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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

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.

Uitroeping
Dit jaar zal zowel de jeugdprins als 
de grote prins op zondagmiddag 23 
november 2014 worden uitgeroe-
pen.
De uitroeping zal plaats vinden in de 
Pinnenhof in Nederweert. De mid-
dag begint om 14.11 uur en zit boor-
devol muziek, show en amusement.

Jeugdprinsenpaar
Net als in voorgaande jaren zal ook in 
2015 de jeugd van Nederweert weer 
nauw betrokken worden bij de vaste-

Met optredens van La Bamba en Moerepetazie

Presentatie nieuwe prinsen 2015
laovundjviering.Het jeugdprinsepaar 
zal door de leden van de juniorenaf-
deling op een schitterende wijze wor-
den gepresenteerd.

Veel muziek en show
De middag zal een muzikale en show 
happening zijn met optredens van 
o.a. De winnaar van ut lidjeskonkoer, 
KBP, Duo 2 maol 11, De Brelsterte, 
Duo Good geammezeerdj, Duo Dik-
Vör-Mekaar, De Joeksige vröliej, Tom-
mè-dèh, De Pantera´s, en Hofkepel 
Klein mer Neugter.

La Bamba
Tussen de prinsuitroeping door zal de 
LVK winnaar La Bamba Ni-jwieert in 
de juiste stemming brengen.
Ze zijn o.a. bekend van Laef, Limburg 
laef en knooke hel

Moerepetazie
Verder zal de populaire groep Moe-
repetazie optreden, zij staan garant 
voor een geweldig feest

Groeete Prins 
Aansluitend zal de groeete prins van 
Nederweert worden gepresenteerd.

11 kandidaten
De Pinmaekers hebben er ook dit jaar 
weer voor gezorgd dat heel Neder-
weert bij de uitroeping betrokken 
is door maar liefst 11 kandidaten te 
presenteren, de kandidaten zijn te 
vinden elders in dit blad en op www.
pinmaekers.nl of Nederweert24.

Uitroeping
De uitroeping van de prinsen is een 
aaneenschakeling van optredens en 
presentaties welke elkaar in hoog 
tempo opvolgen. De presentatie is in 
handen van Rudi Veltrop .

Familie Duindam uit Weert:

“Naast de uitmuntende kwaliteiten van de 
behandelingen van het hele team Spauwen, 
valt al 14 jaar de zeer persoonlijke en
vriendelijke benadering op.”

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –
Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed 460765 zie ook www.tandartsspauwen.nl
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Veel krasplezier!Veel krasplezier!eel krasplezier!V

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste Carmen v.d. Hoogen

Ons inpandig tandtechnisch laborato-

rium Jasper van den Brandt verzorgt al 

uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 

Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

wwwwww.tandartspraktijknederweert.nl.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Op vrijdagavond 28, zaterdag-
avond 29 november 2014 om 20.15 
uur en zondagmiddag 30 novem-
ber 2014 om 14.30 uur, brengt 
WOKMUZIEKTHEATER uit Weert 
de komische opera Die verkaufte 
Braut van Bedrich Smetana op de 
planken van het Munttheater in 
Weert. Naast het vaste koor van 
de vereniging en een grote dans-
groep valt dit keer vooral het 
grote aandeel van jonge profes-
sionele talenten op.

Jong talent
Het orkest Frascati Symphonic uit 
Leuven bestaat sinds 2007 en biedt
De hoofdrollen worden gezongen 
door de talentvolle jonge sopraan 
Anna Majchrzak uit Rotterdam en de 
bekende tenor Ben Heijnen uit Roer-
mond. Twee andere rollen worden 
gezongen door Raoul Reimersdal en 
Luke Mitchell, beiden veelbelovende 
studenten van Frans Kokkelmans, do-
cent solozang aan het conservatorium 
van Maastricht. In de opera komt ook 
een circusoptreden voor. Dit wordt 
op verrassende wijze ingevuld door 
het jonge Vlaams-Nederlandse duo 
van Circus Katoen: Willem Balduyck 
en Sophie van der Vuurst de Vries. 
WOKMUZIEKTHEATER geeft jong 
professionele artiesten een unieke 
kans zich verder te bekwamen en le-
vert daarmee een brede en belangrij-
ke bijdrage aan de ontwikkeling van 
talentvolle studenten en professio-
nals aan het begin van hun carrière.
Muzikale leiding en arrangement zijn 
in de vertrouwde handen van Joop 
Dieteren, vaste dirigent van het koor. 
Yvonne Meulen uit Weert, ook be-
kend onder de naam Faracha van de 
gelijknamige buikdansschool, is ver-
antwoordelijk voor de dansonderde-
len en de algehele regie is wederom 
in handen van John van Cauteren.

Het verhaal
De opera vertelt het verhaal van Ma-
rie en Hans, die verliefd zijn op elkaar 

Wokmuziektheater geeft jong talent een kans in nieuwe opera

Wokmuziektheater
en willen gaan trouwen. Dan blijkt dat 
Marie door haar ouders is beloofd aan 
Wenzel, de slome, stotterende zoon
van de rijke Tobias Micha. Onder druk 
stemt Hans toe Marie, voor een fiks 
bedrag, los te laten. Hij bedingt wel 
dat ze alleen met een zoon van Tobias 
Micha mag trouwen. Marie snapt niet 
hoe Hans haar zo maar kon “verko-
pen”. Maar als puntje bij paaltje komt, 
blijkt Hans een list te hebben verzon-
nen: hij is namelijk ook een zoon van 
Tobias Micha, uit een eerder huwelijk. 
Marie heeft nu de keus en drie maal 
raden voor wie ze kiest..........

Extra’s
Drie kwartier voor aanvang van de 
uitvoeringen wordt een inleiding 
gegeven over de opera Die ver-
kaufte Braut. Teneinde het verloop 
van de voorstelling goed te kunnen 
volgen, wordt voor een Nederlandse 
boventiteling gezorgd. Na afloop 
van de voorstelling op 29 en 30 no-
vember vindt er in de foyer van het 
Munttheater een meet en greet
plaats met het artistieke team, so-
listen, koorleden en overige mede-
werkers.

Info en kaartverkoop
Entreeprijs € 21,50 inclusief pauze-
drankje en programmaboek.
Meer informatie is te verkrijgen via 
Peter Niessen (06 83573052), info@
wokmuziektheater.nl, www.wokmu-
ziektheater.nl / www.facebook.com/
Wokmuziektheater .

jonge musici en solisten orkest- en 
podiumervaring aan via kwaliteits-
volle pedagogische orkestprojecten, 
waaronder één reisproject. Dat is dit 
keer de begeleiding van de opera Die 
verkaufte Braut in Weert.

Kaartverkoop aan de kassa van het 
Munttheater 0495-513575 of via de 
website www.munttheater.nl en 
http: / /www.wokmuziektheater.nl /
kaartverkoop.html .



Oetroping
Dit jaor zal zoeëwaal de jeugdprins as de groeëte prins op zondigmiddig
23 november 2014 waere oetgerope. De oetroping vingtj plaats inne
Pinnenhof in Ni-jwieërt. De middig begintj um 14.11 oor en zitj vol
meziek, show en amusement.

Jeugdugddug prinsepaapaaaap raarraa
Zjuust wi-j veurig jaor zal ouch in 2015 de jeugd van Ni-jwieërt weer
nauw betrokke waere bi-j de vastelaovendjvering. Ut Jeugdprinsepaar zal
door de juniore aafdaeling op ein schoeën meneer oetgerope waere.

Mei-jwerkers zeen o.a.:
de winnaar van ut Lidjeskonkoer, Tommè-dèh, KBP, De Brelsterte,
Duo Dik-Vör-Mekaar, De Joeksige Vrölliej, Duo Good Geammezeerdj,
Duo 2 maol 11, De Pantera´s en hofkepel Klein mer Neugter.

PrissentaPrissentaaPrissent tieatietiea
De middig wurtj geprissenteerdj door Rudi Veltrop.

Stumtj oumtj oj oumt p eure kandidaandidaaaandid taattaa
Ouch dit jaor keumtj d'r op Nederweert24 un poll wao dejje kuntj stumme
en de stumming kuntj volge.

Weem wurtj de nowwe Prins
van Ni-jwieërt 2015?

Vastelaovendjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

OeOeOetrotrotrotrotropinpinpinpinpintropinpintrotropinpintrotropinpintro gg
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Met optraejes van:

Moerepetazie
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1. Bas
Kluskens

2. Daan 
Knapen

3. Dave
Jansen

4. Ernest
Schepens

5. Edwin
VaesVaesaesV

6. Jack
Hermans

7. Luc
Lemmen

8. Ivo
VeltropVeltropeltropV

9. Math
Schroën

10. Ron
Kums

11. Theo
Wijen
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Maikel van Bogget te gast bij Steady State

Op zaterdag 29 november 2014 staat 
Steady State in de Bosuil te Weert.
De band speelt en staat garant voor 
het authentieke geluid uit the sixties.
Klassiekers van The Rolling Stones, 
The Beatles en The Byrds zullen on-
getwijfeld van het podium rollen.
Tevens zal Maikel van Bogget een 
gastoptreden verzorgen.
Maikel is een fenomeen op zijn mond-
harmonica, en het lijkt erop dat hij 
met zijn mondharmonica is geboren. 
Daarnaast heeft hij ook nog een 

geweldige stem, dit alles gebakken in 
stevige blues.
Dit mag je niet missen het wordt een 
geweldige avond.
Tot dan en met muzikale groet.
Maikel / Hans / Peter / John / Henk en 
Hub.

www.steady-state.nl

Doors open: 20.00 uur
Aanvang: 21.00 uur
Entree € 7.50

SJG Weert

Artrose in heup of knie, ben ik 
aan een prothese toe?

Woensdag 26 november a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over artrose van de 
knie of heup en gewricht vervan-
gende protheses. De informatie-
avond vindt plaats tussen 19:00 
en 21:00 uur in het Auditorium 
van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
informatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

De Heemkundevereniging Neder-
weert nodigt u uit voor de bijeen-
komst op:
Dinsdag 18 november 2014 om 
20.00 uur in zaal Centraal, Kerk-
straat 59, Nederweert.
Onderwerp: 200 jaar Koningschap.
Door de eigen leden Theo Burgers, 
Hein Jansen, Siem Peters en Johan 
Slabbers.

Dit jaar herdenken wij dat 200 jaar 
geleden het Koninkrijk der Nederlan-
den werd gesticht. 

De lezing is opgedeeld. Hein Jansen 
zal de aanloop nemen door uit de 
doeken te doen waarom het huis Nas-
sau hier de troon bezet en waarom 

wij die troon hullen in Oranje. Daarna 
zal Johan Slabbers ons vertellen over 
Koning Willem I,  II  en  III. Vervolgens 
zal Theo Burgers ons bijpraten over 
de Koning-innen  Emma, Wilhelmina, 
Juliana,  Beatrix  en  Koning Willem 
Alexander. Siem Peters neemt power
point en andere techniek voor zijn re-
kening.

Voor een heemkundevereniging is het 
belangrijk de lokale geschiedenis te 
betrekken bij het onderwerp. Dat is in 
dit geval niet gemakkelijk, maar waar 
mogelijk zal de link worden gelegd.
Wij hopen veel van onze leden deel-
genoot te maken van onze inspannin-
gen. Het wordt een leuke en informa-
tieve avond.

Heemkundevereniging Nederweert

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Gevraagd: 
vrouwelijke hulp voor keukenwerkzaam-

heden en verzorging van feesten en partijen.
Voor meer info:

Café Zaal van Nieuwenhoven
Nederweert-Eind
Tel 0495 631720

Oranje Fonds

Gemeenschapshuis Reigershorst ont-
vangt € 10.000,- van het Oranje Fonds

Gemeenschapshuis Reigershorst in 
Nederweert-Eind heeft een bijdrage 
van € 10.000,- ontvangen van het 
Oranje Fonds voor het vernieuwen 
van de keuken en keukeninrichting. 
Het gemeenschapshuis is nu voorzien 
van een praktisch ingerichte keuken 
met moderne apparatuur, waarvan
beheerder en de bezoekers gebruik 
kunnen maken. Dit is een grote aan-
winst voor het gemeenschapshuis.

Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven met geld, kennis en con-
tacten. Afgelopen jaar besteedde 
het € 28,7 miljoen aan organisaties 
die een betrokken samenleving be-
vorderen in het Koninkrijk der Ne-
derlanden. Door deze bijdragen 
ontmoeten mensen elkaar of vinden
zij een nieuwe plaats in de samen-
leving. Het Oranje Fonds wordt o.a. 
gesteund door de Nationale Postcode 
Loterij, De Lotto en door Vrienden en
bedrijven. Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn al sinds de 
oprichting het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.

Ronald van der Giesen, directeur 
Oranje Fonds: “Het Oranje fonds be-
vordert de betrokkenheid in de sa-
menleving. Door onze steun ontmoe-
ten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plek in de maatschappij. Wij 
verwachten dat onze bijdrage dit bij-
zondere project een goede stimulans 
geeft en zo onze doelstelling helpt te 
bereiken.

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

Alzheimer Café Weert.

De Nederlandse documentairemaak-
ster Ireen van Ditshuyzen vroeg dit 
jaar met de campagne DementieEn-
Dan aandacht voor de ziekte demen-
tie. Ze filmde voor deze documen-
taire twee jaar lang vijf mensen met 
dementie en hun partner. De focus 
ligt daarbij op de kwaliteit van leven 
van mensen met dementie en hun 
naasten.

Graag bekijken we samen met u en-
kele filmfragmenten uit deze docu-
mentaire en gaan hierover met u in 
gesprek. Thema’s die onder andere 
aan bod komen zijn: problemen in de 
thuissituatie en het accepteren van 
risico’s.

Het Alzheimer Café wordt gehou-
den op woensdag 19 november a.s. 
in Dienstencentrum De Roos, Beek-
straat 29 te Weert. Het programma 
begint om 19.30 uur en eindigt om 
21.30 uur. De zaal is vanaf 19.00 uur 
geopend. Aanmelden is niet nodig. 
Iedereen is van harte welkom.

Vanaf januari 2015 gaat er het een 
en ander veranderen. Het Alzhei-
mer Café Weert gaat verhuizen naar 
Keenter Hart , Sint Jozefskerkplein 3
te Weert. Bovendien wordt de 3de 
woensdag van de maand verruild
voor de 3de maandag. Nadere mede-
delingen hierover volgen nog. Heeft 
u behoefte aan meer informatie over 
het Alzheimer Café Weert, dan kunt u
contact opnemen met een van onder-
staande personen:

•	 Nicole Fijen, casemanger	
nicole.fijen@hulpbijdementie.nl

•	 Ingrid Rehmann, GZ-psycholoog	
i.rehmann@landvanhorne.nl

• Leny Jonkers, Groene Kruis thuiszorg 
leny.jonkers@dezorggroep.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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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!

Prinsenbal  
CV De Bengels 

Op zaterdag 22 november a.s. 
wordt in De Pinnenhof de nieuwe 
prins van CV De Bengels bekend 
gemaakt.
Na het aftakelen van Prins Hayke en 
Prinses Wendy zal rond de klok van 
22.11 uur de nieuwe Prins en zijn 
Prinses bekend gemaakt worden.
Wie wordt de 42e prins van de 
Bengels? U bent allen welkom. 
Samen met onze  gastverenigin-
gen, kapel Klein Mèr Neugter en 
DJ Lei beloofd  het weer een ge-
zellige avond te worden.

Noteer in je agenda !!!
22 november 2014 aanvang: 
20.41 uur, Gemeenschapshuis 
De Pinnenhof.

TOT DAN
CV De Bengels
(www.cvdebengels.nl)

Cultuurgrond te koop via inschrijving, 
gelegen aan de Bergdijk te Leveroy

Namens opdrachtgever biedt Bergs Advies BV een perceel 
cultuurgrond van 6.99.25 ha te koop aan.

Het perceel is gelegen aan de Bergdijk in Leveroy.

Inschrijfformulieren en nadere informatie kunnen
opgevraagd worden bij:

Bergs Advies BV
Leveroyseweg 9A

6093 NE Heythuysen
T: 0475-494407
F: 0475-492363

I: info@bergsadvies.nl

Nag’s Head presents: “Celtic Afternoon”

The Nag’s Head is een 8-koppige 
band uit Nederweert die al meer dan 
15 jaar Ierse muziek speelt. 
Op zondagmiddag 16 november 
presenteren ze een programma met 
Keltische songs in de St. Theuniska-
pel in Weert. Naast een zanger en 
een zangeres zult u een accordeon, 
banjoline, basgitaar, bodhràn, cajon, 
concertina, gitaar, mandoline, melo-
dica, octaafmandoline, tin whistles, 
ukulele en viool kunnen horen. 
Voor dit optreden heeft The Nag’s 
Head zowel nummers uit het rusti-

gere repertoire als het wat steviger 
werk geselecteerd, zowel traditio-
neel werk als het vernieuwende re-
pertoire van artiesten uit de laatste 
jaren. Al met al een goede mix van 
wat muzikaal Ierland te bieden heeft.
Het optreden is semi-akoestisch en 
duurt van 14:30 uur tot ca. 16:30 uur. 
Halverwege is er een pauze. 
Entree: gratis.
Het adres van de St. Theuniskapel: Al-
tweerterkapelstraat 6, Weert.

