheugd met de nominatie.

"Niet alleen is het een compliment aan 
de organisatie, maar ook een grote 

blijk van waardering aan de mensen die 
bij mantelzorg betrokken zijn", aldus de 
wethouder.
Gemeenten zijn door het platform 
beoordeeld aan de hand van een quick-
scan die is uitgezet in heel Limburg. 
Op 16 oktober a.s. ‘strijden’ de drie 
gemeenten in een slotdebat om de titel 
‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeen-
te van Limburg”.

Vorig jaar mocht Peel en Maas in Neder-
weert deze eretitel in ontvangst nemen. 
Wij worden nu in Peel en Maas uitge-
nodigd om de titel weer terug naar 
Nederweert te halen. 

Verbeteren verbinding A2 -N266
College adviseert raad te kiezen voor een randweg

GemeenteContact
Donderdag 2 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 was druk tijdens de themaraad over het verbeteren van de verbinding A2 - N266. Foto: Nederweert24.

Gemeente Nederweert genomineerd

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

www.nederweert.nl

Het licht uit
Op zaterdag 25 oktober staat Nederland 
voor de tiende keer alweer in het teken 
van de Nacht van de Nacht.

De gemeente Nederweert schakelt die 
avond de aanstraalverlichting van de 
kerktorens in Nederweert en Ospel uit. 
Ook het licht van de historische water-
put wordt gedoofd. De Nacht van de 
Nacht is een initiatief van de Natuur- en 
Milieufederaties.

Nederland is een van de meest verlichte 
landen ter wereld. De Nacht van de 
Nacht is bedoeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid én de functie van de 
duisternis.

Blad in de korf
De herfst dient zich aan en dat betekent 
dat de bladeren gaan vallen.  
Vanaf 6 oktober worden er op verschil-
lende locaties bladkorven geplaatst. 
Vanaf week 42 start de gemeente met 
het legen van de korven. 

Alleen bladafval
De bladkorven worden geplaatst zodat u 
het blad welk van gemeentelijke bomen 
in uw tuinen terecht komt gratis kunt af-
voeren en zo de overlast van het gevallen 
blad verminderd wordt. 

Geen groenafval
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor 
het aanbieden van bladafval. In het 
verleden is er ook wel eens snoeiafval en 
ander plantaardig materiaal aangebo-
den. Wanneer er geconstateerd wordt 
dat er naast blad ook ander groenafval 
wordt aangeboden in een bladkorf zal 
de gemeente de desbetreffende bladkorf 
verwijderen. 

Niet in plastic
Er zijn bewoners die het bladafval in plas-
tic zakken in de bladkorven deponeren. 
Daardoor kan het bladafval niet worden 

afgevoerd als organisch afval. Wij vra-
gen iedereen om zakken met blad leeg 
te maken en de plastic mee te nemen. 

De lijst met locaties van de bladkorven 
is te vinden op www.nederweert.nl.  

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

“Het popbeleid van de gemeente 
Nederweert geeft jonge muzikanten 
van (startende) bands meer perspec-
tief. Hierdoor heeft de popcultuur in 
Nederweert zich kunnen ontwikkelen 
tot een volwaardige culturele discipline. 
Jong Nederweerter poptalent inspireert 
elkaar door de muzikale mogelijkheden 
die er zijn.” Dat zegt popcoördinator 
Eric Kessels naar aanleiding van de ein-
devaluatie popbeleid 2011 – 2014.

Veel gebeurt
Op 23 september is de gemeenteraad 
over de evaluatie geïnformeerd. De 
afgelopen jaren is flink geïnvesteerd 
in activiteiten in het kader van (pop-)
cultuur. Hierdoor heeft de popcultuur 
in Nederweert zich kunnen ontwikkelen 
tot een volwaardige discipline die op 
lokaal niveau op erkenning en waarder-
ing mag rekenen.
Acties die zijn uitgezet waren vooral 
gericht op het verankeren van het 
popbeleid. Dan gaat het onder andere 
om de regeling combinatiefuncties, 
de werkgroepen Nederweert Live en 
Rascalfest, de samenwerking met het 
onderwijs, het openluchttheater bij 
Buitencentrum de Pelen en horecavoor-

zieningen. Ook zijn er stappen gezet 
voor de oprichting van een muziekcol-
lectief.

Meer mogelijkheden
Al deze acties hebben er volgens Kessels 
voor gezorgd dat jonge muzikanten van 
(startende)bands meer mogelijkheden 
hebben gekregen om podiumervar-
ing op te doen. “Daar leg je de basis.” 
Kessels is daarom ook blij dat er wordt 
samengewerkt met het onderwijs. Op 
de scholen in Nederweert is het project 
'In de Band' uitgevoerd. Het Citaverde 
College werkte hier aan mee door 
teksten in graffitistijl te spuiten op 
panelen. Deze panelen waren te zien op 
het Rascalfest. 

Vaardigheden 
Op het basisonderwijs is een program-
ma van vijf lessen aangeboden voor 
groep 7 en/of 8 waardoor kinderen o.a. 
leerde spelen op een instrument en 
gezamenlijk een poplied ten uitvoering 
brachten in de tent van het Rascalfest. 
De optredens van de leerlingen uit 
het basisonderwijs hebben in positieve 
zin bijgedragen aan het zelfvertrou-
wen van de kinderen. Volgens Kessels 

is wetenschappelijk aangetoond dat 
muziek maken bepaalde kanalen in 
de hersenen traint die van belang zijn 
voor de ontwikkeling van sleutelvaar-
digheden zoals luisteren en lezen. Ook 
stimuleert zingen en musiceren de emo-
tionele intelligentie. Meer informatie 
hierover is te vinden in het document 
‘Wat muziek doet met kinderhersenen’ 
van het jeugd Cultuurfonds Nederland. 

Hoe nu verder?
Het popbeleid in Nederweert is zodanig 
verankerd dat het onnodig is een nieuw 
beleidsplan op te stellen. Ondersteun-
ing blijft echter wenselijk willen wij de 
komende jaren de vruchten hiervan 
blijven plukken, aldus Kessels. Doordat 
de popcoördinator onder de regeling 
combinatiefuncties is gebracht is hierin 
voorzien. In het werkplan combina-
tiefuncties schooljaar 2014-2015, dat 
tegelijkertijd met deze evaluatie aan 
de Raad is aangeboden, zijn acties 
opgenomen om de activiteiten c.q. 
beleidslijn verder in te vullen. 

Heeft u vragen over het popbeleid? Belt 
u dan met mevrouw K. van Diesen van 
de afdeling Samenleving & Ruimte.

Muzikale mogelijkheden Popcultuur

In 2012 plaatste toenmalig wethouder Maria Frenken n.a.v. de prijs een mantelzorgboom.  
Foto: Gemeente Nederweert.



Kom
jij ook?

TWEETALIG
ONDERWIJS & 

INTERNATIONAAL

TECHNASIUM

ATHENEUM

OPEN DAG
zondag 5 oktober 

11:00-15:00 uur

GYMNASIUM

 (TOP)SPORT

Parklaan 1A - Weert

www.college.nl

Kom
jij ook?

KLEINSCHALIG

OPEN DAG
zaterdag 4 oktober

10:00-13:00 uur

BREDE
ONDERBOUW

UITSTEKENDE
DOORSTROOM

VOLWAARDIGE 
MAVO

Jan van Schoonvorststraat 1 - Budel 

www.collegecranendonck.nl

VEILIG & 
VERTROUWD

OPEN DAG
ZONDAG 5 OKTOBER

11:00 -15:00 UUR

OPEN DAG

Kom
jij ook?

PRAKTIJKGERICHT

SAMEN LEREN

MET PLEZIER

j ook?
LEREN IN DE

ECHTE WERELD

Thornstraat 7 - Weert
www.hetkwadrant.nl 

Praktijkonderwijs:
www.hetkwadrantpraktijkonderwijs.nl 

Kom
jij ook?

Havo

Technasium &
Technologie

OPEN DAG
ZONDAG 5 OKTOBER
11:00-15:00 UUR

Mavo

Tweetalig

Onderwijs

Kunst & Cultuur

www.philipsvanhorne.nl
Wertastraat 1 - Weert



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

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

DEZE WEEK IN DE RECLAME
4 Filetlappen +
500 gram Braadworst ..................................................................................................samen  € 5,95
Bosoester varkensoester gevuld met kruidencrème en bospaddenstoelen ....100 gram  € 1,45
Limousin riblappen ..................................................................................................500 gram  € 5,25
Boerenkool stampot met spekjes; alleen even opwarmen ..................400 gram  € 4,25
Seranoham ....... 100 gram  € 2,49
Roompaté ........... 100 gram  € 1,35

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

SPINNING GRASDIJK • Grasdijk 5 • 6031 PX Nederweert • aNNelies@vaNdeNbooGaertGroeP.Nl • t 06 3127 9051

PINNING
GRASDIJK

LESTIJDEN 
SPINNING:

20.00 - 21.00 uur
Wo 09.00 - 10.00 uur
Do 19.30 - 20.30 uur

09.00 - 10.00 uur
10.00 - 11.00 uur

OPENINGSDEAL BIJ SPINNING GRASDIJK!

Freestyle spinning Tevens de mogelijkheid voor kickbox, yoga en fitclub!

SPINNING
Di 
Wo
Do
Vr
Zo

evens de mogelijkheid voor kickbox, yoga en fitclub!

5
lessen gratis

bij aankoop van 

een 20-ritten-

kaart

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN
•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure	
•	Permanente make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage
•	Hot Stonemassage
•	Ontharen

(vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

• Acnebehandeling
• Microdermabrasie
• T-Away behandelen van o.a.

- pigmentvlekken
- couperose
- spider neavi

• Spray Tan
• Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

Staat 12 nederweert

Te koop goed onderhouden, vrijstaande woning met royale 
garage/ hobbyruimte en diepe tuin, gelegen in het centrum 
van Nederweert.
Woonoppervlakte 117 m2, inhoud 437 m3, perceel 370 m2.

Lindanusstraat 4 nederweert

Te koop instapklare, grote maisonette met 3 slaapkamers,
2 dakterrassen en berging, gelegen in het centrum van
Nederweert.
Woonoppervlakte 130 m2, inhoud 380 m3.

Vraagprijs € 169.500,- k.k. Vraagprijs € 259.500,- k.k. Vraagprijs € 359.000,- k.k.

thieu Gielenstraat 13 nederweert

TE KOKOOK OP

www.frissenwoonadvies.nl
Sint Antoniusplein 10
6031 ED Nederweert

tel. 0495-460736

Te koop vrijstaande, levensloopbestendige woning met fraaie 
tuin en maar liefst 115 m2 leefruimte op de begane grond, 
gelegen op loopafstand van alle voorzieningen.
Woonoppervlakte 180 m2, inhoud 500 m3, perceel 570 m2.

eikenstraat 51 nederweert

Te koop instapklare, geschakelde 2-onder-1-kapwoning met 
royale aanbouw en carport, op slechts enkele minuten van het 
centrum van Nederweert gelegen. Woonoppervlakte 125 m2, 
inhoud 470 m3, perceel 223 m2.

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

beukenlaan 3 Leveroy

Te koop goed onderhouden en degelijk gebouwde, vrijstaande 
semi-bungalow met dubbele inpandige garage en parkachtige 
tuin, gelegen op een perceel van maar liefst 930 m2.
Woonoppervlakte 111 m2, inhoud 704 m3, perceel 930 m2.

Vraagprijs € 295.000,- k.k.

heeFt u VerkooppLAnnen?

beL onS Voor 
een GrAtiS
Verkoop-
ADVieS!

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

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Herfstvlaai: € 12,75 half € 7,35
Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20
Chocolade bol: € 1,50

Vikorn brood: € 2,20

WEEK
40

29 sept. t/m
4 okt.

Weekaanbieding

wk40

Limburgse vlaaien € 8,25
Sneeuwvlaai € 10,75
Frikandelbroodjes per stuk € 1,25

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

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen en

borstelen van uw hond door onze
gediplomeerde medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



Hobby Demonstratiedag Leenen DHZ Asten

Leenen Doe-Het-Zelf Centrum aan 
de Wolfsberg 9 in Asten staat zater-
dag 4 oktober a.s. in het teken van 
de jaarlijkse Hobbydemonstratiedag. 
Het hobbygedeelte in de winkel is het 
afgelopen jaar wederom flink uitge-
breid. De schilderkunstafdeling is uit-
gebreid naar een apart gedeelte in de 
winkel. Wij zijn er dan ook trots op dat 
kunstenaar Lucky Dubz (www.lucky-
dubz.com) deze dag bij ons aanwezig 
is om zijn schilderkunst met Liquitex 
spraypaint en paintmarkers te laten 
zien. Andere demonstraties die er die 
dag gedemonstreerd worden zijn:
•	 Noor	Design	snij-en	embossingmal-

len en stempels, voor het maken 
van kaarten en scrapbooking.

•	 Studio	Light,	met	o.a.	mooie	papier-
lijnen, MDF pakketten voor home-

deco, kaarten en doosjes maken.
•	 Pan	Pastels,	voor	het	inkleuren	van	

stempels. Ook de nieuwe pearles-
cent kleuren worden gedemon-
streerd op canvas.

•	 Dutch	Doobadoo	mallen	en	sjablo-
nen voor het maken van de mooiste 
kaarten en achtergronden.

•	 Powertex	voor	het	maken	van	beel-
den en schilderijen. Ook de nieuwe 
easy 3dflex komt aan bod, waarmee 
je mooie structuren kunt maken.

Is uw interesse gewekt? Kom dan za-
terdag 4 oktober tussen 10.00u en 
16.00u naar Leenen D.H.Z. Centrum 
in Asten. Tijdens de demonstratiedag 
wordt er extra korting gegeven op 
alle hobbymaterialen en is er gratis 
koffie en thee.

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
 
 
 

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Koninklijk bezoek aan Nederweert
Onderstaand citeer ik een passage uit 
de	“Strategische	visie	Nederweert	 in	
2020” van 18 december 2007(!). Ko-
ningin Maxima brengt in 2020 een 
bezoek	 aan	 Nederweert	 en	 wordt	
toegesproken door de burgemeester.  
Hij eindigt zijn toespraak als volgt:

“Majesteit, u bent gekomen via de A2 
en	de	afslag	Nederweert.	 Ik	weet	dat	
u vanmiddag een bezoek brengt aan 
de gemeente Helmond. In 1999 had 
uw schoonmoeder voor eenzelfde rou-
te	 een	 weg	 dwars	 door	 Nederweert	
moeten kiezen. Ja, hetgeen wij nu 
beschouwen als de kanaalboulevard 
van	Nederweert	en	daarmee	ons	visi-
tekaartje, was tot voor kort een drukke 
weg,	 die	 Budschop	 van	 Nederweert	
scheidde. U gaat straks over de nieuwe 
aftakking	A2-N266	naar	Helmond”.

Het antwoord van Maxima is in het 
document helaas  niet opgetekend. Ik 
heb de hand weten te leggen op een 
transcriptie van haar reactie en laat 
haar hierna aan het woord:

Geachte burgemeester, meneer Evers,

Hartelijk dank voor de prachtige 
woorden die u heeft gesproken over 
uw	 mooie	 gemeente	 Nederweert.	 U	
veronderstelt dat wij zijn gekomen 
via de snelweg A2. Dat had inderdaad 
gekund, maar ik gaf er de voorkeur 
aan mijn chauffeur een eerdere af-
slag te laten nemen. Van mijn schoon-
moeder hoorde ik dat zij destijds een 
route nam door het buitengebied van 
uw gemeente. Zij vertelde mij over de 
pittoreske weggetjes waar ze langs 
kwam en de fietsers en wandelaars 
die ze daar onderweg ontmoette. 
Een rustgevende omgeving, zo be-
schreef ze mij het buitengebied.
En ook de weg naar Helmond noem-
de ze een mooie route langs een aan-
trekkelijke kanaaloever met weinig 
verkeer. In ieder geval  geen storende 
verkeershinder.

U kunt zich misschien voorstellen hoe 
ik schrok toen wij door het buiten-
gebied van de gemeente reden! Op 
een aantal plaatsen wegen die dood 
liepen en werden doorsneden door 
een randweg. Mijn chauffeur, die nog 
dacht te weten hoe hij in 1999 het 
gebied doorkruiste met mijn schoon-
moeder, werd een aantal malen on-
aangenaam verrast toen hij moest 
omkeren en een andere route naar 
het dorp moest gaan zoeken. Fiet-
sers en wandelaars ben ik  vandaag 
ook, ondanks het prachtige weer, 
nauwelijks tegengekomen. En dat 
verbaast mij geenszins! Een aantrek-
kelijk gebied voor deze recreanten is 
naar mijn mening omzeep geholpen. 
Oeps, ik hoop dat u mij deze vrijheid 
van spreken niet al te zeer zult kwa-
lijk nemen!