Zie ook: www.thenagshead.nl

Dansrijck presenteert DJ Jo de Wit 
Vrije dansochtenden en –midda-
gen voor senioren in Nederweert 

Mocht u het nog  steeds niet we-
ten: Nederweert heeft weer een 
eigen dansschool! Afgelopen zater-
dag vond de eerste open thema- en 
inloopavond plaats. Fauve Kessels, 
mede-eigenaar van Dansrijck: “Het 
was gezellig druk. We mochten veel 
nieuwe gezichten verwelkomen. Alle 
tafeltjes rond de dansvloer waren be-
zet en de vloer was steeds goed ge-
vuld met dansparen van alle niveaus, 
zowel onze eigen beginners als top-
klasseparen. En vrijwel alle dansvor-
men passeerden de revu, van een 
gewone quickstep tot oudere dansen 
als de kruispolka en de veleta, popu-
laire dansen als salsa en bachata en er 
werd zelfs een spontane demonstra-
tie Iers dansen gegeven. Dit belooft 
wat voor onze gala-avond op 20 de-
cember! Ook dan is iedereen weer 
welkom.”

Dansen voor senioren met Jo de 
Wit
Dansrijck is gestart vanuit het idee 
om actief vermaak en ontspanning te 
bieden aan jong en oud.  Een groot 
aantal peuters en kleuters, street-
dancers, salsadansers, zumba-ers en 
ballroomdansers heeft zijn weg naar 
Dansrijck, aan de Kerkstraat in Neder-
weert, inmiddels al gevonden. 
En nu gaat Dansrijck zich ook richten 
op de hogere leeftijdsgroepen met 
dansen speciaal voor senioren. Hier-
voor is de samenwerking gezocht 
met DJ Jo de Wit, een bekende naam 
voor deze doelgroep in onze regio. 
Deze samenwerking sluit aan op twee 
belangrijke principes die Dansrijck 
hanteert: specialisten inhuren voor 
hetgeen we niet zelf in huis hebben 
en bij voorkeur met Nederweerter 
professionals en ondernemers samen-
werken.

De eerste open dansmiddag voor 
senioren vindt plaats op dinsdag 18 
november, van 13:00 tot 16:00 uur. 
De muziek wordt verzorgd door DJ 
Jo de Wit en Fauve en Roeland, de 
eigenaren van Dansrijck, zijn aanwe-
zig om desgewenst de nodige tips 
en ondersteuning te bieden. Naast 
deze wekelijkse dansmiddag vindt 
er elke donderdagochtend een spe-
ciale dansles voor senioren plaats 
van 10.30 tot 11.30, gevolgd door vrij 
dansen tot 12.30. De entree voor de 
vrije dansmiddag is EUR 2,50; voor de 
dansochtend met les vragen wij EUR 
5,00 per persoon. Wie die ochtend al-
leen van het vrij dansen gebruik wil 
maken, betaalt EUR 2,50. Aanmelden 
is niet nodig. Ook staan er nog vrije 
dansmatinees op een aantal zonda-
gen en dansavonden speciaal voor de 
doelgroep 55+ op de agenda.

Tijdens het dansen voor senioren 
passeren zowel alle latin- en stan-
daard ballroomdansen de revue, als 
ook oude dansen als de veleta, de St. 
Bernhardwals, losse polka etc. 

KERSTGALA
Noteer het alvast in uw agenda: op 
20 december wordt het eerste Kerst-
gala bij Dansrijck georganiseerd. 
Onder het genot van luxe hapjes en 
een drankje kan iedereen die avond 
lekker komen dansen of van de kerst-
sfeer in ons Koffiequartier of onze 
Grote Balzael komen genieten. De 
aanbevolen dresscode voor die avond 
is natuurlijk galakleding. Dansrijck is 
gevestigd in een volledig gerestyled 
pand in de vernieuwde Kerkstraat. Bij 
uitstek de ideale gelegenheid voor 
een mooi gala!

Voor informatie of aanmelden ga 
naar www.Dansrijck.nl, bel 06-
14432854 of kom gerust eens binnen 
wandelen in ons Dansrijck.

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
 
 
 

Intocht Sinterklaas 
in Nederweert

De gezamenlijke buurtverenigingen 
van Nederweert en Budschop orga-
niseren op zondag 16 november a.s. 
weer de traditionele intocht van Sin-
terklaas in Nederweert.

Ook dit jaar zal de Sint, vergezeld van 
een grote groep Pieten en begeleid 
door bootjes van Waterscouting Mark 
Twain, per stoomboot om 14.00 uur 
aankomen in Nederweert op de kade 
van Steer bij brug 15. Hier zal hij of-
ficieel welkom worden geheten door 
de burgemeester van Nederweert, de 
heer Evers. 

Nadat de Sint voet aan wal heeft ge-
zet zal hij onder begeleiding van de 
muzikale klanken van Harmonie St. 
Joseph per open auto verder gaan 
door de Brugstraat en de Kerkstraat 
naar Gemeenschapshuis De Pinnen-
hof waar de kinderen hem persoon-
lijk een handje kunnen geven. Speci-
aal dit jaar is er een gastoptreden van 
Coole Piet met nog een extra grote 
verrassing!
 
De intocht van St. Nicolaas in Neder-
weert wordt financieel mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van (bijna 
alle) buurtverenigingen en sponso-
ren. Daarnaast zijn een er een aantal 
instanties waaronder de gemeente, 
Ondernemersvereniging Nederweert 
en de Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck die jaarlijks een financiële 
bijdrage geven.

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WITGOED
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

CDA is voor nadere uit-
werking randweg variant

Ruim 20 jaar is er over gesproken en 
eindelijk is er meer duidelijkheid. 
Tijdens de raadsvergadering van 28 
oktober jl. heeft het CDA een positief 
advies gegeven om de voorkeursvari-
ant voor een nieuwe randweg om Ne-
derweert nader te onderzoeken. Het 
CDA vindt dat een drukke provinciale 
verbindingsweg door de dorpskern 
niet toekomstbestendig is. 

Bron kaart: Kragten, planMER N266 
Randweg Nederweert 

Dat omwonenden van het voorkeur-
stracé bezwaar hebben is het CDA 
niet ontgaan. Daarom moet goed 
gekeken worden naar overlast beper-
kende maatregelen. Daarnaast heeft 
het CDA samen met de VVD een mo-
tie ingediend waarin aandacht wordt 
gevraagd voor de verkeersveiligheid 
van aangrenzende bestaande wegen. 
De motie is door de gemeenteraad 
aangenomen.

Nu de gemeenteraad een positief ad-
vies heeft uitgesproken voor nader 
onderzoek naar de voorkeursvariant, 
komen de andere varianten definitief 
te vervallen. Alleen een opwaarde-
ring van het huidige tracé (de N266 
langs het kantaal) behoort nog tot 
de mogelijkheden. Dit zou het geval 
kunnen zijn indien op basis van het 
nader onderzoek wordt besloten 
niet over te gaan tot aanleg van de 
voorkeursvariant. Maar eerst moet 
provincie begin 2015 nog besluiten 
of de voorkeursvariant verder wordt 
onderzocht. 

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

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

5 jaar lang 14% bijtelling

Dit jaar Volvo V40 rijden is 5 jaar 
lang 14% bijtelling
Door de wijzigingen in ons belasting-
stelsel heeft u alleen dit jaar nog de 
kans uw fiscaliteit anders in te rich-
ten, en wel met de Volvo V40. Wan-
neer u vóór 1 januari 2015 uw Volvo 
V40 registreert, geniet u maar liefst 5 
jaar lang van 14% bijtelling. Een ech-
te buitenkans. Het fraaie design van 
de Volvo V40 steekt men niet onder 
stoelen of banken. De nieuwe Volvo 
V40 (modeljaar 2015) wordt massaal 
geleast of aangekocht. Dit leidde de 
afgelopen maanden dan ook tot een 
gigantische verkoop van deze zeer 
interessante auto. Zondermeer door 
de boodschap vanuit de overheid, 
betreffende de wijzigingen op het 
gebied van maximale uitstoot in rela-
tie tot fiscale bijtelling. Dit geldt ook 
voor de Volvo V40. Maar u bent nog 
niet te laat. 190 pk met maar 14% 
bijtelling is nog steeds mogelijk!    
 
Zoveel pk`s, zo weinig bijtelling
Niet alleen is de Volvo V40 strak 
vormgegeven, ook behaalde hij de 
hoogste score ooit in de Euro NCAP-
crashtest. Tevens verkoos Alphabet 
Lease de V40 in 2013 tot Leaseauto 
van het Jaar en is hij ook onder de an-
dere leasemaatschappijen een van de 
meest geliefde (en afgenomen) mo-
dellen. Niet in de laatste plaats door-
dat sinds de introductie van de nieuwe 
V40 D4 (140 kW/190 pk) een nieuwe 
wereld voor de leaserijder is open-
gaan. Zoveel pk`s, zo weinig bijtelling 
en leverbaar vanaf € 26.995. Deze 
Volvo is uniek in zijn segment dank-
zij zijn vermogen én een CO2-uitstoot 
van slechts 85 g/km, waardoor hij in 
aanmerking komt voor maar 14% bij-
telling. Net zoals de Volvo V40 D2 (84 
kW/115 pk), leverbaar vanaf € 24.995.  
 
14% bijtelling en nu écht de aller-
laatste kans!
Registreert u de Volvo V40 vóór 
1 januari 2015, dan profiteert u 5 jaar 

lang van maar 14% bijtelling! Daar-
naast rijdt u de veiligste auto in zijn 
klasse met een nieuwe Scandinavian 
Luxury look. Kortom, hoe richt u uw 
fiscaliteit in?

Een mooie bijkomstigheid: elke vari-
ant is o.a. voorzien van een start-stop-
systeem, 5” kleurenscherm voor de 
bediening van klimaat, audio, het au-
tomenu én `s werelds eerste voetgan-
gersairbag. Kortom, zeer compleet.   

Onderscheidend Volvo-rijden
De Volvo V40 onderscheidt zich in de 
premiummarkt door een optelsom 
van succesfactoren. Laten we begin-
nen met de toonaangevende veilig-
heidsvoorzieningen en het eigenzin-
nige ontwerp. Euro NCAP gaf de V40 
daarnaast niet voor niets de hoogste 
score ooit.

Alle Volvo V40`s van Volvo Rutten 
Weert zijn naast al deze eerder be-
schreven innovatieve veiligheids-
systemen ook uitgerust met City 
Safety: een geavanceerd remassis-
tentsysteem dat met behulp van la-
sertechnologie een botsing onder de 
50 km/h voorkomt of de impact van 
een botsing aanmerkelijk vermindert.
Waar twijfelt u nog over? 
 
De Volvo V40. Nu nog leverbaar 
met 14% bijtelling bij Volvo Rut-
ten Weert. 

Exclusieve ESCARGOTS en LIKEUR proeverij
Exclusieve ESCARGOTS en LIKEUR 
proeverij bij Wijnkopers Alex 
Storms.
Kwaliteitswijnen, heerlijke escar-
gots en een authentieke likeur.
 
Op vrijdag 14 november zullen wij 
uw smaakpupillen in opperste extase 
brengen. Een drietal lokale onderne-
mers uit Ospel, Budel en Nederweert 
zullen dan bij Wijnkopers Alex Storms 
te Nederweert een unieke samenwer-
king aangaan! 
 
Behalve dat u er, zoals altijd, bijzon-
dere kwaliteitswijnen kunt proeven, 
worden er ook heerlijke amuses en 
gerechtjes van escargots voor u ge-
serveerd. In Frankrijk heeft men een 
lange traditie van wijn en escargots 
(wijngaardslakken) en de combina-
ties van deze 2 producten is er ein-
deloos…. Echter, in Nederland valt er 
nog een heleboel te ontdekken. 
Voor Alex Storms en Sjoerd Kessels 
van Escargotskwekerij ’t Slakken-
huys voldoende reden om u kennis 
te laten maken met deze exclusieve 
combinatie. Sjoerd Kessels zal U dan 
tevens informeren over de veelzijdig-

heid van escargots en de inpasbaar-
heid ervan in vele bijzondere gerech-
ten. Steeds goed te combineren met 
fantastische kwaliteitswijnen.
 
Ook kunt u kennismaken met de on-
weerstaanbare likeuren van Santocci 
Limoncello. Limoncello kent in Italië 
een lange traditie. De pure likeur 
kan zowel als aperitief  en digestief 
gedronken worden en is ook bijzon-
der geschikt om er heerlijke cocktails 
mee te bereiden. Maak kennis met 
deze natuurlijke limoncello en ervaar 
hun kernwaarden; IRRESTABLE-PURE-
TRADITION.
 
Tevens zullen we de Franse en Itali-
aanse cultuur laten we samenkomen 
door enkele bijzondere gerechtjes te 
bereiden  met escargots én Limon-
cello”.

Kom naar deze bijzondere proeverij 
tijdens de koopavond op vrijdag 14 
november vanaf 14.00u bij Wijnko-
pers Alex Storms, Kerkstraat 24 in 
Nederweert. Loop gewoon binnen, 
reserveren is niet nodig. U bent van 
harte welkom!
 



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

www.meeuwis-meijel.nl

VOETBALSCHOENEN VOOR:
15 - 25 - 35 - 50 EURO

SPORTSCHOENEN TEGEN DUMPPRIJZEN

OP ALLE NIET
AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

10% KASSAKORTING

DAMES- HERENKLEDING
TOT 75% KORTING

DAMES- HERENSCHOENEN
KORTINGEN OPLOPEND TOT 75%

KINDERSCHOENEN
25% TOT 75% KORTING

GRANDIOZE
VERBOUWINGSOPRUIMING

VANAF

DONDERDAG

13 NOVEMBER

WIJ GAAN DE BERG-
WANDELSCHOENEN
HOEK VERBOUWEN!

Sterk afgeprijsd

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 + 4 Saucijzen  .............................................................................samen   e 5,95
Herfst bal heerlijk gekruide bal gehakt (250 gram)
met mosterd en peterselie ...............................................................................................................per stuk   e 1,99
limousin Schnitzels 8 tot 10 minuten bakken  ............................. 500 gram   e 8,49
konijnenbouten in saus alleen even opwarmen  ................... 400 gram   e 3,80
Snijworst + Boterhamworst  ........................................................... 2 x 100 gram   e 1,85
roompaté  ......................................................................................................................................... 100 gram   e 1,15
Gebraden drumsticks  ........................................................................................... 100 gram   e 0,85

Cursussen Cocon
Bloemschikken vrijdagavond eerstvolgende les
beginners 1 x per maand 14 november

Bloemschikken vrijdagavond eerstvolgende les
gevorderden 1 x per maand 14 november

Engels beginners vrijdagmiddag 31 oktober

Computer Beginners dinsdagavond 18 november
en Windows in 1 

Loempia’s maken woensdagavond 19 november

Spaans gevorderden woensdagavond U kunt nog
instromen

Paint donderdagmiddag 27 november

Windows dinsdagmorgen 2 december

Klussen in huis vrijdagmiddag 28 november

Tuinontwerp woensdagavond of bij  3 december
voldoende belangstelling
op de dinsdagavond 

Fotoalbum maken woensdagmorgen 28 januari 2015
met de computer 4 lessen 

(Groot-)Ouders-kind woensdagmiddag Binnenkort meer
koken info hierover

Internet en email maandagavond 15 januari 2015

Computer beginners maandagmiddag 19 januari 2015

Traditionele Chinese  woensdagavond 21 januari 2015
keuken (vlees)

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

T.E.A.B.-expositie
30 November a.s. is er een T.E.A.B
expositie in Nederweert-Eind.