En inderdaad, een deel van uw nieu-
we randweg hebben wij dus, nood-
gedwongen, al mogen proeven. Ik 
moet zeggen, ongetwijfeld tot uw 
grote teleurstelling, dat dit geen 
groot genoegen was. Een strakke 
weg waaraan kennelijk al te gemak-
kelijk stukken natuur en aantrekke-
lijk landschap zijn opgeofferd. Maar 
ja, vooruitgang heeft zo een prijs, 
denk ik.

Natuurlijk	besluit	ik	mijn	reactie	toch	
met een positieve kijk op de rest van 
deze dag: ongetwijfeld zie ik straks 
langs de nieuwe boulevardoever 
veel	blije	 inwoners	van	Nederweert	
en bewoners van het buitengebied 
van uw gemeente flaneren. Maar 
misschien wilt u mijn chauffeur van 
tevoren nog wel even uitleggen hoe 
hij de op juiste wijze de eenrich-
tingswegen in het dorp moet bena-
deren? Ik zou niet graag zien dat de 
beste man nogmaals moet worden 
geconfronteerd met overbodige 
omrijroutes!

Hans Haanstra

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

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

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

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

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

Kinderkledingbeurs 
Nederweert

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

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

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

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St. Antoniusplein 21-22
6031 ED  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Een spannend avontuur in het écht beleven?

Nieuw jeugdtoneelstuk
Na	 maanden	 van	 repeteren	 is	 het	
dan bijna zover: Toneelvereniging 
Mengelmoes  gaat weer een nieuw 
toneelstuk voor jullie op de planken 
brengen,	 getiteld	 ‘Circus	 op	 Spoor-
straat 11’.
Maar niet alleen voor jullie, papa’s en 
mama’s, opa’s en oma’s mogen na-
tuurlijk ook meekomen.

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

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

Nieuwe website
Je vindt nog meer informatie op onze 
nieuwe website www.mengelmoes.
net. En…je kunt er ook een kleurplaat 
downloaden en deze bij één van de 
voorstellingen inleveren. De 3 mooiste 
kleurplaten krijgen een leuke attentie!

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

  

Openluchtmuseum Eynderhoof
Zondag  5 oktober Winterkost op 
Openluchtmuseum  Eynderhoof  
Nederweert-Eind.                                                                                                     
Zondag 5 oktober 2014. Een dag in 
het teken van de voorbereidingen op 
de koude winterdagen. Voedsel kun je 
naast invriezen of koel bewaren ook 
roken, wecken, zouten of drogen. Fruit 
kun je verwerken tot jam, wijn of sap. 
Kom proeven, ruiken, kijken en mee-
doen met de volgende  activiteiten.  Er 
wordt stroop gestookt van appels, pe-
ren en bieten. Maar u kunt ook  deze 
lekkernij proeven op diversen soorten 
zelf gebakken brood uit het bakhuis 
met boerenham of balkenbrij. Ook 
kunt u de ouderwetse zelfgemaakte 
zult proeven. Het vlees voor deze mid-
dag	 is	 geschonken	 door	 Slagerij	 Vaes	
uit Ospel.  Verder wordt er karnemelk 
gekarnd en boter gestoten op de ma-
nier van vroeger. Er wordt alles verteld 
over de weck en het bewaren van eten. 
Er zijn demonstraties hoe siroop en jam 
worden gemaakt.  Veel van deze lek-
kernijen zijn zeker ook te koop. Men 
kan ook zien hoe kool gesneden wordt 
op de snijplank en ingepot wordt in 
een	 roompot.	 	 Het	 Pomologisch	 ge-
nootschap geeft een presentatie van 
50 Limburgse fruitrassen o.a. kweepe-
ren en mispels.  In het bakhuis wordt 
deze dag de speciale Eynderhoof 
fruitvlaai gebakken met reepjes en de 
streekeigen knapkoek, een lekkernij 

bij de koffie. Er wordt wijn gemaakt 
en appelsap geperst. Er zijn stands met 
uitstallingen waar het water van uit 
je mond loopt o.a. Erny Coenen  met 
een likeur proeverij, Frank’s Farm met 
Violatta	en	geitenkaas.	Restaurant	de	
Leidhinde met Goulashsoep en Ediks 
met	bijzondere	smaken,	en	Restaurant	
Diverso met een heerlijk wintershapje. 
Aan de kinderen is ook gedacht. Zij 
gaan zorgen voor de winterkost voor 
de vogels door vogelvoer stammetjes  
van berkenhout te maken. Ook kun-
nen ze koekjes bakken op een tegel-
vuur. Als extra amusement  is gezorgd 
voor draaiorgels, accordeonmuziek en 
zanggroep Met Bezi-j. Verder is het 
hele museum in bedrijf. 

Woensdag  8 oktober: Stroop en 
kinderchampagne maken samen 
met de kinderen.
Vandaag wordt er in onze stroop-
makerij stroop en kinderchampagne 
gemaakt voor en met de kinderen. 
De zelfgemaakte stroop mag tegen 
een kleine vergoeding mee naar huis 
worden genomen. Daarnaast hebben 
de kinderen voldoende gelegenheid 
om te spelen met het speelgoed uit 
grootmoeders tijd. Dit alles vanaf 
13.00 tot 17.00 uur. voor meer info 
www.eynderhoof.nl. Openluchtmu-
seum Eynderhoof is gelegen aan het 
Milderspaat	1	te	Nederweert-Eind

Film over de Peel in De Pelen
Beelden van de flora en fauna in 
De Groote Peel

Op zondag 5 oktober toont Cor 
Speek uit Geldrop zijn film ‘De 
Peel, een natuurpark in vier sei-
zoenen’ bij Buitencentrum De 
Pelen. De film laat prachtige beel-
den zien van de flora en fauna 
in dit unieke hoogveengebied. 
Er zijn twee voorstellingen; om 
13.30 en 15.00 uur. De maker is 
zelf aanwezig om een toelichting 
te geven. Entree is een vrijwillige 
bijdrage. Buitencentrum De Pelen 
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel. 

Al	 jaren	houdt	Cor	Speek	uit	Geldrop	
zich bezig met het maken van natuur-
films. Zijn films hebben vaak een edu-
catief karakter en laten zijn passie voor 
de natuur in al haar diversiteit zien. 

Het waren de kraanvogels die Cor 
naar	 de	 Peel	 lokten.	 In	 1997	 zag	 hij	
ze voor het eerst. Een groep van 32 
kraanvogels streek neer op een pas 
geoogste maïsakker. Hun majestueu-
ze vlucht en adembenemende roep 
waren een openbaring voor hem. 
Sindsdien	bezoekt	Cor	de	Peel	meer-
dere malen per jaar om er te filmen. 
En uiteraard komen er dan niet alleen 
kraanvogels in beeld. 

Nationaal	 Park	 De	 Groote	 Peel	 be-
staat grotendeels uit een aaneen-
gesloten restant hoogveen en dat 
is	best	zeldzaam	in	Nederland.	Deze	
bijzondere natuur kent uiteraard 
ook een grote verscheidenheid aan 
flora en fauna. In de film zijn be-
halve veel voorkomende planten, 
ook specifieke hoogveenplanten 
zoals diverse soorten veenmos, zon-
nedauw en lavendelheide te zien. 
Daarnaast bijzondere broedvogels 
zoals de geoorde fuut, de nachtzwa-
luw en de roerdomp. Ook zeldzame 
vlinders en libellen komen voorbij. 
Deze film is bewerkt met beeldma-
teriaal uit verschillende jaren en 
voltooid in 2010. De film duurt 40 
minuten en wordt ondersteund met 
ingesproken tekst.

Cor	Speek	heeft	onlangs	een	nieuwe	
film over zijn geliefde natuurgebied 
gemaakt: ‘Ode aan de peel’. Deze 
film is op de Brabantse Film Manifes-
tatie bekroond met zilver en geno-
mineerd	 voor	 het	 NOVA	 filmfestival.	
Dit is het hoogst haalbare voor een 
amateurfilmer. Op zondag 5 oktober 
laat hij een klein voorproefje van zijn 
bekroonde film zien.

En dan nog even naar buiten om van 
de	échte	Peel	te	genieten!
Buitencentrum	 De	 Pelen	 ligt	 bij	 de	
ingang	van	Nationaal	Park	De	Groote	
Peel.	Voor	of	na	het	zien	van	de	film	
kunt u hier een heerlijke wandeling 
maken om te genieten van de échte 
Peel.	Bij	de	balie	van	Buitencentrum	
krijgt u advies over de routes. Ver-
der	is	er	in	De	Pelen	een	uitgebreide	
winkel met (natuur)boeken, natuur 
ontdekspullen,	 Streekproducten	 en	
nog	veel	meer.	In	de	Peelkiosk	kunt	
u terecht voor een hapje en een 
drankje. 

VAN ALLE BESTE TOPMERKEN
GIGA - REDZZ 

YELLOW CAB

JOCHIE - TWINS

DEVELAB

NIKE - BUNNIES

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

www.meeuwis-meijel.nl

TOTALE NAJAARSCOLLECTIE DAMES- EN 
HERENKLEDING & SCHOENEN ZIJN BINNEN

GROTE COLLECTIE KINDERSCHOENEN

  Aktie Geberit Duofix inbouwreservoir+
drukplaat+wandkloset+softclose

  Toiletzitting  meeneem prijs NU € 269,-   

KÖmhoff sanitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



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 
2 tot en met 11 oktober 2014 

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

VRIJDAG 3 OKTOBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

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

ZONDAG 5 OKTOBER
Zevenentwintigste zondag door het jaar   
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector 
W. Engelen) – jaardienst rector Lambert 
Gubbels en overleden familieleden.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst en fris voor de kinderen in Pa-
rochiecentrum.  

H. Doopsel: Jackie Naus (Hoebenstraat 3).

MAANDAG 6 OKTOBER
Gedachtenis van H.Bruno priester
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 7  OKTOBER
Gedachtenis van H.Maria van de Rozen-
krans.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 8 OKTOBER
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

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

VRIJDAG 10 OKTOBER
Gedachtenis van H.Maria Sterre der Zee
Rozenkransgebed en H.Mis komen te verval-
len.

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

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 5 oktober
10.00 uur H. Mis

OFS
Vrijdag 3 oktober bijeenkomst O.F.S.

Dit maal gaan wij naar de Paters Francisca-
nen op “de Biest” in Weert om de transitus 
van St. Franciscus te vieren.

Wij vertrekken om 18.30 uur vanaf de 
hoofdingang van Zorgcentrum St. Joseph, 
Brugske 16.

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 2 – 7  oktober. 

Donderdag 2 oktober, in Mariakapel aan 
Klaarstraatzijweg, HH. Engelbewaarders, 
18.10 bidden van het rozenhoedje; 18.30 
ter ere van Maria van Altijddurende Bij-
stand, voor eigen intenties.
Vrijdag 3 oktober, H. Maagd Maria, Sterre 
der Zee, eerste vrijdag van de maand: Zie-
kencommunie. 
Zaterdag 4 oktober, H. Franciscus van As-
sisi, 19.00 (Gezinsmis: Missio – kinderen 
kunnen collectezakjes meebrengen), Jan 
Gubbels en Marie Gubbels-Hoeben, jrd An 
Lemmen-Cromvoets, jrd Geert Barents en 
Piet Reijnders (verjaardag), ghm Tilly Jacobs-
Vaes, zwd Toos de Wit-Reemers en Bèr de 
Wit. 
Zondag 5 oktober, 27e zondag door het 
jaar, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) 
ghm Harrie en To van Laer-Rietjens, dochter 
Elsje en zoon Jos, ghm Martinus Schroijen, 
Maria Schroijen-van Grimbergen en dochter 
Lieske, zwd Maria Leën. 
Dinsdag 7 oktober, H. Maagd Maria van 
de Rozenkrans, 19.00 viering Moeder-
avond L.K.V. en Zij Aktief. 
Donderdag 9 oktober, in Mariakapel 
aan Klaarstraatzijweg, 18.10 bidden van 
het rozenhoedje; 18.30 ter ere van Maria 
van Altijddurende Bijstand, voor eigen in-
tenties. 
Vrijdag 10 oktober, H. Maagd Maria, Ster-
re der Zee. 
Zaterdag 11 oktober, 19.00 (Jongerenkoor 
Friends with voices) Johannes Schroën en 
Catharina Rietjens (verjaardag), ghm Gerrie 
van Gemert. 
ACOLIETEN: za. 4 okt. 19.00 : Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; zo. 5 okt. 10.00: Vic-
tor Köster, Cas Schonkeren; za. 11 okt. 19.00: 
Richard Köster, Koen Coumans. 
OVERLEDEN: Op 16 september jl. overleed 
Driena Tindemans-Janssen, 84 jaar, Koren-
bloemstraat 60. 
Moge zij rusten in vrede.  
OKTOBER - ROZENKRANSMAAND: De ko-
mende weken is de avondmis op donderdag 
in de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg 
vanwege de Rozenkransmaand: 2, 9 en 16 
oktober. 
MISSIO: Zaterdag a.s. 4 oktober wordt We-
reldmissiedag van de kinderen gevierd. 
Kinderen krijgen op school een collectezak-
je uitgereikt. Deze kunnen met een bijdrage 
ingeleverd worden tijdens de gezinsmis, op 
school of in de brievenbus van de pastorie. 
Missio Kinderen helpt kinderen over de hele 
wereld en dit jaar speciaal in Myanmar in 
Azië. Daar wonen veel kinderen in vluchte-
lingenkampen, hebben geen eten en kun-
nen niet naar school. Kun en wil je iets van 
je zakgeld missen ? U kunt ook helpen via 
NL14 INGB 000 001 1020 t.n.v. Wereldmissie-
dag van de kinderen.

 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 5 oktober 2014, H. Mis om 11.00 
uur
Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor Pierre Smolenaers

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Piet Wullems
Collectant: Bert Verheggen

Fietstocht Nederweerter Missiecomité 
zondag 5 oktober, zie elders in dit blad.

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 4 oktober 2014 – 11 oktober 2014

Zondagmorgen 5 okt. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor overle-
den ouders Slots-Thijssen en zoon Harrie, 
Als jrgt. voor Johannes Beeren en Petronella 
van Lier en tevens voor Piet Beeren, Als hgm. 
voor rector Lambert Gubbels en pater Crins 
(Canticum Novum)

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 tradi-
tionele gezangen uit Belgisch-Congo, ge-
schreven door de componist Guido Haazen. 
In 1953 werd Guido Haazen als katholiek 
missionaris naar Kamina gestuurd, 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 Afri-
kaanse muziek ook in de liturgische beleving 
van de kinderen en de leraren thuishoorde.
Naast de gezangen uit de Missa Luba zullen 
er verder tijdens de dienst nog enkele an-
dere Afrikaanse liederen worden gezongen.
De leden van gemend koor Leveroy zullen 
de mis uitvoeren, aangevuld door enkele 
dames en heren uit de regio. De tenorpar-
tij zal door Geert Belgers uit Roermond 
worden gezongen, organist is Roger Dings 
en enkele leden van de percussiegroep van 
Fanfare Concordia zorgen voor de ritmische 
begeleiding. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Hans Peeters.
Uitvoeringen:
zondag 12 oktober 2014 in de H. Barbara 
kerk te Leveroy, aanvang 10:30 uur
zondag 19 oktober 2014 in de H. Martinus 
kerk te Horn, aanvang 11:00 uur.
zondag 26 oktober 2014 in de St. Willibror-
duskerk te Stramproy, aanvang  09:30 uur
zaterdag 15 november 2014 in de St. Stepha-
nus kerk te Heel, aanvang 19:00 uur

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

4 t/m 11 oktober2014

ZATERDAG 4 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Sjra en 
Truus Verdonschot-Coolen, jaardienst voor 
ouders Stultiens-Niessen en zoon Thieu.

WOENSDAG 8 oktober: 19.00 uur 1e dag 
Gerardus Noveen

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

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

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

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

“Waar rust is, is bezinning, daar is geen 
bezorgdheid en geen ronddwalen.”