Mijn naam is Jeanne Geubbels-Denis-
sen en sinds 2012 wonen mijn man en
ik op de Hoeven aan de Noordervaart
in Nederweert-eind.
Al vanaf mijn jeugd teken ik graag.
Hierbij ging het vooral om het nate-
kenen van dingen, dieren en mensen,
maar schilderen is toch mijn grote
passie. Mijn voorkeur gaat hierbij uit
naar mystieke plaatsen waar je in weg
kunt dromen,en ik heb het geluk ge-
had veel van deze plaatsen te hebben
gezien. Dit omdat mijn man in het
buitenland werkte en ik vanaf 1981
hem zoveel mogenlijk heb gevolgd.
Zover ik me kan herinneren maak ik
al “beelden” en ben ik geboeid door
het vertellen van verhalen. Fantasie
of werkelijkheid beschrijven met pot-
lood, inkt, verf, grafische technieken.
De combinaties en composities die
ontstaan bedenk ik niet vooraf. Veel-
al put ik uit mijn beeldarchief zonder
voorbedachte rade. Soms, heel soms,
fotografeer ik “materiaal” met een
“eindbeeld”, of sfeer,  in gedachten,
maar ik weet nooit hoe een werk er
uiteindelijk uit zal gaan zien.
Na een drukke periode van twee
jaar, waarin mijn man en ik alleen be-
zig waren met het bouwen van ons
‘droomhuis’, en zijn genezingspro-
ces, lagen palet en verf onberoerd
te wachten,maar nu heb ik de draad
weer opgepakt. Deze hectische pe-
riode inspireerde mij tot het zoeken
naar balans in nieuwe wegen. Hoe-
wel ik, zeker in het begin, hulpeloos
verdwaalde in het bos van vertwijfe-
ling, ontstonden gaandeweg de eer-
ste nieuwe abstracte werken.
Tegenwoordig heb ik ook mijn uit-
daging in abstract werk gevonden,
waarin een combinatie van kleuren,
contrast en compositie een grote rol
spelen. Naast het abstracte, waarin
mijn emotie, gevoel en beleving van
het moment alle ruimte krijgen wordt
soms de combinatie gezocht met de

figuratieve vorm. Deze kan in de
achterfrond verborgen zijn dan wel
duidelijk aanwezig. Tijdens deze ex-
positie toon ik uitsluitend de oudere
werken, omdat ik teveel werk heb en
te weinig ruimte, is het noodzakelijk
om een T.E.A.B expositie te geven,
zodat er een doorstroming komt en
is het beter dat het oudere werk een
nieuwe ‘ hangplek’  vindt i.p.v terug
in de kist. Tijdens deze T.E.A.B exposi-
tie kunt u kennismaken en eventueel
inschrijven voor  de workshops expiri-
menteel aquarelleren, h2oil, acryl en
gewassen krijt. Bij voldoende belang-
stelling gaan deze van start in januari
2015, elke dinsdag en donderdag van
9.00 uur tot 12.00 uur. De opening  op
30 november is vanaf 10.00 uur tot en
met 17.00 uur.

U bent van harte welkom, tot ziens,

Jeanne Geubbels Denissen
Hoeven 10
6034 RB Nederweert-eind
06-43064761
jpm-geubbels@hotmail.com

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

De kracht van water
Een gezinsactiviteit met spette-
rende proefjes

Op zondag 16 november 2014 van
13.00 tot 16.00 uur in het Natuur-
en Milieucentrum De IJzeren Man
in Weert.

Zondagmiddag 16 november kan ie-
dereen aan de slag met interessante
en leuke proefjes rondom de kracht
van het water. Hoe stromend water
het landschap vormt leer je bij de
stroomtafel en ook hoe je uit water
elektriciteit kunt opwekken wordt je
op deze middag duidelijk.
Verder ontdek je waarom vissen
niet verzuipen en ze zo snel kunnen
zwemmen. Ook ontdek je spelen-
derwijs dat zware schepen blijven
drijven, terwijl een losse bout direct
zinkt. De natuur is heel belangrijk om
het te veel aan regenwater op te van-
gen. Zo ontdek je hoeveel water een
moeras en het veen kan bergen. Ook
de kracht van een watertornado kun
je deze middag in het NMC op een
veilige manier ervaren. Verder ga je
vuil water op een natuurlijke manier
schoonmaken, kom je veel te weet
over het gedrag van otter en bever
en maak je een eigen modderpaint
en speedboot!

Bovendien wordt deze middag een
nieuwe presentatiewand rondom de
Tungelroyse beek officieel geopend in
het NMC en komt Droppie Water op
bezoek. Wandelliefhebbers kunnen
om 14.00 en 15.00 uur met een water-
gids mee het IJzeren Man gebied in.

Deze middag mag je dus niet missen!



De Stichting Coördinatie Zorg & Welzijn 
en de Cliëntenvereniging Virtueel Zorg-
huis bouwen samen aan een digitaal 
netwerk om alle informatie over zorg, 
welzijn en wonen van een cliënt opti-
maal af te stemmen. Het is bewezen, dat 
cliënten door een goede samenwerking 
tussen professionals, cliënten, mantel-
zorgers en vrijwilligers langer en met 
meer tevredenheid in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven wonen. De 
gemeente ondersteunt dit initiatief 
daarom van harte.

Wat is een Virtueel Zorghuis
De zorg aan cliënten met meerdere 
aandoeningen is complex. Het Virtueel 
Zorghuis organiseert een netwerk rond 
zo’n cliënt. Veel mensen zijn hierbij 
betrokken. Een goede afstemming tus-
sen professionals, cliënt, mantelzorgers 
en vrijwilligers is dan ook van groot 
belang. Het Virtuele Zorghuis maakt dat 
mogelijk. 

Persoonlijk
Iedereen die van de zorgvrager toegang 
krijgt tot zijn/haar persoonlijke pagina, 
kan de voortgang inzien en hier zelf 
informatie aan toevoegen. Alle mensen 
die betrokken zijn bij zorg, welzijn en 
wonen werken zo beter samen omdat 
informatie wordt gedeeld. Het dossier 

blijft van de cliënt. Deze houdt ook de 
zeggenschap over wie wat mag zien.

Bestaand project
Het Virtueel Zorghuis kwam zo’n zeven 
jaar geleden tot stand. Het was toen 
ondergebracht bij het SON (Samenwerk-
ingsverband Ouderenzorg Nederweert) 
en heette nog EGO-project. EGO staat 
voor Extramurale Gestructureerde Ou-
derenzorg. In 2010 bewees het onder-
zoek door het Huis voor de Zorg dat de 
kwaliteit van leven bij deelnemers langer 
hoger bleef in vergelijking tot de norm. 

Vrijwilligers
Het project ontving de Robuust Inno-
vatie Award. Thieu Heijltjes (voormalig 
huisarts in Nederweert) was initiatief-
nemer en projectleider. In 2013 is de 
organisatie van het Virtueel Zorghuis 
overgedragen aan de stichting SCZW. 
Deze werkt alleen met vrijwilligers 
en kent geen betaalde medewerkers. 
Heijltjes is samen met Mart Verlinden, 
secretaris van de SCZW, nog steeds nauw 
betrokken bij het project. Penning-
meester is Jan Stienen. Voorzitter van de 
stichting is Mart van de Mortel. In zijn 
tijd als wethouder droeg hij het initiatief 
al een warm hart toe. Van de Mortel is 
verheugd dat het college van B&W het 
Zorghuis nog steeds omarmt. Onlangs 

stelde de gemeente een incidentele 
subsidie beschikbaar van € 5.000,-. 
Inmiddels sluiten zich steeds meer  
vrijwilligers aan bij het project.

Voor wie?
Het Virtueel Zorghuis is vooral bedoeld 
voor cliënten, waarbij veel hulpverlen-
ers over de vloer komen en/of voor 
mensen voor wie opname in een 
regulier verzorgingshuis eigenlijk nodig 
zou zijn. Om er gebruik van te kunnen 
maken dienen mensen lid te zijn van de  
Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis. 
Deze behartigt de ledenbelangen in 
de ruimste zin des woords. Zij verzorgt 
o.a. informatieavonden en lezingen 
over wonen, welzijn en wonen, Maakt 
u geen gebruik van het Virtueel Zor-
ghuis maar verwacht u en wilt u in de 
toekomst hiervan gebruik maken, dan 
kunt u zich vrijblijvend aanmelden als 
lid. U kunt dan al meepraten. Men be-
taalt pas voor het lidmaatschap als men 
daadwerkelijk gebruik gaat maken van 
het Virtuele Zorghuis. Het lidmaatschap 
bedraagt dan circa € 50.- per jaar.

Meer weten over het Virtuele Zorghuis 
of wilt u vrijwilliger of lid worden? 
Neem dan contact op met de Stichting 
Coördinatie Zorg & Welzijn via  
www.sczw.nl.  

De komende weken vindt op een aantal 
plaatsen onderhoud aan wegen plaats. 
Het gaat onder andere om de Lover-
straat, Strateris, de Moesemansstraat, de 
Kelperweg en delen van de Pannenweg. 

Het hele jaar door vinden er kleine 
werkzaamheden plaats. In het voorjaar 
en in het najaar staan grotere onder-
houdsrondes op de agenda. De komende 
weken wordt in de Moesemansstraat, de 
Kelperweg, Strateris en op een klein deel 
van de Pannenweg een nieuwe asfalt-
deklaag aangebracht. In de Loverstraat 
vervangen we de rioolputten. Op het 
fietspad langs de Meijelsedijk, van Ospel 
tot aan de gemeentegrens met Peel en 
Maas worden wegdekreparaties uitge-
voerd.

In de nieuwbouwwijk Hoebenakker 
wordt eveneens de schop ter hand geno-
men. Daar wordt een aantal parkeerha-
vens, groenstroken en asfaltlagen aan-

gelegd. Als deze werkzaamheden zijn 
afgerond kan de beplanting worden 
aangebracht en is een groot gedeelte 
van de openbare ruimte in Hoebenak-
ker ingericht.

Bewoners in de omgeving van werk-
zaamheden worden door de uitvoerder 
persoonlijk of per brief geïnformeerd. 
Waar nodig zullen extra bebordingen 
worden aangebracht om de wegge-
bruiker te attenderen op de werkzaam-
heden. 

Steun voor Virtueel Zorghuis
Techniek biedt nieuwe mogelijkheden voor zorg

GemeenteContact
Donderdag 13 november 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. 

De schop in de hand

Op de website...
 Nieuwe expositie kunstmuur 
 Op schaal
 Meldpunt openbare ruimte 

www.nederweert.nl

Plattelands 
Parlement
De Vereniging Kleine Kernen Lim-
burg (VKKL) houdt op 22 november 
in Nederweert het provinciale Platte-
landsParlement. Tijdens de bijeenkomst 
in de Pinnenhof worden o.a. leden 
van dorpsraden en van Provinciale 
Staten met elkaar in contact gebracht. 
Het doel is elkaar te informeren over 
actuele ontwikkelingen, initiatieven en 
ideeën. Er wordt ook gesproken over 
het majeure programma Buitengebied 
in Balans, samen groots, samen doen! 
Volgende week meer nieuws over het 
PlattelandsParlement. 

Inbraakpreventie 
In de wintermaanden, de donkere 
dagen, slaan criminelen vaker hun slag. 
Politie en gemeenten nemen in deze 
maanden extra maatregelen tegen 
woninginbraak, overvallen en straatro-
ven. Zoals onlangs tijdens de Week van 
de Veiligheid. Maar de controles gaan 
door. Want ook inbrekers zitten niet 
stil.

Controles in de wijk
Zo is politie onlangs gestart met con-
troles bij de invalswegen naar woonwij-
ken. Zeker nu het weer vroeg donker is 
neemt de kans op woninginbraken toe. 
Politie en justitie zijn er alles aan gele-
gen om inbrekers zo snel mogelijk op 
te pakken en achter slot en grendel te 
krijgen. De controles in of aan de rand 
van woonwijken worden de gehele 
winterperiode uitgevoerd.

De wijk in 
'Bij mij valt er niets te halen!' Deze uit-
spraak hoor je nog wel eens. Of er iets 
valt te halen bepaalt helaas de (gele-
genheids)dief. Goed hang- en sluitwerk 
en goede verlichting maken het inbre-
kers in ieder geval moelijker. Tijdens de 
Week van de Veiligheid gingen politie-
agenten en gemeenteambtenaren de 
wijken in om te checken hoe huishou-
dens voorbereid zijn op inbraken. 

Voetafdrukken
De observaties waren zeer nuttig en 
hebben bij verschillende bewoners de 
ogen geopend. “Te vaak waren deuren 
open en konden we zo de garage of het 

woonhuis betreden”, aldus wijkagent 
Ivo Kwantes. We hebben in zo'n geval 
een papieren schoenafdruk achtergela-
ten met tips. We proberen de bewoners 
zo bewust te maken dat de voetafdruk 
ook van een insluiper had kunnen zijn. 

Vervolg
Voor de gemeente en politie zijn wijk- 
scans een zeer leerzame ervaring ge-
weest. We hopen dat we mensen bewust 
hebben gemaakt van het feit dat het 
een inbreker soms wel erg gemakkelijk 
wordt gemaakt om een huis binnen 
komen. Volgens wijkagent Ivo Kwantes 
krijgt ook deze actie het komende jaar 
een vervolg. 

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

Op dinsdag 4 november heeft de 
gemeenteraad van Nederweert de 
begroting 2015 vastgesteld. In een tijd 
dat gemeenten te maken hebben met 
Rijksbezuinigingen kiest het college 
voor een robuust en solide beleid. De 
begroting voor 2015 is sluitend. Voor de 
latere jaren zijn ombuigingen noodza-
kelijk. 

De programmabegroting 2015 is de 
eerste begroting die gebaseerd is op 
het nieuwe coalitieakkoord ‘Richting 
geven, ruimte bieden en verbinden’. Bij 
het opstellen van de begroting heeft de 
gemeente niet alleen gekeken naar wat 
er straks misschien niet meer kan, maar 
vooral naar wat er allemaal wel ge-
beurt. Belangrijke investeringen blijven 
in de begroting overeind. 

Nieuwe taken 
Het uitgangspunt van het college is 
een gemeente waarin iedereen zoveel 
mogelijk actief meedoet en naar eigen 
vermogen verantwoordelijkheid neemt. 

Inwoners van Nederweert zijn van ori-
gine bereid iets te doen voor elkaar en 
voor een ander. In de programmabegro-
ting zijn uitwerkingen opgenomen voor 
de drie decentralisaties. De gemeente 
ziet deze nieuwe taken als een kans om 
te werken met nieuwe arrangementen 
en werkwijzen. De uitdagingen op alle 
terreinen, maar in het bijzonder in het 
sociaal domein, zijn zo groot dat we 
vooral vooruit willen kijken. 

Wijziging
De gemeenteraad stemde met uitzonde-
ring van de PvdA in met de begroting. 
Na de vaststelling werd de eerste wijzi-
ging vastgesteld. Een uitkering van het 
rijk bleek namelijk iets hoger dan vooraf 
geraamd. Na verwerking van de effec-
ten van deze zogenaamde september 
circulaire van het rijk ziet het meerjarig 
financieel beeld voor onze gemeente er 
als volgt uit:

Monitoren
De raad is met wethouder Houtman 

(financiën) van mening dat een ro-
buust en solide financieel beleid zeker 
in economisch slechtere tijden een 
belangrijke ambitie blijft. Omdat het 
toekomstige financiële plaatje onder 
druk staat, is het van belang dit goed 
te blijven monitoren. 

In overleg
Het college zei tijdens de begrotings-
behandeling toe de gemeenteraad 
hierover periodiek te informeren, en 
daar waar nodig bij te sturen. Voor de 
komende jaren ligt de focus daarnaast 
vooral op het in gang gezette ombui-
gingsproces. Het college zal in nauw 
overleg met de raad deze ombuigin-
gen verder uitwerken. 

Het complete boekwerk vindt u op 
www.nederweert.nl. Hier kunt u ook 
de geluidsopnamen van de begrot-
ingsbehandeling naluisteren. U kunt 
de begroting ook inzien bij de balie 
van het gemeentehuis.

Gemeenteraad stelt begroting vast
Nederweert, open en krachtig de crisis te lijf!

Bij de aanleg van de openbare ruimte in Hoebenakker wordt de schop ter hand genomen. 
Foto: gemeente Nederweert. 

Het Virtuele Zorghuis maakt gebruik van de mogelijkheden die een digitaal netwerk bieden. 

OMSCHRIJVING 2015 2016 2017 2018

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

24.000 -109.000 -212.000 -420.000

Structurele lasten uitvoeringsprogramma - -7.000 -10.000 -13.000

Incidentele lasten uitvoeringsprogramma -497.000 -44.000 - -

Inzet eenmalige ruimte 246.000 44.000 - -

Inzet Reserve bijzondere voorzieningen 239.000 - - -

Actueel begrotingssaldo incl. uitvoeringsprogramma - -116.000 -222.000 -433.000



Samen sterker

Beslis mee en kom in actie via www.rabobank.nl/weert

Rabobank 
Samen 
Sterker.

Kom in actie! 
Stem op ons!

Lid van Rabobank Weerterland
en Cranendonck?
Stem van 4 t/m 14 november 2014.