LKV Nederweert-Eind

Beste leden,

Op maandag 6 oktober verzorgt An-
nalies van Eldijk voor ons een avond 
over osteopathie. Aangezien veel 
mensen niet weten, wat dat inhoudt, 
zal het ongetwijfeld een heel leer-
zame en interessante avond worden. 
We verwachten dus veel leden.
Aanvang 20.00 uur in de Reigershorst.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,

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

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

L.K.V. Ospel

Beste leden,

Dinsdag 7 oktober Moederavond 
samen met Zij-actief. We beginnen 
om 19.00 uur met een H. Mis, daarna 
gaan we naar Haaze-Hoof. Jeanine 
Senden komt een lezing geven met 
als thema “Alles over hoedjes”.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Zijactief ST Martha

Beste leden,

Op dinsdag 7 oktober is onze moe-
deravond samen met de LKV.
De avond begint met een H. Mis in de 
parochiekerk om 19.00 uur.
Vervolgens gaan we naar de Haaze-
hoof voor een gezellige avond.
Thema van de avond is: Alles over 
hoedjes met Janine Senden.

De kans om te kijken welk hoedje bij 
jou past, dus kom proberen.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief 
Ospel

Dankbetuiging

Samen hebben we op 19 augustus afscheid genomen van onze super 
geweldige lieve mam, schoonmoeder, oma en oma Toos.
Onbegrijpelijk dat ze er niet meer is. We missen haar, maar in ons hart 
is ze altijd bij ons.

Toos de Wit - Reemers
Het was voor ons een grote steun dat zovelen met ons meeleefden, 
in de vorm van een hand......een woord......een kaartje, dank jullie wel.

We vinden het fijn als jullie samen met ons de zeswekendienst bij wil-
len wonen op zaterdag 4 oktober om 19.00 uur in de parochiekerk 
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel.

   Kinderen, kleinkinderen, 
   achterkleinkinderen Toos de Wit - Reemers

Zij-Actief Leveroy

Woensdag 8 okt.: Vrouwenavond 
lezing door de heer Léon Pouls
Op deze vrouwenavond nodigen we 
mannen ook graag uit. Leon Pouls 
geeft op een humoristische wijze een 
lezing over de verschillen tussen vrou-
wen en mannen.

Naast de lichamelijke verschillen blijkt 
dat de verschillen tussen mannen en 
vrouwen ook in onze hersenen zit-
ten en niet zoals afhankelijk werd 
gedacht, het gevolg van opvoeding 
en cultuur. Mannen en vrouwen ver-
schillen van elkaar. Als we leren om 
elkaars sterke eigenschappen goed 
te gebruiken en minder nadruk leg-
gen op de zwakke kanten van beide 
geslachten kan de combinatie van 
mannen en vrouwen positief werken. 
Iedereen denkt en handelt vanuit 
zijn eigen beleving. Deze lezing kan 
een goede aanleiding zijn om zaken 
eens vanuit een ander standpunt te 
bekijken waardoor er meer begrip 
ontstaat voor elkaars reacties en ge-
drag. De avond is voor iedereen toe-
gankelijk en begint om 20.00 uur in 
de Pestoeërskoel te Leveroy.

Entree is gratis.

Bestuur Zij-Actief Leveroy

Fietstocht Missiecomité 

Zondag 5 oktober is er weer een 
mooie fietstocht georganiseerd door 
het natuurgebied van Nederweert en 
omgeving.
De pauzeplaats is  bij de Daatjeshoeve 
of bij Peerkesbosch. Voor iedereen 
naar vrije keuze. Inschrijven van 11.30 
tot 14.00 uur, bij eetcafé Guulke, 
Geenestraat Nederweert.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,-- pp.
Steun onze dorpsgenoten: Zuster 
Anima van Eijk, Zuster Bernarda (Ani-
ta) Verheggen, Pater Piet Cuypers Os-
pel en Pater Jac Kuepers.
Zij werken in diverse missielanden be-
langeloos voor de arme noodlijdende 
medemens, in de derde wereld.
  
Nederweerter Missiecomité, af-
vaardiging Dekenaal Weerter Mis-
siethuisfront.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 9 oktober open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 8 oktober 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

• Kartelmessen • Messen
• Tuingereedschap • Schaatsen
• Veescheermessen • enz.
• Scharen 

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier
Herinner mij
Maar niet in sombere dagen
Herinner mij
Hoe ik was toen ik alles nog kon

Thjeu Mertens
* 17 december 1951                     Nederweert                    † 21 september 2014

Echtgenoot van Leny Knapen

Leny Mertens - Knapen

Familie Mertens
Familie Knapen

Loverstraat 42,  6031VD Nederweert

Wij hebben in besloten kring afscheid van Thjeu genomen.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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
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Klaarstraat 16 - Ospel   Tel: (0495) 631603   www.emco-meubelen.nl

Uniek fris en stijlvol

My -Thing 

Ospel | Nederweert | Weert

Kuilstraat 4 • Ospel • Tel. 06-51107123
www.opbodmakelaar.nl

GorGordijnen  • dijnen  • VitragesVitrages
VVouwgouwgorordijnendijnen

BinnenzonwBinnenzonweringering
TTaapijt  • pijt  • VinVinyl  •  PVCyl  •  PVC

Langstraat 3, Hal 9  
5595 AA Leende  
040-2062822

Brugstraat 3  
6031 EE Nederweert  
0495-622796

Rijkesluisstraat 43B  
5688 EC Oirschot  
0499-842337

Sinds april 2014 maakt Maurice Smits deel uit van De OpbodMakelaar. Hun 
concept sprak hem erg aan en er is voldoende ruimte om zijn eigen ideeën 
uit te voeren.

“Sinds enkele jaren houd ik mij 
bezig met de aankoop, renova-
tie en verkoop van woningen. Ik 
was hiervoor op zoek naar een 
vernieuwende manier van wo-
ningen verkopen en kwam al 
snel uit bij De OpbodMakelaar. 
Na enkele gesprekken waren 
we het er over eens dat ik voor 
Noord-Limburg De Opbodmake-
laar zou worden”.

De OpbodMakelaar werkt met 
een inzetprijs in plaats van een 
vraagprijs. Onder dat bedrag 
wordt er niet verkocht.
De praktijk heeft bewezen dat 
onze methode werkt. Onze wo-
ningen worden sneller verkocht 
omdat wij de prijs lager inzet-
ten dan vergelijkbare panden 
met een hoge vraagprijs en wij 
daarmee meer belangstelling 
krijgen. 

“Als ik een woning in de verkoop neem vind ik het belangrijk dat we samen 
met de klant gaan kijken hoe we de woning het beste kunnen presenteren. 
Soms moet er nog het een en ander aan de woning gebeuren om hem aantrek-
kelijk te maken. Met mijn ervaring en de reeds opgebouwde contacten kan ik 
de klant hierin adviseren en begeleid ik ook de eventuele werkzaamheden. 
Vervolgens zorgen we ervoor dat de woning optimaal gepresenteerd wordt. Dit 
is waar wij een stukje, of zeg maar gerust een heel stuk, verder gaan dan de 
meeste makelaars.

“Zo hebben we bijvoorbeeld laatst bij een woning de buitenkozijnen laten schil-
deren om de woning een modern uiterlijk te geven. Ook de tuin was erg verwil-
derd en deze is weer netjes gemaakt. Een kleine investering die de woning een 
stuk aantrekkelijker maakt. Vervolgens is de woning gestyled en zijn er diverse 
spullen weggehaald om de ruimtes goed te laten zien”. De styling gebeurt 

door Judith Smits van Nuance Homestyling uit Ospel. Zij zorgt ervoor dat onze 
woningen netjes en ruimtelijk gepresenteerd worden. Zij is ook aanwezig als 
de woning gefotografeerd wordt om de puntjes op de i te zetten. De fotografie 
gebeurt door een professioneel bedrijf. Juist die foto’s zijn enorm belangrijk voor 
Funda en de overige huizen verkoopsites. Je krijgt maar een kans om een eerste 
indruk te maken en op te vallen met je woning!

De OpbodMakelaar is grote voorstander van Open Huis en biedt in tegenstelling 
tot vele reguliere makelaars deze optie GRATIS en onbeperkt aan. “Twee keer 
per jaar is te weinig. Wij adviseren de klanten om met regelmaat een Open Huis 
te houden. Daar komt bij dat wij geen 9 tot 5 bedrijf zijn. Als mensen een huis
s’avonds of in het weekend willen bezichtigen dan kan dat”.

Succesfactor! 
De OpbodMakelaar is uitgeroepen tot winnaar Succesfactor 2014 in de catego-
rie Makelaardij, een programma van RTL7. De commissie heeft De OpbodMake-
laar geselecteerd vanuit onder meer de gegevens uit het handelsregister van 
de kamer van koophandel waarbij het onderscheiden vermogen, inventiviteit, 
klanttevredenheid, reactiesnelheid en bereikbaarheid centraal staan. Verder is 
gekeken naar het imago van de organisatie, de website en de mate van onder-
nemerschap.

De OpbodMakelaar



www.verheggen.nl

Roermondseweg 16 - 20

6004 AS Weert

Tel. 0495-532498

WOO N M A AN D
O K TO B E R

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

  Makelaardij
  Taxaties

  Verzekeringen
 Hypotheken

wwwwww.jacobsgijsen.nl.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Heerweg 8
Nederweert

wijen.nl

Neem ook eens een kijkje op:

Interieur en 
verkoopadvies

Judith Smits
Kuilstraat 4, 6031 AW  Ospel

Tel. 06-10415882

www.nuancehomestyling.nl
info@nuancehomestyling.nl

Interieuradvies:

Sfeer maken in uw huis is vaak lastig. Welke 

kleurcombinatie geeft de juiste sfeer…… een 

lichte of juist een donkere kleur als eyecat-

cher. Nuance Homestyling kan u hiermee 

helpen door balans te vinden tussen uw hui-

dige en nieuwe meubels en door middel van 

kleuren en accessoires een sfeervol geheel

te creëren. “Bij interieuradvies vind ik het 

heel belangrijk dat er naar de wensen van 

de bewoners wordt gekeken. Door samen 

een plan te maken over de indeling, kleur en

materialen gaan we een sfeer creëren waar u 

zich lekker bij voelt. U kunt de complete sty-

ling door de verkoopstyliste laten doen maar 

u kunt ook zelf met de tips en adviezen aan 

de slag. Op deze manier is het voor iedereen 

betaalbaar. Er is al een mondeling advies 

vanaf  € 85,-”!

Verkoopstyling:

Uw huis verkopen in de huidige woningmarkt 

is niet gemakkelijk. Het is dus van belang om 

uw woning optimaal te presenteren zodat 

bij het eerste contact de mensen meteen 

geïnteresseerd zijn. Dit gebeurt bij 85% van 

potentiële kopers via internet. Nuance home-

styling adviseert in het verkoopklaar maken 

van de woning voordat het de verkoop in-

gaat. Ook zorgt zij voor professionele foto-

grafie van de woning.

De verkoopstyliste geeft u advies om uw huis 

zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Zij loopt het gehele huis door en geeft bij 

elk vertrek advies hoe u uw huis zo optimaal 

mogelijk kunt presenteren. Tijdens dit consult 

geeft zij u tips en adviezen over verlichting, 

kleurgebruik, indeling van de kamer en de 

styling. Om het geheel af te maken is het erg 

belangrijk om de juiste decoratie en acces-

soires te gebruiken.

Ook voor leegstaande woningen gelden 

dezelfde “regels“, laat uw te koop staande 

woning niet leeg staan, richt deze sfeervol 

in. Nuance Homestyling verzorgt meubel-

verhuur om de woning in te richten. Ook een 

combinatie van eigen en nieuwe meubels is 

mogelijk. 

Verkoopstyling is er voor elk budget, u kunt 

zelf aan de slag met de tips van de ver-

koopstyliste, maar u kunt ook alles laten 

doen van A tot Z.

Het doel is een goede uitstraling te creëren, 

de woning eruit te laten springen in het grote

huizenaanbod. Uiteindelijk resulteert dit in

meer bezichtigingen en een snellere ver-

koop.

De eerste indruk is nog altijd de

belangrijkste!

Nuance Homestyling is er voor advies op maat bij het inrichten 

van uw woning. Dit kan variëren van het kiezen van een kleur 

op de muur of de aanschaf van enkele nieuwe meubels tot het 

compleet inrichten van een woning. In de afgelopen jaren heeft 

eigenaresse Judith Smits reeds diverse woningen en bedrijfs-

panden onder handen genomen en weet zij altijd met een klein

budget een mooi resultaat neer te zetten. “Mijn doel als styliste 

is om met zo min mogelijk middelen en kosten een optimaal re-

sultaat te behalen”. Nuance Homestyling heeft 2 werkgebieden, 

namelijk interieuradvies en verkoopstyling.

Nuance Homestyling

voor: na:



AFVALSTOFFENHEFFING
Er is in 2013 met wegen iets misgegaan
dus komt er nu een naheffing aan.
Over wegen gesproken:
laten we maar hopen
dat we geen kat in de zak kopen
en dat de opbrengst op zal wegen
tegen de kosten, want die vallen meest-
al  tegen.

B.B.

PINKE

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – Centrum 1  = 6 – 6.
Vlegelke 3 – Rooy 1  = 2 – 10.

Programma Golf
Vrijdag 3 – 10
Vlegelke 1 – Kring 1.
Vlegelke 2 is vrij.
Vlegelke 3 – Jonas 2.
Black 1 – Vlegelke 4.

Uitslagen Libre
Vlegelke 2 – Roermond 2  = 6  - 0.

Programma Golf
Swalmen  1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2  - Biermanshuis 1

Veel Succes L.B.

RKSVO Nieuws

Dinsdag 30 september:
RKSVO da.2 - ONDO da.1 19.30

Zaterdag 4 oktober:
RKSVO A1 - Blerick A1 15.00
Helden A2 - RKSVO A2 15.00
SVN B1 - RKSVO B1 13.00
SV Laar B4 - RKSVO B2 15.00
SVC’2000 C1 - RKSVO C1 13.00
SV Budel C3 - RKSVO C2g 12.45
RKSVO C3g - Helden C4 13.30
PSV’35 D1 - RKSVO D1 12.30
Helden D3 - RKSVO D2g 09.30
Merefeldia E1 - RKSVO E1 11.00
FC Oda E2 - RKSVO E2 09.30
RKHVC E1 - RKSVO E3 10.00
RKSVO E4 - EMS E2 10.00
RKSVO E5g - VV Kessel E4 10.00
RKSVO E6g - Panningen E5 10.00
RKSVO F1g - MMC Weert 11.00
RKSVO F2g - SVVH F1g 11.00
RKSVO F3g - Merefeldia E5g 11.00
Eindse Boys F3g - RKSVO F4g 09.45

Zondag 5 oktober:
Merefeldia 1 - RKSVO 1 14.30
Mifano 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - RKESV 2 12.30
SV Laar 6 - RKSVO 4 12.30
RKSVO 5 - Wilhelmina’08 3 13.00
RKSVO 6 - Crescentia 2 10.00
RKSVO VE1 - FC Oda VE1 10.00
RKSVO da.1 - Heksenberg da.1 12.00
Roggel da.2 - RKSVO da.2 09.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Zondag 5 oktober sluiting seizoen.

Om 9.00u alle schutters verzamelen in uni-
form op het St.Antoniusplein, waarna we in 
optocht naar de kerk gaan om daar de hei-
lige mis bij te wonen. 
Vervolgens zullen we met z’n allen naar 
Café “ Le Winne” gaan, waar een gezamen-
lijke lunch wordt geserveerd. 
Na de lunch worden de jubilarissen gehul-
digd en vervolgens zullen we met z’n al-
len naar de schietboom gaan bij de sport-
hal De Bengele waar rond 14.30u de strijd 
losbarst om de nieuwe koning 2015. 
Supporters zijn vanaf 14.30u van harte welkom. 

Het bestuur.

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  

Ja, ja het schiet seizoen is weer begonnen.
Er is geschoten op 19 20 21 september de 1e, 
2e indoor in Weert bij de Bateveren Treffers 
door de schutters van Willem Tell.
Compound schutter Johan Vaes: 281, 280

Recurve schutters 
Hennie v/d Einden  262, 260
Bas Akkerman  255, 258
Paul Hermans  249, 255
Jose Hermans  239, 237
Monika Treciak  174, 157 

Agenda:
26, 27, 28 september 1e Bondwedstrijd ge-
schoten in Ospel bij Wilhelmina.
10, 11, 12 oktober 3e, 4e Indoor geschoten 
in Reuver bij De Grensschutters.
24, 25, 26 oktober 2e Bondwedstrijd ge-
schoten in Reuver bij De Grensschutters.
7, 8, 9 november 5e, 6e Indoor geschoten 
in Nederweert bij Willem Tell.
16 november diploma schieten 
28, 29, 30 november 3e Bondwedstijd ge-
schoten in Tungelroy bij Ontspanning.
5, 6, 7 december 7e, 8e Indoor geschoten 
in Ospel bij Wilhelmina.
12, 13, 14 december 4e Bondwedstrijd ge-
schoten in Weert bij De Batevieren Treffers.