Twitter mee met

#SamenSterker

NIEUW IN VERKOOP: 7 RUIME PATIOWONINGEN IN HOEBENAKKER

Hermans Makelaardij • Stationsstraat 21
6093 BJ Heythuysen • Tel. 0475 - 49 36 36

info@hermans-makelaardij.nl • www.hermans-makelaardij.nl

Smivers Bouwbedrijf • De Deder 13
6093 JS Heythuysen • Tel. 06 - 41 28 04 59

info@smivers.nl • www.smivers.nl

COR JONKERS
Bouwontwerp | Advies | Projectontwikkeling

Cor Jonkers Bouwontwerp • Aan ‘t Ven 4a 
6031 PS  Nederweert • Tel. 0495-633474

M. 06-83776745 • c.jonkers@chello.nl

Op de hoek van de Montgomerystraat en
Su�olkstraat, in de fraai opgezette woonwijk 
Hoebenakker, realiseert Bouwbedrijf Smivers B.V. 
uit Heythuysen 7 moderne patiowoningen.

Dit type woning beschikt op de benedenverdieping over 
een zeer royale, tuingerichte woonkamer en een keuken 
met uitzicht aan de voorzijde. Grote slaapkamer, fraaie 
badkamer met toilet en een aparte toiletruimte.
Op de bovenverdieping bevindt zich een grote slaap- of 
hobbykamer, aparte toiletruimte en bergkast.
De woningen hebben allemaal een praktische berging of 
een garage die van binnenuit bereikbaar is en een tuin om 
gezellig in te zitten.
De koopsom varieert van € 194.500,- tot € 242.500,- v.o.n.. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marja Daems van Hermans Makelaardij (0475-493636).

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

Profiteer nu en informeer naar de:
• Glas hoogrendementsactie • 10% korting op houten-
• 15% BTW montagekorting    en laminaatvloeren
• Binnendeuracties t/m 30 november    in november en december

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

Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20
Rijstevlaai met slagroom: € 12,75 half € 7,35
Ko�e broodje: € 1,00
Frikandel broodjes: 4 halen, 3 betalen!
Oost brood: € 2,20

WEEK
45

10 t/m 15
november

Weekaanbieding

Okido is verhuisd naar BS De Tweesprong

Wij, Okido Dindj, zijn met ons peu-
terprogramma en buitenschoolse op-
vang gaan “samenwonen” met basis-
school “De Tweesprong”.
Op de nieuwe locatie hebben we het 
erg naar onze zin! 

Het peuterprogramma
Het peuterprogramma wordt aange-
boden aan de kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen in 
de week. (dins-, woens- en donder-
dag ochtend). Het peuterprogramma
is 40 weken per jaar geopend. Het 
peuterprogramma dat wordt aange-
boden betreft het VVE programma 
“startblokken en basisontwikkeling”. 
Een gevarieerd aanbod van activitei-
ten, afgestemd op de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind.

Nu wij met het peuterprogramma 
in basisschool de Tweesprong zitten 
wordt de doorgaande ontwikkelings-
lijn van het kind nog beter gewaar-
borgd. Sommige gegevens kunnen 
van essentieel belang zijn in de over-
gang naar de basisschool. Kinderen 
die naar de basisschool gaan zijn al 
gewend aan de ruimtes, leerkrach-
ten, kinderen en omgeving van basis-
school de Tweesprong! 

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang heeft haar 
vaste plekje gekregen binnen de hal 

van de school. Daarnaast maken we
gebruik van de speelzaal en het lo-
kaal van het peuterprogramma. We 
zijn trots op het eindresultaat. Het 
ziet er gezellig en huiselijk uit!

Natuur ontdektuin
We zijn erg blij dat we op onze nieu-
we locatie ook de mogelijkheden 
hebben om te spelen binnen een ei-
gen natuur ontdektuin. Hier kunnen 
we de seizoenen ontdekken, beleven
en ervaren. 

We weten zeker dat onze nieuwe lo-
catie de kinderen van Dindj mogelijk-
heden biedt voor de toekomst! 

Wie weet tot ziens! 

VVD op bezoek bij melkveebedrijf Van Iersel

Op zaterdag 1 november heeft de 
VVD een bezoek gebracht aan het 
Nederweerter melkveebedrijf van 
John en Mirian van Iersel. Een groot 
aantal VVD leden uit Nederweert en 
omliggende gemeenten waren hier-
bij aanwezig, evenals enkele geïnte-
resseerde niet-leden. Het dagelijks 
bestuur van de provincie Limburg 
werd vertegenwoordigd door ge-
deputeerde Twan Beurskens. Wet-
houder Hans Houtman, die in zijn 
dagelijkse werkzaamheden voor de 
gemeente Nederweert veel aandacht 
besteed aan het buitengebied, was 
ook van de partij.

De gasten werden door John van Ier-
sel uitgebreid rondgeleid door het 
bedrijf. Daarbij werd duidelijk wat 
het betekentom anno nu te onder-
nemen in de agrarische sector. Het 
bedrijf huisvest maar liefst 500 melk-
koeien. Door deze schaalvergroting 
kan de ondernemer werken met 
een ochtend- en een middagploeg, 
waardoor hij zijn personeel gunstige 

werktijden kan aanbieden. Daarnaast 
is er veel geïnvesteerd in duurzame 
technieken, waardoor het energie-
verbruik en de uitstoot van schadelij-
ke stoffen tot een minimum beperkt 
blijft. Ook het welzijn en de conditie 
van de dieren worden met moderne 
apparatuur in de gaten gehouden. 
Behalve de kansen kwamen ook de 
uitdagingen uitgebreid aan bod, zo-
als de toenemende regeldruk vanuit 
de Europese Unie. Na de rondleiding 
waren de bezoekers het er over eens 
dat het een zeer interessant en leer-
zaam bezoek was geweest. De VVD 
beschouwt dit melkveebedrijf als een 
excellente onderneming. Dat wil zeg-
gen: een bedrijf dat op het gebied 
van transparantie en duurzaamheid
graag verder gaat dan enkel en alleen 
wat de wet voorschrijft en zoveel mo-
gelijk maatschappij- en omgevings-
bewust handelt.

Via deze weg wil de VVD de familie 
Van Iersel hartelijk bedanken voor 
hun gastvrijheid.

MAVO in het Groen! 
zet deuren open

Het schooljaar 2014-2015 gaat de ge-
schiedenisboeken in, omdat op 17 no-
vember 2014 het CITAVERDE College 
precies 100 jaar bestaat. In week 47 
zal dit jubileum gevierd worden op 
alle CITAVERDE locaties met feeste-
lijke en leerzame activiteiten.

Bij CITAVERDE College MAVO in het 
GROEN! te Nederweert zijn de leer-
lingen uit groep 8 van de basisscholen 
uitgenodigd in de feestweek om een 
kijkje op school te nemen. Op don-
derdag 20 november is er voor deze 
leerlingen een meeloopdag georga-
niseerd. 

In het verlengde daarvan zal ’s avonds
een informatieavond plaatsvinden 
voor ouders van leerlingen van de 
basisscholen uit de regio. Deze avond 
start om 19:30 uur en vindt plaats in 
de aula op de Pastoor van der Steen-
straat 5. 

Vooraf organiseren we op dinsdag 
4 november van 11.00 – 12.30 uur en 
donderdag 6 november van 13.00 –
14.30 uur twee inloopmomenten voor 
desbetreffende ouders, om de school 
in bedrijf te zien. Leerlingen van de 
huidige brugklas zullen op deze dag 
de rol van gastheer en gastvrouw op 
zich nemen om de school te presente-
ren.

U bent van harte welkom!

Aanmelden kan met de brief die ver-
spreid is via de basisscholen of kijk 
voor meer informatie op onze web-
site: www.citaverde.nl
De open Dag zal plaatsvinden op za-
terdag 7 februari 2015.
Maandag 9 en dinsdag 10 maart zijn 
op het CITAVERDE College MAVO in 
het GROEN! de aanmeldavonden

CITAVERDE College
Beleef je eigen groei

Dromen en hun betekenis

Op dinsdag 18 november a.s. or-
ganiseert het B-actief netwerk 
Weert van Borstkankervereniging 
Nederland een thema avond in 
het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. Barbara Driessen 
verzorgt een lezing over dromen 
en hun betekenis. Aanvang 19:00 
uur en duurt tot circa 21:00 uur. 
Voor het bijwonen van deze le-
zing wordt een vrijwillige bij-
drage van € 2,50 per persoon ge-
vraagd. Graag vooraf aanmelden 
bij Henny Brandwijk, e-mail: wgb.
brandwijk@gmail.com of 0495 -
54 83 09.

Dromen doen we allemaal. Iedere 
nacht. Maar welke betekenis geven 
we er aan? En hebben zij beteke-
nis? In een oud geschrift (Talmoed) 
staat daar over: ‘Dromen die je 
naast je neerlegt zijn brieven die je 
niet opent’. Barbara Driessen deed 
droomonderzoek, heeft een praktijk 
als droomwerker, schreef een boek
over het onderwerp en verzorgt le-
zingen. Voor meer informatie www.
barbaradriessen.nl

TE KOOP:
landbouwgrond

Vrijkebomenweg Ospel, 1ha 39a
Tel. 0653242979

Open eettafel Leveroy

Op donderdag 20 november is weer 
open eettafel, aanvang 12.00 uur. 
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12 november 11.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat 
zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

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

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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



K O O P Z O N D AG1 6 N O V E M B E R  2 0 1 4

W I N K E L S O PE N VAN 13.00 TOT 17.00 U U R

Kerkstraat 45b
OUTLET: Paulus Holtenstr. 3 
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

Bij iedere aankoop krijgt u een lotnummer
waarmee u kans maakt op 
cadeaubonnen tot € 50,-

Bewaar uw lootjes dus goed!!!

Trekking zaterdag 6 december!!!
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VUL UW HUIS

MET M
UZIEK!

SONOSSONOSSONOS®

Alle muziek ter wereld,
in elke kamer, draadloos!

Kom naar onze 
winkel voor 
een uitgebreide 
demonstratie en 
een uitgebreide 
demonstratie en demonstratie en 
een uitgebreide 

ervaar het zelf!

Eén jaar muziek inbegrepen. 
Koop nu een Sonos-speler en je krijgt van ons één jaar Deezer 
Premium+ cadeau ter waarde van meer dan €100. Dat bete-
kent 365 dagen onbeperkt toegang tot alle muziek ter wereld.

Expert Lambers  St. Lambertusstraat 10, Nederweert, (0495) 625714

zondag
16 november

open huis
vanaf 10.00 uur

Wilt u onze unieke Optidee producten zelf voelen en 
ervaren? Kom dan naar ons Open Huis op zondag 16 

november, loop vrijblijvend binnen !   

Petra’s Hairstyling | Kerkstraat 81 Nederweert | 0495-626627

Tevens is Roxenne Nails ook geopend ! 

DE NIEUWE
NAJAARS-
COLLECTIE
IS BINNEN!

A.s. zondag
16 november open 

van 13.00 - 17.00 uur
GRATIS KRASLOTEN!

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Een warm welkom voor
Sinterklaas in Nederweert 

Vele kinderhartjes zullen ongetwijfeld weer sneller gaan kloppen! Want op zondag 16 
november meert Sinterklaas weer aan in de passantenhaven van Nederweert, waar hij 
door honderden kinderen hartelijk wordt ontvangen. Ook de winkeliers van Nederweert 
heten de Sint natuurlijk van harte welkom. Zij hebben deze zondag hun deuren dan ook 
extra geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

In het centrum van Nederweert zullen bovendien verschillende pieten op zoek zijn naar brave
kinderen. Want die krijgen natuurlijk een handje snoep. De ouders kunnen zich te goed doen aan
de diverse mooie Sint-aanbiedingen in de winkels.

Sint Krasactie van start
Ook dit jaar kunt u weer meedoen aan de Sint Krasactie. Bij elke € 10,00 die u besteedt ontvangt
u een gratis kraslot. Er zijn prijzen te winnen van € 5,00 en € 10,00. Maar u maakt ook kans op
één van de hoofdprijzen ter waarde van € 100,00! Deze prijzen kunt u direct weer besteden bij
een van de deelnemende winkeliers. Deze actie loopt tot en met 5 december. Zie ook de kras-
actiespecial in het Weekblad van week 47.

Deelnemers Sint Krasactie
DPS Nederweert • Wijnkoperij Storms • De Dorpsherberg • Kaasshop Vurrukkulluk • GD Menswear
• Carool • Budget Bikes Vaessen • De Spijkerbox • Ditjes en Datjes • Palmen Sport • Eye centre
Nederweert • Kapsalon Switch • Bruna Gommans • De kleine Winst • Kessels Mannenmode •
Bloemstyling ’t Roosje • Kijk op Huid • Tuinwinkel De Verrassing • Brinkmans Optiek • Restaria le
Pommes • Pleunis Mode • Kussensenzo • Bloemist Johan Winters • Today Hair & Fashion • Hubo
Duijts • Hema • Reisburo Mackus • Expert Lambers • Slagerij Hermanns

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

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl
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Aanbieding
t/m 15 november

Onze prijswinnende

abrikozenvlaai € 8,95

Bienestich €13,95

Sint actietas:
van €14,95 voor   € 9,45

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

DVD presentatie
Reeds vanaf 1976 vindt jaarlijks elke 
2de zondag van augustus  “de Brug-
feesten”  tegenwoordig Festeynder 
plaats.

Festeynder is een unieke geschiede-
nisles van het dagelijkse leven tussen 
Peel en Maas rond 1900 - 1950. Niet 
alleen het boerenleven in al zijn fa-
cetten, maar ook de ambachten wor-
den op authentieke wijze door eigen 
mensen gedemonstreerd.

De Culturele Commissie (organisatie) 
heeft uit de periode  [1976 – 1985] 
een unieke ingesproken film samen 
laten stellen uit 10 jaar filmmateriaal.
Als start van ons jubileum jaar  wordt 
deze film op vrijdag 28 en zaterdag 
29 november 2014 in gemeenschaps-
huis Reigershorst, Pastoor Maesplein 
13  te Nederweert-Eind getoond.
De toegang evenals de koffie bij bin-
nenkomst, zijn gratis.

Programma:
20.00 u – 20.30 u. inloop met  dia /
foto  reportage 10 j.  Brugfeesten.

20.30 u – 21.30 u. film  “ de Brugfees-
ten 1976 – 1985 “.
21.30 u. dia / foto reportage 10 j. 
Brugfeesten.

Tevens zullen er de nodige fotoboe-
ken , herinneringen etc.
tentoongesteld worden.
Wilt u in het bezit komen van deze 
DVD, dan kunt u zich op deze avon-
den hiervoor inschrijven. De prijs voor 
de DVD bedraagt € 10,-.

De Culturele Organisatie.

Nieuwe website SJG Weert

Kwaliteitsresultaten inzichtelijk
op nieuwe website SJG Weert

Deze week lanceerde SJG Weert 
zijn nieuwe website. Een site die 
zich aanpast aan het medium 
waarop het bekeken wordt, dus 
ook geschikt voor smartphones 
en tablets. Nieuw is het onderdeel 
‘Kwaliteit’ waarmee het zieken-
huis inzicht geeft in hoe de kwali-
teitsbewaking en -verbetering bin-
nen SJG Weert geregeld is. Ook zijn 
de concrete resultaten van diverse 
kwaliteitsmetingen op de website 
terug te vinden, allen voorzien van 
een heldere toelichting. 

Transparant
Directeur Zorg Max Visser: “Wij gun-
nen iedereen inzicht in onze resulta-
ten. Mensen hebben keuzevrijheid, 
denken zelf na over die keuzes en 
willen de mogelijkheid hebben zich 
vooraf goed te informeren. Met het 
kwaliteitsonderdeel op de nieuwe 
website kan informatie over kwaliteit 
heel makkelijk worden opgezocht. 
Hiermee zijn we transparant over 
de resultaten van ons ziekenhuis en 
de manier waarop wij kwaliteit con-
troleren en verbeteren. We hopen
daarmee de patiënt de informatie te 
geven waar hij of zij behoefte aan 
heeft.”



Zaterdagavond 8 november 2014 werd 
in Nederweert voor de 22e maal het
Ni-jwieërter Vastelaovundj lidjeskon-
koer gehouden. Er werden 8 nummers 
ten gehore gebracht. Tekst- en muziek-
schrijvers hadden weer hun uiterste 
best gedaan en fantastische nummers 
gecomponeerd. De presentatie was dit 
jaar in handen van Jos Willekens. De 
vakjury had het niet gemakkelijk.

De Winnaar 2015
Op de eerste plaats eindigde het 
nummer Vae gaeve um van jetje.
Tekst en muziek werd geschreven 
door Huib van Deursen.
Het nummer werd uitgevoerd door 
de De Joeksige vrölliej.