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

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

Competitieprogramma
Zondag 5 oktober:
BC Veredot 1 – BC United 5 12.30
BC Veredot 2 – BC United 7 12.30
BC Veredot 3 – BC Roermond 7 12.30

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

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

Lijkt het je 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 mo-
gelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 4 oktober
Merefeldia A1 – MVC’19 A1  15:00
RKMSV B1 – Merefeldia B1  13:00/14:30
Merefeldia B2 – MMC Weert B3  15:00
Merefeldia MB1 is vrij
DVO C2 – Merefeldia C1  10:00/11:30
Roggel C2G – Merefeldia C2  13:30/14:30
Merefeldia C3 – RKSVN C3M  13:30
Merefeldia MC1 – Haelen MC1  13:30
Haelen D1 – Merefeldia D1  10:15/11:30
Heythuysen D2 – Merefeldia D2  10:00/11:00
Merefeldia D3 – DESM D3G  12:15
Merefeldia D4 – Helden D5M  12:15
Merefeldia E1 – RKSVO E1  11:00
MMC Weert E3 – Merefeldia E2  10:00/10:45
Brevendia/A’heide E3 – Merefeldia E3G  
 08:00/09:00
Rood Wit’67 E3M – Merefeldia E4G 09:30/10:30
Merefeldia E5 – Helden E5  10:00
Laar E5 – Merefeldia E6G  09:15/10:00
Merefeldia E7M – Eindse Boys E3M  10:00
Merefeldia F1 – FC Oda F1  10:00
Merefeldia F2 – Maarheeze F1  09:00
Rood Wit’67 F2 – Merefeldia F3  08:30/09:30
Merefeldia F4G – Veritas F2G  09:00
RKSVO F4G – Merefeldia F5G  10:15/11:00
Sparta’25 F5G – Merefeldia F6  09:15/10:30

Programma Veteranen
Zaterdag 4 oktober
Merefeldia – SVC 2000  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 5 oktober
Merefeldia 1 – RKSVO 1  14:30
Merefeldia 2 – Sittard 2  11:00
Someren 7 – Merefeldia 3  10:45/12:00
Merefeldia 4 is vrij
Merefeldia 5 – Leveroy 2  11:00
Merefeldia 6 – Eindse Boys 3  10:00
FC Oda 5 – Merefeldia 7  10:00/11:00
Eindse Boys VR1 – Merefeldia VR1 10:00/11:00

Gesponsord door Konings Transport-
bandenbouw en Administratie kantoor 
Midden Limburg.

Na een succesvol seizoen in de CMV6 zijn 
de meisjes C2 van VC Fortutas goed be-
gonnen aan het nieuwe volleybalseizoen. 
In een nieuw sporttenue gesponsord door 
Konings Transportbandenbouw en Adminis-

Meisjes C2 VC Fortutas in nieuw tenue

tratie kantoor Midden Limburg speelden de 
meisjes een goede wedstrijd. In de gezellige 
sporthal te Nederweert was S’62 uit Swal-
men de tegenstander op zaterdagmiddag. 

Onze meisjes lieten er geen misverstand 
over bestaan wie de sterkste was. Via de set-
standen 25-10, 25-13, 25-10 en 25-05 werd 
een 4-0 overwinning behaald. 

Duikteam Nederweert dagje Zeeland

Zondag 21 september hadden we een boot-
duik in Zeeland gepland, aangezien het 
toch een twee uurtjes rijden is moesten we 
al vroeg vertrekken. Het voordeel van een 
bootduik op het Grevelinge meer is dat je 
nu op locaties komt die van de kant niet of 
moeilijk bereikbaar zijn.  
 Aangekomen in den Osse haven gingen de 
leden van het duikteam aan boord van de 
MS Zeemeeuw. Dit is een binnenvaart schip 
dat verbouwd is met extra voorzieningen 
zoals een barretje en verschillende tafeltjes 
om aan te zitten en  zelfs een bank om te 
ontspannen. Rond 9.15 uur voer de schipper 
uit naar de eerste duiklocatie, ook kwam 
toen de zon achter de wolken tevoorschijn.
Na ongeveer een half uur tot drie kwartier 
te hebben gevaren gingen we ons klaarma-
ken voor de eerste duik van deze dag.  De 
bemanning van het schip, tevens de duiklei-
ders, gaven ons nog de laatste aanwijzigin-
gen waar we het mooiste konden duiken op 
de aangelegde duiklocatie. Hierna hebben 
we met alle aanwezigen de eerste duik ge-
maakt. Er was goed zicht en van alles te zien 
van grote kreeften en krabben tot kleine 
vissen en zeesterren. Na ongeveer een uur 
te hebben gedoken kwamen de duikers te-
rug aan boord, en na het omkleden konden 
ze genieten van soep, een uitsmijter of een 
broodje hamburger en uiteraard koffie, 
thee en fris,dit alles was eveneens  onder 
in het schip te verkrijgen. Ondertussen wer-
den de duikflessen gevuld door de schipper. 
Hierna zijn we naar een andere duiklocatie 
gevaren voor de tweede duik. Ook deze 
duik was zeer geslaagd en hebben dan ook 
veel gezien en volop genoten. Toen ieder-
een weer aan boort was en zich  omgekleed 
had voeren we terug naar de haven.
Aangekomen in de haven hebben we af-
scheid genomen van de bemanning en kon 
de terugreis beginnen, een aantal hebben 
nog lekker gegeten in de Kibbeling. Het was 
een geslaagde dag. De organisatie was goed 
geregeld door de activiteiten commissie.

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 4 OKTOBER
Sporthal Merode, Stein
D2. ESC’90 D2 - Ospel/Merefeldia D2 10.00u.
Sporthal Piushof, Panningen
C1. SVVH C1 - Ospel/Merefeldia C1 13.50u.
B1. SVVH B1 - Ospel/Merefeldia B1 14.50u.
Sporthal De Heuf Panningen
A1. Bevo A2 - Ospel/Merefeldia A1 18.30u.
Sporthal Venray
DS2. Manuel DS1 - Ospel/Merefeldia DS2 20.00u.
 
ZONDAG 5 OKTOBER
Sporthal Venray
C2. Manuel C1 - Ospel/Merefeldia C2 10.20u.
Sporthal Craneveld Venlo
D1. HandbalVenlo D2 - Ospel/Merefeldia D1 11.15u.
Sporthal Piushof Panningen
DS1. SVVH DS1 - Ospel/Merefeldia DS1 13.00u.
 
WOENSDAG 8 OKTOBER
Recreanten Merefeldia - Ospel 20.45u.

 

Programma SV Leveroy

Zaterdag 4 oktober
Leeuwen B - Leveroy B             14.00
Leveroy D1 - vrij
MMC Weert D2 - Leveroy D2            9.00
Crescentia E1 - Leveroy E1           10.00
Leveroy F1 - vrij
HEBES F3 - Leveroy F2             9.00

Zondag 5 oktober
Linne 1 - Leveroy 1             14.30
Merefeldia 5 - Leveroy 2             11.00
DESM 5 - Leveroy 3             10.30
Leveroy Vr - MVC 19 Vr            10.30

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

SchietSportcentrum “Kraan”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Programma Za. 4 okt Junioren 
ONDO A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur 
Eindse Boys B1 - EVV/St Joost B1 14.00 uur 
Panningen MB1 - Eindse Boys MB1 12.30 uur 
SV Budel C2 - Eindse Boys C1G 12.45 uur 
Eindse Boys C2 - SV Budel C4 11.00 uur 
Rood Wit’67 D1G - Eindse Boys D1 11.30 uur 
Eindse Boys D2M - Haelen D3 11.00 uur 
Eindse Boys E1 - SHH E3 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - DESM E4 09.15 uur 
Merefeldia E7M - Eindse Boys E3M 10.00 uur 
RKVB F1G - Eindse Boys F1 09.30 uur 
Eindse Boys F2 - Brevendia F2 10.30 uur

Programma Za. 4 okt Veteranen.)
Eindse Boys - Vv Kessel 17.00 uur

Programma Zo. 5 okt Senioren 
Boekoel 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - Maarheeze 3 10.30 uur 
Merefeldia 6 - Eindse Boys 3 10.00 uur 
Altweerth. 1 - Eindse Boys 4 11.30 uur

Programma Zo 5 okt Vrouwen
Eindse Boys VR1 - Merefeldia VR1 11.00 uu

Mededelingen
Boekoel: Hoenderberg 10, 6071NA, Swalmen
Donderdag 2 okt kaarten aanvang 20.00 uur
Voor laatste nieuws zie: www.eindseboys.nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 1e en 2e Indoorwedstrijd bij Batavie-
ren Treffers Weert.
Ronnie Gielen recurve 277 + 270 = 547 pnt
Anke Vaes  recurve 268 + 253 = 521 pnt. 
Hans van Bussel  recurve   255 + 254 = 509 pnt.
Tim Vaes  compound 277 + 275 = 552 pnt.
Jeroen
Fiddelaers  compound 268 + 273 = 541 pnt.