Nieuwe schlager Nederweert 2015

De tweede plaats was voor het num-
mer De kolderker .
De tekst en muziek werd geschreven 
door Anita Haex.
Het nummer werd uitgevoerd door 
De Brelsterte.

Op de derde plaats eindigde het 
nummer Dao kumtj kal van .
De tekst en muziek werd geschreven 
door Peter Aquarius.
Het nummer werd uitgevoerd door 
Maarten en Wendy.

Het winnende nummer is binnenkort 
te downloaden via www. pinmae-
kers.nl 

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

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

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

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

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

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

VVD akkoord met voorkeurstracé Randweg

Afgelopen dinsdag 28 oktober vond 
er een gemeenteraadsvergadering 
plaats waar u ongetwijfeld iets van 
vernomen heeft. Een van de onder-
werpen van de avond betrof name-
lijk de aansluiting A2-N266. Dit is al 
decennia lang een onderwerp van 
discussie. De vergadering werd bijge-
woond door een grote groep belang-
stellenden, tegen-, en voorstanders 
van een Randweg.

Op 24 september heeft ons College 
een voorkeur uitgesproken voor een 
advies tracé Randweg N266. In de 
volgende stap in de marsroute om 
tot een vernieuwing van de aanslui-
ting tussen A2 en N266 te komen was 
het aan de Raad om hun advies uit te 
brengen ten aanzien van een voor-
keurstracé. Geen eenvoudige keuze, 
want alle opties hebben voor- en 
nadelen die zwaar meewegen. Alle 
fracties waren zich hiervan terdege 
bewust dankzij het grondige onder-
zoek dat de laatste jaren is verricht. 
Zoals nogmaals is bevestigd tijdens 
eerdere themaraden in de Pinnenhof, 
de protestacties en door de inspraken 
tijdens de gemeenteraadsvergade-
ring, zijn er voor elke optie voor- en 
tegenstanders met de soms heftige 
emoties die gepaard gaan met dit 
onderwerp. Zoals benadrukt tijdens 
de avond zijn wij van mening dat elke 
bagatalisering van deze gevoelens 
onterecht is. Immers, wij realizeren 
ons ook dat niemand er blij mee kan 
zijn zo’n weg in de tuin te krijgen. De 
VVD gaat ervoor om een oplossing te 
creëren die haalbaar is en maximaal 
draagvlak binnen de samenleving zal 
blijven behouden. Zoals tijdens de 
vergadering naar voren gebracht, is 
het wel zaak dat de marsroute van de 
totstandkoming van een vernieuwing 
geen onnodige vertraging oploopt 
of verzand in details. Iedere mijlpaal 
moet gepasseerd worden. Daarom 
was en is niets doen, de optie om 
maar te wachten tot er zich een nieu-
we kans voordoet om de oplossing op 
de agenda te krijgen, geen optie. Im-
mers, als we nu niet kiezen, bestaat 
het reële risico dat er voor ons geko-
zen wordt. Voor de VVD is dat laatste 
helemaal onacceptabel. De keuze die 
gemaakt is tijdens de raadsverga-
dering heeft consequenties voor de 
hele gemeente, mogelijk niet alleen 
nu, maar voor de komende decennia. 
Om ons zo goed mogelijk voor deze 
keuze voor te bereiden zijn er the-
maraden georganiseerd, gesprekken 
geweest met stakeholders, verschil-
lende rapportages opgesteld en lag 
er de genoemde afwegingsnotitie 
van het College. Een afwegingsnoti-
tie die wat ons betreft zorgvuldig en 
democratisch tot stand is gekomen. 
Het advies dat voor lag, een randweg 
ten westen van kern Nederweert, 
met een aansluiting ten zuiden van 
brug 14, en een parallelweg tussen de 
Heerweg en de rotonde bij de Molen-
weg, konden en kunnen wij dankzij 
de grondige werkwijze die gepaard 
is gegaan bij de totstandkoming van 
het advies ondersteunen. Eerder 
heeft de VVD aangedrongen op een 
goede verbinding voor langzaam ver-
keer, zoals fietsers en landbouwvoer-

tuigen. Dit aandringen heeft onder 
meer geleid tot de toevoeging van de 
parallelweg.
Het huidige tracé van de N266 heeft 
als groot nadeel dat er geen ruimte 
is voor het werkelijk aanpakken van 
overlast van de weg door toepassing 
van geluidswerende maatregelen. 
De oversteek van de N266 bij Brug 15 
heeft al meermalen voor ongevallen 
gezorgd, doordat veel voetgangers, 
fietsers, auto’s, motoren en vrachtwa-
gens zich op een beperkte ruimte ver-
plaatsen. De randweg om de kern, zo-
als door het College voorgesteld werd, 
vergroot de veiligheid en geeft moge-
lijkheden om ruimte te bieden aan alle 
verkeersdeelnemers. Deze randweg is 
daarom een structurele verbetering. 
Een nieuwe, moderne weg op een 
plaats waar meer ruimte is, geeft meer 
ruimte om de overlast van een pro-
vinciale weg tot een minimum te kun-
nen beperken. Wat ons betreft heeft 
de huidige route van de N266 te lang 
gezorgd voor overlast en is het te lang 
een fysieke scheiding tussen de kernen 
Nederweert en Budschop geweest.

Zoals bekend en veel gehoord kleven 
er naast voordelen ook nadelen aan 
het tracé dat nu voorgesteld wordt. 
Het is de taak van onze gemeente 
en de gemeenteraad om ook na het 
uitbrengen van het advies aan Provin-
ciale Staten scherp te blijven op dat 
wat het beste is voor Nederweert. 
Het advies is een stap in de goede 
richting om tot een oplossing te ko-
men en de volgende stappen zullen 
onder andere grondiger onderzoek 
moeten inhouden naar de effecten 
van een randweg. Deze onderzoeken 
zullen gedetailleerder zijn dan tot nu 
toe en ook verder ingaan op alle ef-
fecten zoals we die vooraf willen we-
ten. Er is nog een lange weg te gaan 
voordat de eerste schop de grond in 
gaat. Nu voorzien we overlast door 
toename van verkeer op Molenweg, 
Uliker en Herstraat en wij vinden dat 
dit zoveel mogelijk bestreden moet 
worden. Wij hebben daarom middels 
een motie het College opgeroepen 
om de gevolgen van deze mogelijke 
veranderingen in kaart te brengen en 
samen met omwonenden een plan 
te maken om de verkeersveiligheid 
en leefbaarheid te optimalizeren. 
De omwonenden hebben wat ons 
betreft uitstekend laten zien vol-
waardig gesprekspartner te zijn in de 
verdere ontwikkeling en wij rekenen 
op een constructieve bijdrage van 
alle betrokken partijen. De afwegin-
gen van de politieke partijen in de 
Gemeenteraad worden gebundeld in 
een brief aan de Gedeputeerde Sta-
ten. Zij zullen hiermee verder aan de 
slag gaan. Daarmee is de rol van de 
gemeente Nederweert nog lang niet 
uitgespeeld. Er wacht ons nog ver-
schillende mijlpalen en inspraakmo-
menten. De inspraak van Nederweert 
telt zwaar voor de totstandkoming 
van de uiteindelijke weg. De VVD 
blijft een scherp oog houden op de 
ontwikkelingen. Uw hulp en inspraak 
zijn hierbij uiterst welkom.

Martin Stroomer
Raadslid VVD Nederweert

JAN over vernieuwing Randweg
Onder het toeziend oog van vele 
kritische inwoners van Neder-
weert heeft de meerderheid van 
de gemeenteraad van Neder-
weert op dinsdag 28 oktober, 
positief geadviseerd om mee te 
gaan in het voorstel van het Col-
lege van B&W voor de aanleg van 
een nieuwe Randweg. Dit on-
danks enorme protesten en te-
gengeluiden vanuit de inwoners 
van Nederweert. En ondanks het 
dringende advies van JAN om 
géén Randweg aan te leggen. 
JAN diende hiervoor zelfs een 
amendement in, dat helaas niet 
gesteund werd door de overige 
partijen. Een zeer spijtige beslis-
sing!

Het College van B&W gaf eerder als 
voorkeursalternatief een Randweg 
op korte afstand van de kern van Ne-
derweert. Hiervoor heeft het College 
zes alternatieven en vier varianten 
vergeleken op de thema’s verkeer, na-
tuur, milieu en leefbaarheid. Volgens 
het coalitieprogramma 2014-2018 van 
de partijen CDA en VVD is het echter 
een voorwaarde dat een Randweg er 
alleen mag komen als alle voors en 
tegens zorgvuldig tegen elkaar zijn 
afgewogen én er voldoende draag-
vlak bij de mensen is. Deze criteria 
heeft JAN echter volledig gemist in 
de onderbouwing van het advies van 
de gemeenteraad (coalitie). JAN be-
treurt dit enorm, want hiermee gaat 
het College en de overige partijen in 
de raad totaal voorbij aan een aantal 
zeer cruciale voorwaarden:

1. De noodzaak van een Rand-
weg; De verkeersmodellen tonen 
op geen enkele wijze aan dat nú, 
maar ook voor de langere termijn, 
een Randweg noodzakelijk is.

2. Het nut van een Randweg; De 
Randweg zou leiden tot een be-
tere regionale bereikbaarheid, 
maar volgens JAN leidt deze al-
leen maar tot een verslechtering 
van de lokale bereikbaarheid en 
doorstroming van verkeer door 
Nederweert. Bovendien vermoedt 
JAN dat het College met het geko-
zen voorkeursalternatief de weg 
vrij maakt voor de realisatie van 
een regionaal agrarisch bedrijven-
park in Noord West Nederweert. 
Hier was en is JAN nog steeds fel 
op tegen.

3. Het voorkomen van een twee-
de tweedeling in Nederweert;
JAN zegt ‘nee’ tegen het veroor-
zaken van een nieuwe barrière in 
Nederweert, namelijk die tussen 
het buitengebied en de kern van 
Nederweert.

4. Voorkomen van extra belasting 
van aangrenzende wegen door 
sluipverkeer; De gekozen voor-
keursvariant leidt tot een toename 
van verkeer en mogelijk zelfs tot 
opstoppingen op diverse plaatsen 
in onze kernen.

5. De financiële draagkracht van 
een randweg voor Nederweert;
De kosten zullen zonder twijfel 
hoger uitvallen dan het door de 
meerderheid van de raad beschik-
baar gestelde taakstellend budget 
van 5 miljoen euro als gemeentelijk 
bijdrage voor een Randweg. JAN 
wil voorkomen dat extra kosten via 
OZB-verhogingen, bezuinigingen 
op de zorg of hoe dan ook worden 
afgewenteld op de inwoners van 
Nederweert.

6. Het draagvlak van de inwo-
ners van Nederweert voor een 
Randweg; Volgens JAN is er ab-
soluut geen sprake van voldoende 
draagvlak bij het merendeel van 
de inwoners van Nederweert. Dat 
is wel gebleken uit de felle tegen-
geluiden de afgelopen weken.

De fractie JAN heeft de afgelopen 
weken haar mening over de Rand-
weg laten horen. Zoals destijds in de 
gemeenteraad afgesproken, hebben 
wij er geen verkiezingsitem van ge-
maakt. Voor JAN is het echter altijd 
duidelijk geweest dat ‘GEEN Rand-
weg’ ook een optie is. Om het advies 
van JAN kracht bij te zetten heeft de 
partij een amendement ingediend 
om een extra alternatief toe te voe-
gen aan het advies voor de Gedepu-
teerde Staten: GEEN Randweg.

De 5 miljoen euro die Nederweert in 
het geval van ‘GEEN Randweg’ niet 
hoeft uit te geven aan een Randweg, 
zou JAN in willen zetten voor projec-
ten uit het verkeersplan en voor de 
decentralisatie van de zorg.

Randweg naar verwachting nog 
duurder
JAN verwacht dat de nadere uitwer-
king van de totale financiële kosten 
in de projectMER zal aantonen dat 
een nieuwe Randweg (nog) duurder 
wordt dan de nu voorziene 22,6 mil-
joen euro en dat Nederweert méér 
dan de nu gereserveerde 5 miljoen 
euro zal moeten bijdragen. JAN is 
benieuwd of CDA, VVD en PvdA zich 
aan hun woord houden om dan als-
nog te besluiten om geen Randweg 
aan te leggen...

Tenslotte bedankt JAN de stakehol-
ders en andere inwoners voor hun in-
zet en hun bijdragen voor het dossier 
Randweg tot nu toe.

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

VRIJWILLIGER WORDEN? VRIJWIL-
LIGER GEZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en ver-
enigingen bij het zoeken naar vrijwil-
ligers. We gebruiken hiervoor onder 
andere de digitale vacaturebank, 
deze vindt u op de website www.
vpnederweert.nl. Op de website kun-
nen organisaties en verenigingen 
zich aanmelden en een vacature op-
stellen. Ook vrijwilligers kunnen zich 
inschrijven op de website en de ge-
plaatste vacatures bekijken en hierop 
reageren. Bent u op zoek naar een 
leuke vrijwilligersfunctie, zoekt uw 
vereniging of organisatie vrijwilligers 
óf heeft u vragen over vrijwilligers-
werk? Bezoek dan onze website of 
neem contact met ons op. 

VACATURES

Maatjesproject 
Voor een zelfstandig wonende jonge-
man (50+) zoeken wij een vrijwillig-
ster met voldoende geduld die hem 
kan helpen bij het op orde brengen 
van zijn administratie. Iemand die het 
overzicht in financiën kan bewaken 
en hem kan appelleren op afspraken. 
Na diverse ziektes is deze man erg 
snel moe en heeft soms depressieve 
buien wat zich uit in gebrek aan ple-
zier in het leven. Hij werkt vooral in 
de ochtenden. 
Op eerste ogenblik is het vooral be-
langrijk dat brieven en eventuele 
aanmaningen goed gesorteerd en 
geclusterd worden. De rest wordt dan 
gedaan door een medewerker van 
AMW. Het zou fijn zijn als de vrijwil-
liger meer kan betekenen, doch het 
vraagt ook flexibiliteit in het proces.

Vrijwilliger voor boodschappen
Voor een meneer op leeftijd zijn wij 
op zoek naar een vrijwilligster die 
eenmaal per week boodschappen 
kan doen. Hij is zeer beperkt door een 
luchtweg aandoening.  Bij goed weer 
doet  hij nog zelf zijn boodschappen, 
maar nu de donkere dagen eraan ko-
men neemt het risico weer toe dat hij 
het niet meer kan. Hij zou het pret-
tig vinden als hij op zo’n momenten 
terug kan vallen op een boodschap 
vrijwilliger. Kan te voet op per fiets.

Vervoersvrijwilliger
Voor een jonge vrouw met 2 kleine 
kinderen zoeken wij vervoer.
Iemand die haar wekelijks op vrij-
dagmorgen naar de Voedselbank 
in Weert kan vervoeren en weer te-
rugbrengt naar Nederweert. Hebt u 
interesse of wilt u hierover meer we-
ten, neem contact met ons  op. Tel. 
(0495)688 247. (André Hermans)

Hebt u groene vingers of werkt u 
graag buiten?
De Vrijwillige klussendienst is er spe-
ciaal voor ouderen en mensen met 
een smalle beurs, die woonachtig 
zijn in de gemeente Nederweert. 
Deze Hulpservice kan worden ingezet 
voor kleine, in principe incidentele en 
kortdurende klussen.  Momenteel ligt 
er een grote vraag naar tuinvrijwilli-
gers. Kom eens met ons praten over 
de mogelijkheden.

Informeer bij ons naar de mogelijk-
heden. Voor verdere inlichtingen en 
het aanmelden van een klus kunt u 
contact opnemen met Vorkmeer Ne-
derweert, tel. 0495-688247. 

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u ver-
dere inlichtingen? Neem dan contact 
met ons op, Vorkmeer Nederweert, 
Kapelaniestraat 4, 6031 BX Neder-
weert, tel. 0495-688249, 
mail info@vpnederweert.nl of kijk op 
www.vpnederweert.nl. 

Dag van de Mantelzorg 

Allemaal Verhalen! is het thema 
van de Dag van de Mantelzorg 
2014. De Dag van de Mantelzorg 
is een jaarlijks evenement dat 
plaatsvindt op 10 november. 

Op vele locaties in Nederland kunnen 
mantelzorgers deelnemen aan gezel-
lige activiteiten. Ook zorgorganisatie 
Stichting Land van Horne doet mee. 
In diverse zorgcentra worden de man-
telzorgers in het zonnetje gezet met 
bijvoorbeeld een ontbijt, koffie met 
vlaai of een high tea.

Allemaal verhalen
Het thema Allemaal verhalen! vormt 
de landelijke rode draad. “We wil-
len het gezicht van de mantelzorger 
laten zien om anderen te inspireren. 
Mantelzorgers krijgen deze dag een 
podium,” vertelt Anita Deckers. Zij is 
coördinator Vrijwilligerswerk in drie 
zorgcentra van Land van Horne. “Op 
meerdere locaties organiseren wij 
rond de datum van 10 november bij-
eenkomsten waarbij we inhaken op 
het landelijk thema. We zijn op zoek 
naar verhalen van mantelzorgers en 
cliënten. Zij kunnen tijdens deze bij-
eenkomsten hun belevingen delen en 
wij kunnen inspelen op deze unieke 
verhalen. Daarmee versterken wij het 
samenspel tussen cliënt, mantelzor-
ger en professional.”

Spil in de zorg
“Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zieke 
of hulpbehoevende partner, familie-
lid of kennis. Zij zijn geen beroeps-
matige zorgverleners, maar geven 
zorg omdat zij een persoonlijke band 
hebben met degene voor wie ze zor-
gen. Als deze zorg niet toereikend 
is, komt de professionele zorgverle-
ner in actie. De mantelzorger is voor 
velen de spil in de zorg geworden. 
Alleen daarom al verdient de man-
telzorger het om regelmatig in het 
zonnetje gezet te worden,” besluit 
Deckers. 
De Stichting Land van Horne is een 
organisatie voor verzorging, verple-
ging en thuiszorg. Met ruim 2.000 
medewerkers en 1.200 vrijwilligers 
biedt de stichting (thuis)zorg en aan-
vullende diensten aan cliënten in de 
gemeenten Weert, Nederweert, Leu-
dal, Cranendonck en Someren.

Lou Megens geeft presentatie over zangvogels 
Lezingenreeks bij Buitencentrum 
De Pelen

In november zijn er drie verschil-
lende lezingen op zondagmiddag 
bij Buitencentrum De Pelen. De 
eerste is op zondag 16 novem-
ber. Natuurliefhebber Lou Me-
gens geeft dan een presentatie 
in beeld en geluid over de meest 
voorkomende zangvogels in de 
Peel en omstreken. Er zijn twee 
presentaties: om 13.30 en 15.00 
uur. Entree is een vrijwillige bij-
drage en reserveren is niet moge-
lijk. Het Buitencentrum De Pelen 
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospel 
en dat is bij de ingang van Natio-
naal Park De Groote Peel. 

Liefde en passie voor vogels
Nationaal Park De Groote Peel is 
een belangrijk gebied voor vogels. 
Lou Megens, een vogelliefhebber in 
hart en nieren en woonachtig in de 
Brabantse Kempen, heeft in zijn om-
geving al vele lezingen verzorgd. Hij 
schreef ook een tweetal boeken over 

vogels waarvan het meest recente: ’t 
jaar rond’ verkrijgbaar zal zijn tijdens 
de presentatie. 

Lou toont prachtige foto`s van zang-
vogels in hun natuurlijke omgeving. 
Van een aantal soorten kunt u ook 
de zang beluisteren. De presenta-
tor neemt u mee op zijn wandelin-
gen en laat u de schoonheid van de 
natuur ervaren. De Brabantse Peel 
staat hierbij centraal. Hij vertelt zijn 
verhaal met liefde en passie en de 
kijker maakt kennis met de eenvoud 
én complexiteit van vogels in hun na-
tuurlijke biotoop. 

Nog meer lezingen bij De Pelen
De presentatie van Lou Megens is 
de eerste uit een serie van drie die 
Staatsbosbeheer in november in het 
Buitencentrum organiseert. Op zon-
dag 23 november is er een lezing 
door Gerard Geboers, schrijver van 
het boek ‘zij woonden een jaar in een 
bos, 1 augustus 1943 – 21 september 
1944’. Meer informatie: 0495 – 641 
497 of op www.buitencentra.nl.

Appartement

te huur 
in de Kerkstraat
te Nederweert

Aanvaarding op 01-12-2014
inlichtingen 0495633824 

na 18.00 uur.

Culinair Concert Leveroy; 
dat smaakt naar meer!

‘Een kleine salade van carpaccio van 
het ‘Hereford’-rund en een zachte 
ciprianidressing’; dat klinkt tongstre-
lend! Op zaterdag 22 november kunt 
u o.a. dit heerlijke hapje proeven in 
theaterzaal Pestoeërskoel in Leveroy. 
Om 20.00 uur vindt er namelijk het 
Culinair Concert plaats. De percussie-
groep en fanfare Concordia Leveroy 
zetten deze avond hun beste muzi-
kale beentje voor.

Lichte muziek; een repertoire wat 
niet standaard op de pupiter van  me-
nig fanfare ligt. Fanfare Concordia 
ging de uitdaging aan. Wekenlang 
werd er gerepeteerd; met behulp 
van gastdirigent Rob van Reijmersdal 
werden de fijne kneepjes van dit ‘vak’ 
aangeleerd. 

Swing mee op de klanken van Mi-
chael Bublé, zwijmel weg bij Adèle, 
rock mee met Anouk en boogie met 
de Jackson 5. 

De entree bedraagt 15 euro per per-
soon en dit is inclusief de hapjes die 
worden verzorgd door Ria Joosten 
Catering en Evenementen. De kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de leden van 
Fanfare Concordia of te bestellen via 
kaartverkoop@fanfareconcordiale-
veroy.nl. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Erwin Pelle-
mans 06 12 57 22 29.
Wees er snel bij, want er slechts een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar! 



H.H. Missen In Weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 

18.00 uur, zondag 09.30 uur.

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel:
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.

H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 

Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.

O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.

H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-

straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 

pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 

E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl

Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-

tooruren maandag, woensdag en vrijdag 

10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 

Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 

625887; e-mail adres kantoor: administra-

tie@kerknederweert.nl. Voor het overma-

ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 

e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 

Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-

derweert.

Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender

van 13 tot en met 22 november 2014 

DONDERDAG 13 NOVEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.

18.30 uur Rozenkransgebed.

19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 14 NOVEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.

19.00 uur H. Mis in Mariakapel - Jan Bongers.

ZATERDAG 15 NOVEMBER
Vooravond van de 33ste  zondag door het

jaar

18.00 uur H. Mis - (dameskoor Cantantes, 

lector mevr. L.Caris) – jaardienst ouders Ber-

ben-Bukkems (tevens vanwege verjaardag) 

en voor zoon Wiel, jaardienst ouders Vaes-

Vossen en kinderen Thom, Jet en Jeanne,

jaardienst To Greijmans-Hendrikx en tevens 

voor Henricus Greijmans en zoon Teng, Jac 

Roost (vanwege de gemeenschap van het 

Neocathecumenaat), Gerard Hoeben (van-

wege verjaardag), ouders Wijen-Bongers, 

voor leden en overleden leden van dames-

koor Cantantes. 

ZONDAG 16 NOVEMBER
Drieëndertigste zondag door het jaar 

09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector

W. Engelen) – jaardienst Jan Wagemans.

MAANDAG 17 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Elisabeth van Hongarije

19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 18 NOVEMBER
Gedachtenis van de kerkwijding van de ba-

silieken van de apostelen Petrus en Paulus

18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.

19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 19 NOVEMBER
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 20 NOVEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.

18.30 uur Rozenkransgebed.

19.00 H. Mis.

VRIJDAG 21 NOVEMBER
Opdracht van de H. Maagd Maria

18.30 uur Rozenkransgebed 

19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

ZATERDAG 22 NOVEMBER
Gedachtenis van H.-Caecilia, maagd en mar-

telares - vooravond van de 30ste zondag 

door het jaar

18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantates, 

lector mevr. H. Dielissen) – Toos Gielen-Loij-

en (vanwege verjaardag).

Overleden
Op 5 november was de uitvaart van Joke 

Baeten. Zij overleed in de leeftijd van 90 jaar 

en woonde Populierenstraat 14.

Op 8 november was de uitvaart van Teng 

Timmermans, hij overleed in de leeftijd van 

86 jaar en woonde Kapelaniestraat 25c15.

Mogen zij rusten in vrede.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 16 november
10.00 uur H. Mis – jaardienst Frans Theunis-

sen.

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 15 – 22 november. 

Zaterdag 15 november, H. Albertus de 
Grote, bisschop en kerkleraar, 19.00 (Friends 
with voices) ghm Teng Bruekers, ghm Bèr 
Gielen en Nel Gielen-Hendriks. 

Zondag 16 november,  23e zondag door 
het jaar, 10.00 (Samenzang) Catharina Sop-
hia Schreurs en Henricus Hubertus Vaes, jrd 
Thomas Hoeben en Toos Hoeben-Konings, 
ghm Sjeng Feijen en Hanna Valks. 

Dinsdag 18 november,  geen avondmis.

Donderdag 20 november, 19.00 voor de 
zieken.

Vrijdag 21 november, Opdracht van de 
heilige maagd Maria, 18.30  St. Caecilia-
viering parochiemedewerkers en kerkelijk 
zangkoor. 

Zaterdag 22 november, H. Cecilia, maagd 
en martelares, 19.00 (Weerter Mannenkoor) 
Ber Zegveld (verjaardag), Wiel en Piet Pie-
pers en schoonzoon Albert, ghm Wiek Huij-
erjans en Til Huijerjans-Verheijen en schoon-
zoon Albert, ghm Jac Jacobs, ghm Andries 
Veugen en Drika Veugen-Wijen. 

ACOLIETEN: za. 15 nov. 19.00 : Richard 
Köster, Koen Coumans; zo. 16 nov. 10.00 :
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooij; za. 22 
nov. 19.00: Harry Geerlings, Kathy Geerlings.

DOOPSELS: Door het Sacrament van het H. 
Doopsel zijn Mike Sillekens, Meester Scha-
kenhof 6 en Jort Hermans, Moostdijk 2 in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. We 
wensen ouders en dopelingen van harte 
proficiat en een goede toekomst. 

OVERLEDEN: Op 28 oktober jl. overleed 
Tjeu de Leeuw, 75 jaar, Zuidhoeveweg 12. 
Moge hij rusten in vrede. 

Pastoor A. Koumans.

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

15 t/m 22 november 2014

ZATERDAG 15 november: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
Schroijen-Voorter.

VRIJDAG 21 november: 14.30 uur H. Mis 
t.g.v. het Gouden huwelijk van Sjef en Tiny 
Koolen.

ZATERDAG 22 november: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor Harry 
Bos.

LEZERS: zaterdag 15 november Annie Jon-
kers, zaterdag 22 november Nelly Stienen.

MISDIENAARS: zaterdag 15 november Ayla 
Beerens en Famke Aarts, vrijdag 21 novem-
ber 14.30 uur Tom van Horik, zaterdag 22 
november Valerie Beerens en Esther Boo-
nen.

“Iedereen ziet wie je lijkt te zijn, weinigen 
ervaren wie je werkelijk bent.”

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 15 - 22 november 2014

Zondagmorgen 16 nov. 9.30 uur:
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door onze beide koren b.g.v. de Ceci-
liaviering.

Als hgm. voor de levenden en overleden le-
den van onze beide koren b.g.v. de Cecilia-
viering,  Als jrgt. voor Franciscus Vermeulen 
en Elisabeth Janssen, Als hgm. voor Grietje 
Verstappen

Mededelingen:
•	 De kerkdeurcollecte voor Wereldmissie-

dag heeft € 77,35 opgebracht namens 
parochie H. Barbara onze hartelijke dank;

•	 Uitvoering “Missa Luba” door Gemengd	
koor Leveroy op zaterdag 15 november 
2014 in de St. Stephanuskerk te Heel, aan-
vang 19.00 uur.

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  16 november  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor

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

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

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,

Op dinsdag 25 november is onze St. 
Nicolaasviering. U ontvangt hierover 
nog een blaadje.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

Zijactief ST Martha 

Beste leden,

Onze volgende thema-avond is op 
donderdag 20 November om 20.00 
uur in de Haaze-hoof.
Thema van de avond is: Kiekjes uit de 
Oude Doos. Door Maria Bonten.
Zij schetst een beeld van Limburgse 
bruidsparen en hun familie uit de ja-
ren 30/40 en 50 en het verschil met 
andere delen van Nederland.
Het zijn prachtige oude verhalen die 
in beeld worden gebracht.
Het beloofd een leuke avond te wor-
den dus breng een vriendin, buur-
vrouw of zus mee, iedereen is wel-
kom.
Voor de Sinterklaasavond kan men 
zich nog opgeven voor 14 Novem-
ber bij een van de bestuursleden. We 
vragen een eigen bijdrage van € 5,- 
graag te voldoen bij opgaven.

Vriendelijke groet
bestuur Zijactief Ospel

Thomasplein Ospeldijk

December brengt weer gezellig-
heid op het Thomasplein Ospel-
dijk.

Na het grote succes en de zeer leuke 
reacties over de kerstviering van vorig 
jaar, willen we er dit jaar graag een 
vervolg aan gaan geven. De kerstvie-
ring op het “Thomasplein” zal op 19	
december van 19.00 uur tot 21.00 uur 
gehouden worden. Als toevoeging 
willen we u de gelegenheid bieden 
om kerst/winter gerelateerde spulle-
tjes ten toon te stellen en eventueel te 
verkopen. Om een plaats te reserve-
ren is het noodzakelijk om u tijdig aan 
te melden vóór 6 December 2014 via
kerstviering.ospeldijk@gmail.com
De heerlijke versnaperingen en war-
me dranken worden ook dit jaar weer 
verzorgd door de leden van drum-
band en schutterij St. Odilia uit Os-
peldijk. Om het publiek weer richting 
het “Thomasplein” te lokken worden	
vooraf op de regionale websites en 
het Weekblad voor Nederweert aan-
kondigingen gedaan. Meer informa-
tie zal ook in de komende tijd via de 
websites verspreid worden.
Heb je zin om mee te doen of heb je 
vragen, stel ze gerust via
kerstviering.ospeldijk@gmail.com, 
doe dit wel voor 6 december a.s.

Groetjes van het “Thomasplein” team,
Hedwig,  Mirjam,  Sonja en Els.

Kienen

Op woensdag 19 november organi-
seert Buurtvereniging “De Locht”
weer een kienavond. Deze wordt 
gehouden in café “De PRINS” in Os-
pel.  Het kienen begint om 20.00 
uur. Naast leden van de buurtvereni-
ging met introducees, zijn ook andere 
geïnteresseerden van harte welkom. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

1 3 N O V E M B E R 2 0 1 4

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Op vrijdag, 31 oktober en zaterdag, 
1 november jl. mocht de Welfare van 
Nederweert weer te gast zijn bij Em-
Té in Nederweert. 
Wederom mochten wij, onze met 
vlijt zelfgemaakte producten te koop 
aanbieden aan het winkelend publiek 
van Nederweert.
De vrijwilligers van de Zonnebloem 
hebben wafels gebakken met ons ei-
gen Zonnebloemrecept. De heerlijke 
geur van deze pasgebakken wafels 
lokten velen naar de stand van de 
Zonnebloem. De Welfare mocht in de 
winkel bij de ingang hun producten 
aan het winkelende publiek te koop 
aanbieden.
De opbrengst van zowel de wafels als 
de opbrengst van de verkochte Wel-
fare producten zijn volledig bestemd 
voor diverse activiteiten die bestemd 
zijn voor mensen met een lichamelij-
ke beperking en/of mensen die lang-
durig ziek zijn. Vele trouwe klanten 
hebben we weer mogen ontmoeten. 
Met groot genoegen constateren wij 
dat velen ons een warm hart toedra-
gen. 

De Zonnebloem

Wij danken alle mensen die een 
steentje hebben bijgedragen.

Komend jaar viert de Zonnebloem
van Nederweert haar gouden be-
staansfeest.
Om hiervoor de kas een beetje te 
kunnen spekken hebben we besloten
om op vrijdag, 14 november en op 
vrijdag, 12 december weer wafels te 
bakken.
Wij hopen dan weer op dezelfde ge-
negenheid en vrijgevigheid.

Speciaal danken wij de leiding en het 
personeel van Em-Té voor de gastvrij-
heid en de bijzonder plezierige sa-
menwerking gedurende deze twee 
lange dagen. 
Met veel plezier hebben onze vrijwil-
ligers gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid die Em-Té ons heeft geboden. 
Em-Té nogmaals hartelijk dank. 

De Zonnebloem, 
afdeling Nederweert, 
TvCGJ

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Themabijeenkomst 
onvervulde kinderwens

Als een zwangerschap op zich 
laat wachten, luidt dit vaak een 
stressvolle, onzekere periode in.
Er worden onderzoeken gedaan, 
wellicht behandelingen gestart. 
Veel mensen kunnen wel wat hulp 
gebruiken in deze spannende pe-
riode. Freya is de landelijke ver-
eniging voor mensen met vrucht-
baarheidsproblemen. Samen met 
psychosociaal therapeuten in het 
land organiseren zij regionale 
themabijeenkomsten.
Op maandag 8 december wordt 
in dit kader door Simone Hooge-
veen in Weert van 19.30 – 21.30 
uur de themabijeenkomst geor-
ganiseerd met als titel De feest-
dagen en een (nog) onvervulde 
kinderwens.