Uitslag veldwedstrijd te Koningslust op 
20 21 september
Eric Winkelmolen  
barebow  zaterdag en zondag  278 en 257
Joseph Jonkers  
barebow  zaterdag en zondag 273 en 261
Sjoerd Heijnen  recurve  zondag 249
Anke Vaes  recurve  zondag 256
Tim Vaes  compound  zondag 355
Hans van Bussel  longbow  zondag 78
Riny Vaes  longbow  zondag 60

Uitslag Allround Jeugd Cup 2014
Chantal Hekers 1239 pnt.
Bart Jonkers 945 pnt.
Elfrie van Lierop 908 pnt.
Vilja van Lierop 855 ont.
Zinzie van Lierop 839 pnt.
Bjorn Seerden 494 pnt.

Programma
4 en 5 oktober   
3D wedstrijd te Someren
10-11-12 oktober  3e en 4e Indoorwedstrijd 
bij De Grensschutters Reuver
24-25-26 oktober 2e Bondswedstrijd bij De 
Grensschutters Reuver.

KVW bedankt sponsoren

BEDANKT SPONSOREN VAN KINDER-
VAKANTIEWERK en AVONDWANDEL-
VIERDAAGSE NEDERWEERT 2014.
En tevens onze hartelijke dank 
aan allen die ons hielpen in het 
jaar 2014!

Na 46 jaar KVW in Nederweert weten 
de kinderen dat het er ruig aan toe 
kan gaan en dus gingen we voor het 
seizoen 2014 vol goede moed aan de 
slag. Nu we het KVW 2014 achter de 
rug hebben, mogen we wel zeggen 
dat we het hebben klaargespeeld om 
spraakmakende activiteiten op het 
programma te zetten. 

Dit jaar zijn we als KVW aan de slag 
geweest met het thema “KVW maakt 
’t bont!” Op maandag hebben de 
jongere kinderen hun kunsten laten 
zien in het Circus, met een specta-
culaire openingsact, en als slot een 
lintdans act op hoogte. Daarna was 
er voor de kinderen van groep 7 en 
8 een overnachting met spokentocht. 
Op dinsdag hebben de jongere en 
oudere kinderen kunnen ravotten op 
diverse springkussen, en tussendoor 
kon er ware “kunst” gemaakt wor-
den. Op woensdag konden de ou-
dere kinderen naar de kapper, dit gaf 
“wilde en kleurrijke ” resultaten. Op 
donderdag hebben de jongere kinde-
ren bij Eijnderhoof kunnen laten zien 
hoe goed ze konden bakken, met als 
resultaat lekkere knapkoeken. En op 
vrijdag hebben de oudere kinderen 
de straten van Nederweert-Eind ge-
kleurd met stoepkrijt. 
Gezien het prachtige weer tijdens 
avondwandelvierdaagse hebben 
we een record aantal wandelaars 
gehad. 

We kunnen dit als bestuur echt niet 
alleen en willen daarom hierbij alle 
werkgroepsleden, ruim 110 vrijwilli-
gers die ons in deze week hebben ge-
holpen en al onze sponsoren bedan-
ken. BEDANKT DAT WE DOOR EEN 
GOEDE SAMENWERKING HET KVW 
IN NEDERWEERT MOGEN BLIJVEN BE-
LEVEN!

Onze inschrijfadressen 
Johan Winters, Kapsalon Ans, en De 
Toverbal bedankt voor jullie tijd en 
inzet!

Onze rustplaatsen 
Handboogschutterij Wilhelmina Ospel, 
Mini-Camping de Riet, Mini-Camping 
De Kokmeeuw, Voetbalclub FC Boeket

Start-Finish plaatsen
Gemeentewerf, Openluchtmuseum 
Eynderhoof, Gemeenschapshuis Haaze-
hoof, Gemeentehuis Nederweert

En bedankt voor de plezierige sa-
menwerken en/of sponsoring:
Alda Creatief, Autobedrijf van Gog, 
Autobedrijf Leon de Wit Bakkerij 
Creemers, Firma Boonen (mobiele 
toiletten), Bloemstyling ’t Roosje, Ca-
teringservice Bee j Bertje, Jan Brink-
mans Opticien-Optometrist, Boels 
Rental, Bakkerij Bongers, Bonten At-
traktieverhuur, Budget Bikes, Cafeta-
ria d’Ind-j, Carool, Colada, De Daatjes 
Hoeve, van Enckevort groothandel 
Venlo, Openluchtmuseum Eynder-
hoof en vrijwilligers, Fysiofitness 
Huib Janssen Nederweert, Gemeente 
Nederweert, De Goede doelen win-
kel, Eigen Houtje, Slagerij John Her-
manns, van Heugten en Slaats VOF, 
IJssalon Florence, InBtween, VOF 
Podotherapeute Inka, Drogisterij 
Jansen, Jan en Jos op de Steirische 
Harmonica, Henk Kirkels, De Knut-
selkast, Eric Kuepers Staalcontructie, 
Restaria Le Pommes, Buurthuis Le 
Winne, Limburgs Landschap, Jan Lin-
ders, Marian’s Bloemen, Meeuws De-
coraties, Molenstichting Nederweert, 
Nederweert 24, Nederweert Amu-
seert, Ton Notermans Wandelsport - 
Outdoor – Kamperen, Ospel-Actueel, 
Outdoor Travel, Perfetti Van Melle, 
Peter Pan Catering, PGZ Zorgverle-
ning B.V., Behang- en Verfhuis Poell 
BV, Politie Nederweert, Rabobank, 
Gemeenschapshuis Reigershorst, Rick 
Weert, Schildersbedrijf Henk van de 
Schoor, Schutterij St. Antonius, Schut-
tersgilde St. Lucie, Shoe-time, Sligro, 
Snackpoint ‘t Centrum, Sticker-xpress, 
Wijnkopers Alex Storms, Cafe-zaal de 
Schans, Sjef Smeets BV, Soman Pack-
centers, Speulenderwies, de Spijker-
box, Stultiens Drukwerk/DSW Druk-
kerijcombinatie Stramproy-Weert BV, 
Vreike-hof Zorgboerderij-Boerderij-
winkel, We Provide, Haar bij Willems. 

Ook dit jaar weer zijn er digitale foto’s 
te bewonderen op onze website. Heeft 
u ons tijdens de KVW-week gemist, dan 
kunt u dit inhalen door op de website 
naar de foto’s te surfen -> www.kvw-
nederweert.nl. Ideeën, tips en leiding 
kunnen gemeld worden via deze site.
Wij kunnen terugzien op een fijne 
week voor de kinderen en voor onze 
vrijwilligers. Daardoor hebben we 
weer energie verzameld om er voor het 
volgende jaar wederom iets spectacu-
lairs van te maken. Tot volgend jaar!

KVW 2015:  24 t/m 
 28 augustus 2015
A4D 2015: 26 t/m 
 29 augustus 2015
Pinnentocht 2015: 7 juni 2015

Het bestuur KVW en Avondwandel-
vierdaagse Nederweert

Zéér belangrijk
Hang dit op het prikbord.

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

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

Succes mensen, en alvast bedankt 
voor jullie medewerking.
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