Het hele jaar door word je met re-
gelmaat geconfronteerd met de ge-
volgen van jullie nog niet vervulde 
kinderwens. Vrienden om je heen
krijgen kinderen, er wordt gesproken
over het wel en wee van kinderen. En
dat is soms al pijnlijk genoeg.  Specia-
le feestdagen maken het gemis extra
pijnlijk. En december zit vol feestda-
gen waarbij kinderen zo’n vanzelf-
sprekende plek hebben.

Over Simone Hoogeveen
In haar praktijk in Maastricht spreekt 
Simone mensen die ontdekken dat 
het soms niet zo vanzelfsprekend is. 
De zwangerschap die uitblijft, teleur-
stellende ervaringen, het medische 
traject dat volgt, de gesprekken met 
je partner, of juist niet. Bij haar kun 
je terecht met vragen over de onver-
vulde kinderwens, het medische tra-
ject en de keuzes hierin, verwerking, 
omgaan met de omgeving, oriëntatie 
op adoptie/pleegzorg/KID/draagou-
derschap.

Voor overige informatie over de bij-
eenkomsten én aanmelding kunt u te-
recht op de website van Freya: www.
freya.nl. Deelname kost € 10 p.p.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Centrummanager Nederweert
Centrummanager Nederweert
legt functie neer
Centrummanager van Nederweert, 
dhr. Gerrit Timmerman, legt per 31 
december 2014 zijn functie neer. De 
laatste jaren zijn er in Nederweert 
veel zaken in beweging gebracht 
dankzij de samenwerking tussen het 
bestuur van het Centrummanage-
ment en de centrummanager. On-
danks deze goede ontwikkelingen is 
gaandeweg gebleken dat er aan de 
wederzijdse verwachtingen tussen
het centrummanagement en de Ne-

derweerter ondernemers niet  wordt 
voldaan. Deze situatie heeft erin ge-
resulteerd dat de samenwerking op 
korte termijn zal eindigen. Het be-
stuur van centrummanagement Ne-
derweert benadrukt dat door Gerrit 
Timmerman een aantal goede ont-
wikkelingen met betrekking tot cen-
trum management hebben plaatsge-
vonden. De komende weken worden
de lopende zaken afgewerkt. Het 
bestuur respecteert de beslissing en 
dankt Gerrit Timmerman voor zijn in-
zet tijdens de afgelopen jaren.



Martijn Vestjens Keukens
Karissteeg 8, 6031 PH Nederweert

Tel. 06-51674729 - www.martijnvestjens.nl

Maatwerk en fabriekskeukens 
tegen een eerlijke prijs!

wenst wenst 
basisschool Budschop basisschool Budschop 
en en 
basisschool de basisschool de 
Tweesprong Tweesprong 

‘kei-veel’ succes met de opening ‘kei-veel’ succes met de opening 
van de nieuwe scholen. van de nieuwe scholen. 

Leukerstraat 53 • 6004 RD Weert
Tel.: 0495-460716 • GSM: 06-52471698

Fax: 0495-460717
e-mail: info@palmeninfra.nl

website: www.palmeninfra.nl

Gefeliciteerd!!!!

Wij wensen 
iedereen veel 

leerplezier toe!

www.heijnendecor.nlwww.heijnendecor.nl

Wij wensen de Tweesprong 
en Okido een kleurrijke 

toekomst toe

Pastoor Maesplein 3
Nederweert-Eind

0495-626593

Nieuwe locatie: BS De Tweespong
Okido biedt een VVE peuterprogramma (2 tot 4 jaar)

in de kern Nederweert-Eind
(di-, woe- en donderdagochtend).

In de naschoolse uren bieden we buitenschoolse 
opvang (di- en donderdagmiddag).

www.stichting-okido.nlwww.stichting-okido.nl

Basisschool De Tweesprong & Basisschool Budschop

Rijksweg Zuid 18a
6031 RL Nederweert
0495 460133

Ook voor uw woning!
• Plafond
• Wanden
• Schuifkasten

• Laminaatvloeren
• Geluid- en warmteisolatie
• Dakramen

www.multi-fix.nl

Kinderen krijgen pa
s écht een goed hu

meur,

bij de afbouw van een Multifix interieur!

Onze werkzaamheden zijn van het slopen van badkamer, 
keuken tot complete woningen of bedrijfspanden. 

Wij verzorgen asbestinventarisatierapporten, 
asbestsaneringen en verhuren containers voor alle soorten afval.

Door Mathilde Dominikowski

Ze glimmen van trots: Barbara Schipper, direc-
teur van basisschool Budschop en Margo Jacobs, 
directeur van basisschool De Tweesprong! Na een 
jaar van improviseren, inschikken, behelpen en 
aanpassen mag het resultaat van de verbouwin-
gen er zijn.

Allemaal een steentje bijdragen
Barbara: ‘Voor de verbouwing zaten de diverse klassen ieder 
op hun eigen eilandje. Er was een gang met leslokalen. Nu is 
er een grote aula die gebruikt kan worden als speelzaal of voor 
andere activiteiten. Er is een leerplein en ieder lokaal heeft een 
extra werkplek. Zo kun je groepen splitsen en kan er veel meer 
op maat geleerd en gewerkt worden.’
Wat opvalt, is het licht en de gewaagde kleuren. Heel eigentijds, 
functioneel en transparant.
Hoewel leerkrachten en kinderen tijdens de verbouwing op ba-
sisschool Budschop soms bijna letterlijk op elkaars lip zaten, is 
Barbara zeer positief over het verloop. ‘Er moest toch les gege-
ven worden, alles ging gewoon door. Veel improvisatietalent 
werd zichtbaar en onze buren van PGZ stelden welwillend ruim-
te ter beschikking. Maar ook ouders en kinderen hebben, bijna 
letterlijk, allemaal hun steentje bijgedragen aan de ingrijpende 
verbouwing.’

Speciaal jaar
Voor De Tweesprong betekende de verbouwing een complete 
volksverhuizing. Margo: ‘Voor het eerst in de geschiedenis, 
verhuisde een school (tijdelijk) uit Nederweert naar Weert. De 
oude Martinusschool in Weert vormde de uitvalsbasis waar de 
kinderen iedere dag per bus naar toe werden gebracht. Je kunt 
je voorstellen dat de hele operatie een flinke wissel heeft ge-
trokken op vooral het team. Tijdens de busreis was er begelei-
ding, er werd samen geluncht, er moest gesurveilleerd worden 

Scholen De Tweesprong (Eind) en Budschop klaar voor de toekomst
Met een frisse blik en veel respect voor de historie

BS De Tweesprong

BS De Tweesprong

BS De Tweesprong

BS Budschop

BS Budschop

BS Budschop



PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224

WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

ELECTRO | GAWALO |VERWARMING | SANITAIR

SERVICE & ONDERHOUD | DUURZAME ENERGIE

Wij feliciteren alle

leerlingen en leraren

met hun nieuwe school!!!

Alle deskundigheid onder één dak...
Wij verzorgen al uw bouw- en verbouwplannen.

Wij feliciteren Stichting MeerderWeert en wensen
de leerkrachten en alle kinderen

heel veel plezier met de nieuwe basisscholen.

Ook hier werd de directievoering verzorgd door ons bedrijf.

Kruisstraat 14, 6034 RK Nederweert-Eind 
0495 634 106 • T. 06-54904508

info@bouwadviesjoosten.nl 
www.bouwadviesjoosten.nl

Telefoon +31 (0)495 - 631 656 • Mobiel +31 (0)6 - 533 86 598

www.hansknapen.nl

Proficiat met 
de vernieuwde 

locaties!

&

Moesdijk 15 
6004 AX Weert 

Tel: 0495-534101 
Fax: 0495-546155

Met kleur door de schooldeur.

Wij feliciteren BS Budschop!

Architect: Misak Terzibasiyan en Emile van Vugt

Klokgebouw 233 EINDHOVEN
Telefoon: 040 – 2366535

Email adres: info@uarchitects.com

Adviseur installaties en akoestiek: Paul Jacobs

Sperwerstraat 14 OSPEL
Telefoon: 06 – 42415579

Email adres: info@jacobs-ingenieurs.nl

Veel leerplezier in jullie nieuwe fraai vormgegeven,
gezonde en comfortabele school.

De kinderen van de basisscholen 
Tweesprong en Budschop kunnen 

genieten van een frisse leeromgeving 
met het frisse scholen concept!

Namens Air Group veel leerplezier 
in jullie nieuwe school!

Kijk op www.airgrKijk op www.airgroup.nl of oup.nl of 
bel naar 06-248bel naar 06-24896437!96437!

AIRCO •• LUCHTBEHANDELING •• TOTAALTECHNIEK
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al bouw

Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

En gEVELbEkLEdIng

gebbelsweg 26

6035 Eaa ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

infinfo@alubouwmichiels.nlo@alubouwmichiels.nlinf

www.alubouwmichiels.nl

ng & Basisschool Budschop

www.meerderweert.nl

SAMEN LEREN
BOEIEN EN

GROEIEN

Een school

om trots

op te zijn! 

Wij wensen alle kinderen, leerkrachten 
en ouders van basisschool Budschop 
en basisschool De Tweesprong 
een hele fijne tijd toe.

n Budschop klaar voor de toekomst
el respect voor de historie

in de middagpauze en in zo’n volstrekt ander schoolgebouw was het
vooral ook wennen. In de voorbereiding hadden we beloofd dat we 
er vooral ook een speciaal jaar van zouden maken. Dat is in allerlei 
vormen gebeurd: rekenles bij het Kruidvat, ijsjes bij Huupkens, een af-
sluitende erfgoeddag en nog veel meer. We hebben de stad Weert echt
beleefd!’
In de nieuwe Tweesprong wordt het oude weerspiegelt in het nieu-
we. Het transparante karakter is symbolisch voor de eigenheid van de
school. Je ziet dat er geleefd, geleerd en gespeeld wordt, midden in het
dorp. Ondanks dat in het verhuisjaar alles goed verlopen is, is Margo 
verguld dat ze met haar leerlingen en team weer terug is in Eind. Ze
lacht: ‘Het team is blij dat ze weer op hun gemak kunnen lunchen en ik 
ben blij dat ik weer volop contact heb met de kinderen.’

Dikke pluim
Op beide scholen zijn monumentale delen gerestaureerd en geïnte-
greerd in de nieuwbouw. Bij De Tweesprong is de voormalige kleuter-
school behouden gebleven als beeldbepalend monument voor de kern
Nederweert-Eind.
In Budschop is passende nieuwbouw gesitueerd aan de achterzijde van 
het monumentale deel.
De dames directeuren zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er 
is volop ruimte en mogelijkheid voor het nieuwe leren en het nieuwe 
werken. Barbara: ‘Ik kan ervan genieten als ik de jongens en meisjes 
hier op het nieuwe leerplein zie zitten met hun laptop of een leesboek.’
Margo: ‘Het bureau van de leerkracht staat niet meer prominent in de 
klas, een bijzonder gezicht.’
De dames zijn het erover eens dat iedereen die betrokken is geweest 
een dikke pluim verdient. En de gemeente Nederweert niet in de laat-
ste plaats. Alles verliep voortvarend.

Basisschool Budschop en basisschool De Tweesprong zijn beide brede 
scholen. Op De Tweesprong is bovendien ook Buitenschoolse Opvang.
Deze twee loten aan de stam van de grote onderwijsorganisatie Meer-
derWeert stralen van levensvreugde: schitterende parels in mooie dor-
pen! Wie het allemaal wel eens met eigen ogen wil zien, maakt een 
afspraak of loopt een keer binnen. 

Op 21 november a.s. om 18.30 uur is de feestelijke opening van basis-
school Budschop met de afsluiting van het project Erfgoed.

Op 28 november a.s. om 16.00 uur opent De Tweesprong haar nieuwe 
school met het thema Glitter en Glamour. Daarna is er schoolfeest.

Basisschool Budschop Basisschool De Tweesprong
GROOT DOOR KLEIN TE ZIJN SAMEN LEREN IN HET HART VAN EIND
Ospelseweg 18, Nederweert St. Gerardusstraat 22, Nederweert-Eind
www.budschop.nl www.de2sprong.nl

www.meerderweert.nl



Shintai ontvangt keurmerk!

In 2014 is door de Judo Bond Nederland (JBN) 
bekend gemaakt dat Shintai voldoet aan de 
voorwaarden van een keurmerk club. Shintai 
ontvangt hierdoor het keurmerk van de JBN.
Het keurmerk staat voor een goed georga-
niseerde en veilige sportomgeving.

“Om in aanmerking te komen voor een keur-
merk levert de club een aantal documenten 
aan, waaronder een actueel beleidsplan, 
pestprotocol en een protocol tegen seksuele 
intimidatie. Hiermee toont een club aan dat 
zij onderbouwd heeft hoe zij ervoor staan 
op deze belangrijke gebieden”.

Een van de ambities van de JBN voor de 
komende beleidsperiode is om in 2016 een 
kwaliteitsorganisatie te zijn. Een keurmerk 
voor clubs vraagt de club de zaken die de 
JBN belangrijk vindt, goed geregeld te heb-
ben en te houden. 

Het keurmerk is ontwikkeld en geïnitieerd 
door de JBN. Het doel van het keurmerk is 
om de veiligheid (fysiek en sociaal) zo veel 
mogelijk te kunnen waarborgen. Daarnaast 
is het belangrijk dat er kwaliteitsborging tij-
dens de les is. 
Een keurmerk kent veel bijkomende voor-
delen: 
o  De consument let steeds meer op kwali-

teit en een certificering vanuit de lande-
lijke sportbond kent een pre. 

o  De club heeft onderbouwd hoe zij er voor 
staat op de diverse aandachtspunten die 
de JBN stelt. 

o Bedrijven en (overheids)instellingen wil-
len steeds vaker alleen maar zaken doen 
met een club die erkend en gecertificeerd 
is door de landelijke sportbond waarbij zij 
is aangesloten. 

Clubs met een keurmerk onderscheiden zich 
van de rest. Het keurmerk maakt zichtbaar 
aan sporters, ouders, begeleiders en andere 
geïnteresseerden dat de club voldoet aan 
de eisen die de JBN hieraan stelt. Bij Shin-
tai kunt u terecht voor vele sporten. Op het 
gebied van Judo dient u eens een kijkje te 
gaan nemen. Ze bieden judolessen in Ne-
derweert, weert en Heythuysen aan vanaf 
5 jaar aan, tuimel en buitel lessen, G-judo 
(voor mensen met een beperking), wed-
strijdjudo maar ook opleiding tot zwarte 
band. Naast de diverse judolessen bied Shin-
tai ook; Kickboksen, Karate, Pilates, Bodyfit, 
TaiChi en diverse personal trainingen. 

Bridgeclub Nederweert ‘74
Bridgeclub Nederweert ‘74 organiseert:

13e zaal Bridge toernooi op zaterdag 29 november 2014

Inschrijfgeld: e 45.00 per paar incl. koffie met vlaai en uitgebreide lunch.
Aanmelding: via onderstaande inschrijfstrook, per telefoon, of per email. 
 De overschrijving van e 45,00 op IBANnummer NL09RABO0133409910 t.n.v. 

BCN ‘74, o.v.v. beide spelers is bepalend voor de volgorde van inschrijving.
 De inschrijving zal tijdig worden bevestigd na ontvangst van de betaling.
 Bij afmelding na 22 november geen restitutie inschrijfgeld. U mag zelf wel 

voor vervanging zorgen.
Sluitingsdatum: De inschrijving sluit op 22 november of bij het bereiken  van het maximum 

van 60 paren.
Aanwezig: Tussen 9.45 en 10.15 uur ontvangst in gemeenschapshuis 
 De Pinnenhof, Kapelaniestraat 4 te Nederweert.
 Aanvang bridgen 10.30 uur, einde wedstrijd ± 16.30 uur.
Speelschema: 32 spellen topintegraal (8 ronden van 4 spellen)
Prijzen: Paar 1 t/m 5 geldprijzen. Vervolgens ieder 5e paar een prijs in natura.
Inlichtingen: Toon van Haperen  tel. 0495-460206,   
 Sperwerstraat 11 
 6035 GH Ospel     
Inschrijving Mai l: bcnederweert74@gmail.com  
 Telefoon: 0495-460206 

Uw naam: .................................................................................................................................. (M/V) 

Straat ...................................................................................................................................................

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

Postcode / woonplaats: ......................................................................................................................

Tel.nr. : .................................................................................................................................................

Uw speelniveau ............................... : hoofdklasse */ 1e of 2e klasse*/ 3e klasse of thuisbridger*

Uw bridgepartner: .............................................................................................................................

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

Speelniveau partner: hoofdklasse */ 1e of 2e klasse*/ 3e klasse of thuisbridger*
 *) doorhalen wat niet van toepassing is

e 45,- overschrijven op IBANnummer NL09RABO0133409910  t.n.v. BCN ’74 onder vermelding van beide 
namen en telefoonnummer.  

Wat hebben Rabobank en Reddings-
brigade Nederweert (RBN) gemeen? 

“Samen Sterker”

Beste inwoners van “groots” Nederweert,
Heeft u al uw stem uitgebracht?

De Rabobank Weerterland en Cranendonck 
heeft haar sponsorbeleid gewijzigd. Deze 
campagne heet “Samen Sterker”. Totaal is 
er €75000,--  te verdelen in 2014. 

Uitleg campagne: “Samen Sterker” Stem-
men kan nog t/m 14 nov. A.s.

Bent u klant en tevens ook lid van de Ra-
bobank Weerterland en Cranendonck dan 
kreeg u op 4 nov.2014 een brief met unieke 
stemcode en een vermelding van de website 
om uw stem uit te brengen. U kunt stem-
men t/m 14 november a.s. Elk lid van de Ra-
bobank kan 5 stemmen verdelen over 3 tot 
5 verenigingen/stichtingen. Max. 2 van deze 
stemmen kunt u aan de RBN geven en de 
overige 3 aan een andere club. 

Doel van RBN voor de sponsoring: Organisa-
tie van meer activiteiten voor (jeugd)leden. 
B.v. jeugduitstapje, discozwemmen en orga-
nisatie Zwem4Daagse Nederweert. 

Tip: Mocht u geen andere verenigingen ken-
nen dan de RBN om uw stemmen aan te ge-
ven denk dan b.v. aan de EHBO Nederweert, 
Kindervakantiewerk Nederweert, Scouting 
Nederweert, Duikteam Nederweert en 
Stichting Hartslag van Nederweert. 

Hartelijk dank en hopelijk kunnen wij veel 
activiteiten blijven organiseren voor de 
jeugd in “groots Nederweert”, 

1E JEUGDTEAM VEEGT VLOER AAN 
MET WESTA

25 oktober trad ons eerste jeugdteam aan 
tegen eredivisiegrootmacht Wijzenbeek kle-
dij Westa. In de eerste competitiewedstrijd 
had ons jeugdteam niets in te brengen en 
brachten toen een puntje mee naar Neder-
weert. Het werd toen 4-1 voor Westa.

Nu stond de return op het programma in Ne-
derweert en ons jeugdteam was getergd om 
revanche te nemen.
Dit gebeurde dan ook met groot succes. Vin-
cent Dijcks (invaller team 2) en Sophie Len-
ders wilden een goed resultaat neerzetten. 
De 4-1 verlies werd omgezet in een zeer 
puike 4-1 overwinning.
Kortom een fantastische overwinning dat 
zeer zeker naar meer smaakte.

Door de 4-1 overwinning hebben ze de laat-
ste plaats verlaten en overgedaan aan Wij-
zenbeek/kledij Westa .  

Uitslagen Libre
Montfort 1 – Vlegelke 1  = Niet te Lezen
Vlegelke 2 – Thorn 1  = 0 – 6.

Programma Libre
Dinsdag 18 – 11
Joppe 2 – Vlegelke 1 .
Vlegelke 2 – Bij de Vogel 1.

Programma Golf
Vrijdag 14 – 11
Vlegelke 1 – Ponderoza 1 .
Jonas 1 – Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Black Pantelona 1.
Stamgasten 2 – Vlegelke 4

Veel Succes L.B.

Programma SV Leveroy

Donderdag 13 november
VVGKC D1 - Leveroy D1        19.00

Zaterdag 15 november
Eindse Boys B1 - Leveroy B1       14.00
Merefeldia D3 - Leveroy D2      12.15
Laar E3 - Leveroy E1         9.00
DESM F3 - Leveroy F1         9.00
Laar F5 - Leveroy F2         9.00

Zondag 16 november
Eventueel inhaal of oefenwedstrijden zie site

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 15 november
Merefeldia A1 – Laar A1  15:00
RKSVO B1 – Merefeldia B1  13:30/15:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 15 november
Merefeldia B2 – HEBES B2  15:00
Merefeldia MB1 – Helden MB1  15:00
Haelen C2 – Merefeldia C2  11:45/13:00
Merefeldia C3 – SV Budel C4  13:30
FC Maasgouw MC1 – Merefeldia MC1 09:45/11:00
SVC 2000 D1 – Merefeldia D1  10:15/11:30
DESM D2G – Merefeldia D2  10:00/11:00
Merefeldia D3 – Leveroy D2  12:15
Merefeldia D4 – SV Budel D6M  12:15
Merefeldia E1 – MMC Weert E1  11:00
FC Oda E2 – Merefeldia E2  08:45/09:30
Crescentia E1 – Merefeldia E3G 09:00/10:00
FC Cranendonck E3 – Merefeldia E4G 08:30/09:30
Merefeldia E5G – Panningen E4  10:00
Veritas E3G – Merefeldia E6G  08:15/09:15
Reuver F1 – Merefeldia F1  09:45/10:45
Merefeldia F2 – Grashoek F1  09:00
Altweerterheide F1 – Merefeldia F3 09:00/10:00
Merefeldia F4G – Helden F5  09:00
SV Budel F4M – Merefeldia F5G 07:45/08:45
Rood Wit’62 F6 – Merefeldia F6 08:00/09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 15 november
Sportclub Irene – Merefeldia 15:45/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 16 november
Eindse Boys 2 – Merefeldia 3 09:30/10:30
Merefeldia 4 – FC Cranendonck 4  12:00
Merefeldia 5 – VV GKC 3  11:00

Agenda
Vrijdag 21 november
Algemene Ledenvergadering
Aanvang 20:00 uur

RKSVO Nieuws

Woensdag 12 november:
Eindse Boys da.2 - RKSVO da.2 19.30

Zaterdag 15 november:
RKSVO A1 - vrij
MMC Weert A2 - RKSVO A2 14.30
RKSVO B1 - Merefeldia B1 15.00
Maasgouw B2 - RKSVO B2 13.00
RKSVO C1 - vrij
FC Oda C2 - RKSVO C2g 13.30
RKSVO C3g - Heythuysen C4M 13.30
MBC’13 D1 - RKSVO D1 12.00
SV Laar D3 - RKSVO D2g 09.00
Maarheeze E1 - RKSVO E1 10.30
RKSVO E2 - vrij
Cranendonck E2 - RKSVO E3 09.30
Heythuysen E2g - RKSVO E4 09.30
RKSVN E3 - RKSVO E5g 11.00
RKSVO E6g - Eindse Boys E3M 10.00
RKHVC F1 - RKSVO F1g 10.00
FC Oda F5 - RKSVO F2g 11.30
RKSVO F3g - SHH F7 11.00
SV Budel F10 - RKSVO F4g 09.45

Zondag 16 november:
Roggel da.2 - RKSVO da.2 09.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 46, 15 en 16 november  2014.

Zaterdag 15 november.
Geen uitwedstrijden. 
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 16 november.
Uitwedstrijden.
Black Shots – MU18 13.30 uur.
Kimbria – U16-1 15.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U20-2 – Almonte 12.30 uur.
U18 – Bladel  12.30 uur.
HS-1 – Almonte 14.30 uur.
U14-1 - Venlo 14.30 uur.
U20-1 - Fanatics 16.30 uur. 
DS – Aeternitas 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Jumping Giants, let’s go.
 

Schutterij St. Barbara Leveroy.

10de trekking loterij van 2014 verricht 
door Dhr. R. Beenders.                        
1ste prijs e 50.00 lotnummer 2531  
2de prijs e 25.00 lotnummer 2480
3de prijs e 15.00 lotnummer 2418  
4de t/m de 9de prijs e 10.00 lotnummer 
2476,  2548,  2377,  2479, 2545 en 2540.
10de t/m 15de prijs lotnummer 2332, 2527, 
2441, 2339, 2552 en 2503.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op maandag 1 december in café-
zaal Wetemans om 19.30 uur.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Op het jaarprogramma van Reddingsbri-
gade Nederweert staat met regelmaat een 
creatieve les voor de kinderen ingepland. 
Tijdens zo’n les oefenen de kinderen op een 
speelse manier de vaardigheden die ze ge-
leerd hebben. 

Afgelopen woensdag de 22 oktober is het 
zover. De kinderen hebben er zin in. Het 
zwembad is opgedeeld in 5 banen. Met 
name baan 4 trekt de meeste aandacht. In 
deze baan mogen de kinderen het reddings-
tuigje uitproberen. Na een korte instructie 
door instructeur Paul volgt het ‘echte’ werk. 
Tuigje om….springen of duiken….zwem-
men, stokje pakken en dan arm omhoog. 
Het teken voor de ‘trekker’ op de kant dat 
die aan het werk moet. De ‘trekker’ trekt aan 
het touw dat bevestigd is aan het reddings-
tuigje.  Op die manier komen redder en stok-
je (lees drenkeling) zonder inspanning snel 
naar de kant. De kinderen zijn enthousiast.

Instructeur Paul vertelt dat Reddingsbrigade 
Nederweert een wedstrijdploeg heeft die 

Creatief lesprogramma voor de jeugd

altijd op zoek is naar talent. Je leert er red-
dingstechnieken waaronder het reddings-
tuigje toe te passen in combinatie met snel 
zwemmen. 

Deze tak van sport die livesaving heet is 
in Nederland niet zo bekend maar in het 
buitenland wel. Aan het WK livesaving dat 
om de 2 jaar wordt gehouden (deze keer 
in Montpellier Frankrijk) deden 38 landen 
mee. Ook Nederland was vertegenwoor-
digd met een dames- en heren senioren-
team. Zij eindigden in het landenklassement 
op een prachtige 6e plaats. Er deden ook 
een dames- en heren juniorenteam mee. In 
het dames juniorenteam was Vera Moonen 
opgenomen. Zij is lid van Reddingsbrigade 
Nederweert. De junioren eindigden met 22 
deelnemende landen op een hele mooie 14e 
plaats. 

Zie jij jezelf ook al als livesaver! Heb je zin om 
een keer te komen kijken of zelfs mee te doen?                                                                                                                            
Neem dan contact op met Gerard Hoeben 
tel 663280

Voor de duikers met een natpak wordt het 
stilaan tijd om of het droogpak te gaan ge-
bruiken of om het buitenduiken voor even 
vaarwel te zeggen. De temperatuur is mo-
menteel nog een graad of 12 Celsius maar 
zakt nu toch gestaagd.
Misschien dat er nog enkelen een vakan-
tie geboekt hebben om het winterseizoen 
wat in te korten, maar veel leden van ons 
duikteam zullen nu aangewezen zijn op het 
wekelijkse duiken in het zwembad waar we-
kelijks activiteiten worden georganiseerd. 
Aangezien de meeste gewone zwembaden 
niet heel diep zijn organiseren wij ook dat 
we naar speciale duikzwembaden gaan. Een 
ervan is Nemo 33 te Ukkel in België, hier wil 
het duikteam Nederweert op 23 november 
naar toe gaan met leden van Duikteam Ne-
derweert. Zoals de naam al doet vermoeden 
is dit zwembad maar liefst 33 meter diep dat 
is wel anders als de meeste zwembaden met 
2 tot 3 meter. Hier kun je je dan ook de hele 
dag uitleven er zijn diverse duikbaden van 
5 meter, 10 meter en die van 33 meter, ook 
zijn er decorgrotten in het bad van 10 meter. 
Daarnaast zijn er drie permanente luchthou-
dende ruimtes onder druk (op –9 en –7m) 
met constante aanvoer van verse lucht. Deze 
geven aan de instructeurs de mogelijkheid 
om de leerling uitleg te geven zonder steeds 
naar de oppervlakte te moeten terugkeren. 
Maar ook voor de inwendige mens is er vol-
doende te verkrijgen, er is een restaurant 
met uitzicht op het zwembad onderwater. 
Wij van Duikteam Nederweert hopen er 
weer een gezellige dag van te maken en dat 
er veel leden meegaan.

Uitstapje met Duikteam Nederweert 

WEDSTRIJDSCHEMA

ZATERDAG 15 NOVEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F2. Ospel/Merefeldia F2 - Bevo F2 10.00u.
Sportpark St. Theunis Weert
F1. Rapiditas F1 - Ospel/Merefeldia F1 12.00u.
Andreashal Maasbracht
D2. Maasgouw D2 - Ospel/Merefeldia D2 13.30u.
D1. Maasgouw D1 - Ospel/Merefeldia D1 14.30u.
C1. Maasgouw C1 - Ospel/Merefeldia C1 15.25u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
B1. Vios B1 - Ospel/Merefeldia B1 14.35u.
 
ZONDAG 16 NOVEMBER
Sporthal Craneveld Venlo
C2. Handbal Venlo C2 - 
Ospel/Merefeldia C2 10.45u.
Sportcentrum Swalmen
DS2. Swalmen DS1 - 
Ospel/Merefeldia DS2 11.00u.
 

Competitieprogramma
Zondag 16 november:
BC Veredot 1 – BC Robeco 2 12.30
BC Veredot 2 vrij
BC Veredot 3 - BBC ‘77 8 12.30

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

Programma Za. 15 nov. Junioren 
RKVB A1 - Eindse Boys A1 15.15 uur 
Eindse Boys B1 - Leveroy B1G 14.00 uur 
Maasgouw/Veritas MB1 - 
Eindse Boys MB1 13.00 uur 
Helden C2 - Eindse Boys C1G 12.30 uur 
Eindse Boys C2 - RKMSV C3 11.00 uur 
FC Cranendonck D1 - Eindse Boys D1 12.00 uur 
Eindse Boys D2M - Bieslo D2M 11.00 uur 
Eindse Boys E1 - Slekker Boys E2G 09.15 uur 
Eindse Boys E2 - Laar E4 09.15 uur 
RKSVO E6G - Eindse Boys  E3M 10.00 uur 
vv GKV F1G - Eindse Boys F1 09.30 uur 
Eindse Boys F2 - RKSVN F3G 10.30 uur

Pogramma 15 nov. Veteranen
Eindse Boys - Panningen (B) 17.00 uur

Programma Zo. 16 nov. Senioren 
Eindse Boys 2 - Merefeldia 3 10.30 uur 
Eindse Boys 4 - DESM 4 10.00 uur

Mededelingen
Donderdag 13 nov kaarten aanvang 20.00 uur

Voor laatste nieuws zie: 
www.eindseboys.nl

Hallo schuttersvrienden,

Limburgse kampioenschappen voor 
majorettes.

Op zondag 2 november a.s. organiseerde de 
L.B.T.  met medewerking van de plaatselijke  
dans en Twirlvereniging  Elegance  de Lim-
burgse Kampioenschappen voor majorettes 
in sporthal den Asseldonk (Optisport) in 
Nieuw Bergen.
De tribunes waren tot op de laatste plaats 
bezet door ouders, grootouders, vrienden 
en vriendinnen van de deelnemende majo-
rettes. Weken werd er intensief getraind om 
op deze dag het “strijdperk” te betreden. 
Met ruim 70 optredens (in verschillende dis-
ciplines) van de majorettes en  nog eens zo’n 
30 deelneemsters aan de sterparade was het 
voor de jury geen gemakkelijke opgave. Het 
majorette-duo, Valerie en Ayla Beerens had-
den zich ook geplaatst voor deze Limburgse 
Kampioenschappen. De zusjes hebben een 
prachtige show neergezet, die hun uiteinde-
lijk een 4e plaats opbracht, slechts 0,1 pnt. 
verwijderd van een podiumplaats. Dames, 
wij zijn trots op jullie. Jullie hebben meege-
daan en jullie hebben er goed gestaan, en 
feliciteren jullie namens de vereniging.

Samen sterker met Rabobank Weerter-
land en Cranendonk.
Uw stem is geld waard! U steunt ons 
toch ook?
Schuttersgilde St. Lucie doet ook mee aan 
de actie “Samen sterker met Rabobank 
Weerterland en Cranendonk”. Tot en met 
14 november kunt U uw stem uitbrengen op 
verenigingen en stichtingen. Beslis mee en 
steun de plaatselijke verenigingen.
Laat uw stem niet verloren gaan, mocht u 
nog geen keuze hebben gemaakt, wij ho-
pen op uw steun. Bij voorbaat dank.

Agenda november:
16 nov. Marketentstertreffen Schinnen
17 nov. Bijeenkomst activiteitencommissie 
bij Twan, na de repetitie
29 nov. Kaarten en windbuks schieten 20.00 
uur Clubgebouw

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling


