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(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

Bezoekadres:
Ringselvenweg 2
6002 SW Weert

T: 0495 54 52 08
www.crematoriumweerterland.nl

Ook als u Dela verzekerd bent. Bel rechtstreeks voor informatie.

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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nltandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Tel:0495-532511
www.isidorushuistuinendier.nl

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond

za 09.00 - 17.00  / ma gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

Neem
daglenzen mee 

op vakantie!
dan is lenzenvloeistof vergeten niet 
erg!

Stationsplein 1, 6001 CH Weert   -   T +31 (0)495 542 640   -   E info@antjevandestatie.eu

Het Chef ’s menu is een maandelijks
wisselend 3, 4 of 5 gangen menu,

afgestemd op het seizoen.
Kijk voor de actuele menukaart op:

www.antjevandestatie.eu

Laat je verrassen
door ons
Chef´s menu!
Al vanaf € 29,50

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Kapelaniestraat 1, Nederweert - Tel. (0495) 460 441 - t.o. de kerk

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

Naam: Johan Veugen
Bedrijf: Veugen
Speenbiggen, vleesvarkens en akker-
bouw

We gaan terug naar het vroege voor-
jaar van 2016. Boer Johan is aardap-
pels aan het poten en zijn achter-
nichtje kijkt vol verbazing toe. Ze 
vraagt: ‘Waar ben je eigenlijk mee 
bezig? De aardappels zijn toch al uit 
de grond, waarom stop je ze dan 
weer terug? Johan geeft het meisje 
tien aardappelen mee naar huis. De 
opdracht: “Stop ze maar in de grond 
en kijk wat er gebeurt.”

Als het om kennis over de agrarische 
sector gaat, is er volgens Johan Veu-
gen nog een wereld te winnen. “Het 
eten van aardappelen is zo vanzelf-
sprekend, maar lang niet iedereen
weet hoe en door wie ze geteeld wor-
den. Met melk is het precies zo. Veel 
kinderen denken niet aan een koe. 
Melk komt toch gewoon uit de super-
markt? Eigenlijk is dat best jammer. 
Begrip over wat wij als boeren doen, 
begint namelijk bij kennis”, vertelt de 
geboren Ospelnaar.

Droom op papier
Een mooier beroep is er in zijn ogen 
niet. Als kleine jongen zette Johan 
zijn droom zelfs al op papier. Het 
staat zwart op wit, in een oud schrift-
je van de basisschool. ‘Ik word boer, ik 

Boeren van Nederweert

Begrip begint bij kennis – les 1: aardappels poten

ga het bedrijf van papa overnemen’. 
“Na school trok ik direct mijn overall
aan en ging ik helpen in de stal en op 
het land. Samen met pap op de trac-
tor. Geweldig.” 

Opa Jan begon in 1912 aan de Nieuw-
straat met scharrelkippen en melk-
koeien, Johans vader nam het stokje 
in 1972 over. Het bedrijf groeide, mo-

derniseerde en veranderde. De kip-
pen maakten plaats voor fokzeugen 
en later vleesvarkens, de weilanden 
voor de koeien werden akkerland. 
Anno nu runt Johan een modern, ge-
mengd bedrijf met speenbiggen en
vleesvarkens, aangevuld met akker-
bouw verdeeld over meerdere perce-
len. “Die afwisseling maakt het werk 
zo mooi. Als ik een aantal uur in de 

stal heb gestaan, vind ik het heerlijk 
om weer naar buiten te gaan. ”

Alert zijn
Aan buitenwerk geen gebrek. Jo-
han Veugen verbouwt suikerbieten, 
aardappelen, sperziebonen, wortels, 
schorseneren, maïs en wintertarwe. 

Lees verder elders in dit blad.

Ga jij volgend jaar naar het voort-
gezet onderwijs? En weet je al wat 
je zoekt? Wil je Tweetalig Onder-
wijs volgen? Of ben je misschien wel 
nieuwsgierig naar het Technasium?
Kom dan naar één van de scholen 
voor Voortgezet Onderwijs in Weert 
of Cranendonck. Het College Weert, 
de Philips van Horne, Het Kwadrant 
en het BRAVO! College Cranendonck 
hebben de handen ineen geslagen
om een breed onderwijsaanbod nu 
en in de toekomst te garanderen. Van 
9 tot en met 12 oktober, tussen 17:00 
en 21:00 uur, kun je zelf een kijkje 
gaan nemen!

Maandag 9 oktober: BRAVO! Col-
lege Cranendonck, de plezierigste 
school van de regio
Het BRAVO! College is een school 
die midden in de Budelse gemeen-
schap staat. Een Brabantse school die 
gekend en geliefd is in de buurt en 
waar plezier, samenwerken en pres-
teren centraal staan. Op het BRAVO! 
College kun je de eerste twee leerja-
ren volgen van het vmbo tot en met 
het atheneum. Bovendien biedt de 
school een volwaardige, vierjarige 
mavo-opleiding aan. Naast het ver-
trouwde lesprogramma biedt het 
BRAVO! College bovendien diverse 
extra’s voor leerlingen met talent, 
zoals het Technasium, de Topsport 
Talentschool, de sportklassen en het 
Kunst & Cultuur-programma. Kom 

een kijkje nemen op de plezierigste 
school van de regio! 

Dinsdag 10 oktober: Het College 
Weert, ontdek je kracht
Het College Weert is dé school voor 
atheneum en gymnasium in Weert 
en omstreken. Het College heeft 
een prachtig schoolgebouw in een 
groene omgeving met veel sport-
faciliteiten. Op Het College maak je 
kennis met de wereld van de weten-

Kies het onderwijs dat bij je past!

Open Huis Voortgezet Onderwijs Weert

schap. Via het Technasium op het 
atheneum of door het vak weten-
schapsoriëntatie op het gymnasium. 
Door dingen te doen en te ervaren 
leer je het beste. Daarom zorgt de 
school voor veel ‘levensechte’ lessen. 
Op school, maar soms ook buiten de 
muren van het schoolgebouw. Op 
Het College kunnen leerlingen te-
recht voor het Tweetalig Onderwijs 
Engels.  Daarnaast nemen leerlingen 
van Het College deel aan internatio-

nale activiteiten met onze partner-
scholen in onder andere Litouwen, 
Spanje, Italië, en Zweden. Het Col-
lege is daarnaast een Topsport Ta-
lentschool  die topsporters begeleidt 
in het combineren van hun studie 
met topsport. Ook (hoog)begaafde 
leerlingen krijgen extra uitdaging en 
ondersteuning binnen ons begaafd-
heidsprofiel. 

Lees verder elders in dit blad.

s p



tember 2017 helaas verhinderd. Uiteraard 
ontvangt ook zij een mooi passend jubile-
umgeschenk. Het bestuur is er trots op dat 
zij allebei al 40 jaar trouw lid zijn en hopen 
dat ze nog vele jaren lid blijven van de ten-
nisvereniging.

Welkom op onze tennisclub
Heeft u ook zin om te komen tennissen? 
Onze tennisvereniging heeft 6 kunstgrasba-
nen, 2 miniveldbanen en een gezellig pavil-
joen met gedeeltelijk overdekt terras. Jeugd 
en senioren kunnen bij onze club terecht 
om te tennissen, trainingen te volgen, mee 
te doen aan competities, toernooien en an-
dere activiteiten. Wij nodigen daarom ook 
iedereen van harte uit om eens te komen 
kijken op onze tennisclub. Op onze website 
www.ntc72.nl vindt u alle informatie over 
onze club.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

RKSVO-NIEUWS

Zaterdag 30 september:
RKSVO O.19-1 - DESM O.19-1   15.00
Stiphout V. O.19-3 - RKSVO O.19-2   15.00
Egchel O.17-1 - RKSVO O.17-1   14.30
RKSVO O.17-2 - SV Laar O.17-3   15.00
RKSVO O.15-1 - SVC’2000 O.15-1   13.30
RKSVO O.15-2g - vrij
Brevendia O.13-1 - RKSVO O.13-1   11.30
SV Laar O.13-2 - RKSVO O.13-2   10.30
RKSVO O.13-3g - vrij
Panningen O.11-1 - RKSVO O.11-1   10.30
RKSVO O.11-2 - Brevendia O.11-2   09.45
Someren O.11-7g - RKSVO O.11-3M   10.30
RKSVO O.11-4M - RKSVN O.11-4M   09.45
Merefeldia O.9-2 - RKSVO O.9-1g   08.30
RKSVO O.9-2 - SSE O.9-2 11.00
RKSVO O.9-3g - DESM O.9-5g   11.00

Zondag 1 oktober:    
Mifano 1 - RKSVO 1 14.30
Someren 4 - RKSVO 2  10.00
Merefeldia 3 - RKSVO 3  10.00
RKSVO 4 - Eindse Boys 3   12.00
RKSVO 5 - SV Laar 7   12.00
RKSVO 6 - Helden 7  10.00
SV Laar VE1 - RKSVO VE1   09.30
RKSVO VE2 - Brevendia VE2   10.00
Sparta’18 VR1 - RKSVO VR1   12.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Uitslagen week 38:
Blaakven ‘t 1 – Die Drie1:
deze wedstrijd werd op het laatste moment 
uitgesteld vanwege verplichtingen van enkele 
spelers bij de NBB (Nederlandse Biljart Bond). 

Programma week 39:
27-09-2017: 
De Tram 1 (Ittervoort)  -  ‘t Blaakven 1 
Hoofdklasse Kader MLBB

Informatie:
Vanaf week 40 starten  alle teams aan de 
nieuwe competitie! 

U bent van harte welkom bij de wedstrijden! 

Het bestuur

WEDSTRIJDSCHEMA
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
Sporthal d’n Adelaer Maasbree
F2. BSAC F2 - MEOS  11.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. MEOS - Vios F1. 10.00u.
D1. MEOS - Handbal Venlo D3 10.00u.
B1. MEOS - Blerick B2 10.45u.
DS2. MEOS - De Sprint DS2 20.15u.
DS1. MEOS - Vilt/Be Quick DS1  19.00u.
Sporthal Craneveld Venlo
E3. Handbal Venlo E2 - MEOS  12.05u
E2. Handbal Venlo E1 - MEOS  13.00u.
Sporthal Aoreven Heythuysen
C1. Vios/SVVH C1 - MEOS 13.15u.

ZONDAG 1 OKTOBER
Sporthal De Wiee Posterholt
E1. Posterholt E1 - MEOS 10.00u.
Sporthal De Schans Reuver
F3. Hercules’81 F2 - MEOS 10.00u.
Sporthal de Bengele Nederweert
DS3. MEOS - Born DS3  13.15u.

Boogsport Willem Tell
Nederweert

Zou je ook eens vrijblijvend kennis willen 
maken met de kruisboog- en Handboog-
sport, dan ben je van harte welkom op onze 
trainingsavond op woensdag
Jeugd: 19.00 tot 20.00 uur
Volwassenen: 20.00 tot 23.00 uur

Voor inlichtingen Paul Hermans 0495-625663
e-mailadres: info@boogsportwillemtell.nl

Voor de leden: de indoor en bondswedstrij-
den komen er weer aan, zie kalender in het 
clubgebouw

Programma:
Vrijdag 29 september: schieten met 
luchtdruk zonder clubverband
Er wordt de mogelijkheid geboden aan be-
langstellenden vanaf 10 jaar om gezellig 
met andere schutters samen bezig te zijn 
met een leuke hobby, in een veilig lokaal. 

Wij vragen een kleine vergoeding  voor niet 
leden van € 5,- incl. 1 consumptie voor  het 
gebruik van het lokaal per persoon/keer
Aanvang 19.30 uur tot ca. 23.00 uur.
Lokatie: Beatrixstraat 47A te Nederweert

RABOBANK SAMEN STERKER 
STEMT U OOK OP ONS 

Clubkampioenschappen
Het waren weer twee mooie weken, de 
clubkampioenschappen bij NTC’72 in Neder-
weert. Het weer was iedere avond verras-
send: zonnig? wind? heel veel wind? geluk-
kig droog of toch een wedstijd in de regen 
spelen? Het waren in ieder geval mooie 
wedstrijden met sportiviteit en veel plezier. 
Dat is wat wij willen met de clubkampioen-
schappen. Wij feliciteren alle kampioenen 
met hun prachtige overwinning!

Uitslagen finales:
Dames: Rose-Feijen/Audrey Reijnders - Floor 
Konings/Lisa Konings 6-4 6-3
Heren A: Roel Feijen/Timo Feijen - Maarten 
Bouwman/Robby Harts 6-4 2-6 6-3
Heren B: Berend-Jan Goldenbeld/Leon En-
gelen - Victor Overwater/Gert-Jan Pepels 
6-1 6-4
Heren C: Rob Knapen/Peter Kuepers - Ri-
chard Verburg/Ger van Heugten 6-3 6-1
Mix A: Jules Looijmans/Wendy de Bakker - 
Roel Feijen/Renske Nijssen 7-5 2-6 7-5
Mix B: John van Werde/Will Keursten - Hen-
rie Reijnders/Audry Reijnders 6-2 6-2
Mix C: Rob Knapen/Maud Knapen - Marcel 
Duijts/Marion Duijts 7-6 1-6 6-4

Jubilarissen
Tijdens de feestelijke afsluiting van de club-
kampioenschappen MIX en DUBBEL is de 
heer Jac Aerts in het zonnetje gezet. Hij is al 
40 jaar lid van de tennisvereniging. Ook me-
vrouw Ell Ketelaars-Greymans is 40 jaar lid 
van de vereniging. Zij was zaterdag 16 sep-

Jubilarissen en 
clubkampioenschappen bij NTC’72

Kies het onderwijs dat bij je past!

Open Huis Voortgezet Onderwijs Weert
Vervolg voorpagina.

Misschien ligt jouw passie meer bij 
muziek, dans, kunst en theater? Dan 
kun je kiezen voor de kunststroom.

Koers Onderwijs
Met ingang van het schooljaar 2016-
2017 huisvest Het College tevens 
een nieuwe vorm van onderwijs, ge-
naamd Koers. Bij deze vorm van on-
derwijs voor de onderbouw mavo, 
havo en atheneum geef je zelf rich-
ting aan en ben je zelf eigenaar van 
je eigen leerproces. Ben jij iemand die 
graag de ruimte krijgt om de dingen 
te doen die je graag wilt doen? Die 
graag zelf bepaalt op welke manier 
je over een onderwerp wilt leren? 
Dan is Koers iets voor jou! Benieuwd? 
Kom dan kijken naar Koers in bedrijf 
tijdens het Open Huis op Het College.   

Woensdag 11 oktober: Philips van 
Horne, jij staat centraal
Zoek je een school met ruimte voor 
jouw talent? Kom dan naar de Philips 
van Horne! Op de Philips van Horne 
kun je terecht voor mavo en havo. Het 
accent in het onderwijs ligt sterk op 
begeleiding, met veel aandacht voor 
individualiteit. Wij helpen jou bij je 
voorbereiding op een vervolgstudie 
of een plaats in de maatschappij. Hier 
sta jij centraal.

Op de Philips van Horne kunnen leer-
lingen terecht voor het Tweetalig On-

derwijs Engels. Daarnaast maak je op 
de havo kennis met het Technasium 
en op de mavo met het vak Techno-
logie. De Philips van Horne is ook 
een Topsport Talentschool die top-
sporters begeleidt in het combineren 
van hun studie met topsport. Ben je 
muzikaal? Dan zit je bij de Philips van 
Horne goed. De Philips van Horne is 
dé muziekschool van Limburg. 

Donderdag 12 oktober: Het Kwa-
drant, passie als kompas
Ben jij een ‘handen uit de mouwen’-
type?  Wil jij leren in ‘echte’ situaties? 
Dan is Het Kwadrant jouw school. Het 
Kwadrant is dé vmbo-school voor de 
regio Weert. Ook het praktijkonder-
wijs is in de school gevestigd. Sinds 
2012 kun je op Het Kwadrant boven-
dien terecht voor de zesjarige Tech-
niekopleiding/Vakmanschapsroute: 
het vmbo en mbo in één opleiding.

Het Kwadrant is een veilige school 
waar het verkennen en plannen van 
jouw toekomstige loopbaan cen-
traal staat. Samenwerking met het 
bedrijfsleven vindt de school erg be-
langrijk. Door nauw samen te werken 
geven we jou een goede opleiding 
met vele doorstroommogelijkheden. 
Leren in de echte wereld en het ge-
leerde buiten de school uitvoeren is 
de beste manier om kennis te maken 
met het bedrijfsleven en ervaring op 
te doen. Dit helpt je bij het maken 
van keuzes. 

Boeren van Nederweert

Begrip begint bij kennis – les 1: aardappels poten
Vervolg voorpagina.

Ploegen, zaaien, bemesten, berege-
nen, oogsten: alles gebeurt volgens 
een strak teeltplan. Het geheim? 
“Alert zijn”, zo klinkt het resoluut. 
“De grond moet tiptop in orde zijn 
en je mag niks aan het toeval overla-
ten. Om ziektes te voorkomen, mag je 
nooit ieder jaar hetzelfde gewas telen 
en moet je je gewassen ook goed be-
schermen. Dat gebeurt niet met gif, 
zoals nog vaak wordt gedacht, maar 
met voedingsstoffen die het plantje 
ziektevrij houden. Op die manier zorg 
ik ervoor dat de consument elke dag 
gezonde groente op zijn bord krijgt.”

Adviseurs
De oogsttijd, van juli tot oktober, is 
voor de akkerbouwer het onbetwiste 
hoogtepunt. “Als dát product uit de 
grond komt waar je op hebt gehoopt 
en het hele seizoen voor hebt ge-
werkt. Het is elk jaar weer spannend, 
het is per slot van rekening toch je bo-
terham.” Dan met een brede grijns: 
“In de wintermaanden is het traditi-
oneel wat rustiger. En dat komt mooi 
uit. Als lid van de Raad van Elf van de 
Vlikkestaekers kan ik me dan lekker 
op de Vastelaovendj storten.”

Hoe hard boer Johan ook werkt, hij 
kan niet alles in z’n eentje en heeft 

vanzelfsprekend ook niet alle wijs-
heid in pacht. “Veel mensen denken 
nog dat een agrariër helemaal op 
zichzelf is aangewezen. Dat is niet zo 
en dat kan in deze tijd ook niet meer. 
Zo laat ik bijvoorbeeld grondmonsters 
nemen om te kwaliteit van de bodem 
te beoordelen en komt een teeltad-
viseur inspecteren of een gezonde 
teelt wel mogelijk is. Daarnaast heb 
ik een bedrijfsadviseur die me de weg 
wijst in alle wetten en regels en me 
bijpraat over de laatste ontwikkelin-
gen. En dan is er altijd nog mijn vader 
Dré. Van hem heb ik het vak geleerd. 
Hij helpt nog altijd mee.”

Meer begrip kweken
Met zijn verhaal hoopt Johan het be-
grip en bewustzijn over het boeren-
ondernemerschap te vergroten. Dat 
begint al op jonge leeftijd, bij kinde-
ren zoals zijn achternichtje. “Enkele 
maanden later sprak ik haar weer. 
De tien aardappelen die ze thuis had 
gepoot waren er wel honderd gewor-
den, vertelde ze vol trots. Daar kan 
ik nou van genieten. Wat de meeste 
mensen ook nog niet weten, is dat 
mijn aardappelen na de oogst naar 
een grote fritesproducent gaan. Wan-
neer je bij Mc Donalds in Nederweert 
een frietje bestelt, zou het zomaar 
kunnen dat je aardappels van Veugen 
krijgt voorgeschoteld.”

Bijeenkomst Longpunt Weert
‘Zelfzorg en eHealth’

Longpunt Weert organiseert op 
woensdag 18 oktober haar maan-
delijkse bijeenkomsten voor long-
patiënten en hun naasten. Tijdens 
deze bijeenkomst staat Zelfzorg 
en eHealth centraal. De zorg ver-
andert en technologie ontwik-
kelt zich razendsnel. Ook de rol 
van de patiënt veranderd. Wat is 
eHealth en wat zijn hiervan de 
voordelen voor (long)patiënten? 
Dr. Sanne van der Weegen, on-
derzoeker eHealth bij Vilans ken-
niscentrum geeft uitleg tijdens 
de bijeenkomst. De bijeenkomst 
is van 14:00 - 16:00 uur in zaal 
Keenterhart, St. Jozefskerkplein 
3 in Weert. De zaal is open vanaf 
13:30 uur. 

Bijeenkomsten Longpunt Weert
Aanmelden of lid zijn van het Long-
fonds is niet nodig. Deelname is gra-
tis. Doe geen geurtje op als je de bij-
eenkomt bezoekt, veel longpatiënten 
hebben daar last van.

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

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

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

Lever dit briefje dan in vóór donderdag 12 oktober bij 
P. Peerlings, Sjeeshuijs 7, 6031 GB in Nederweert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geeft zich op voor lid jeugdraad van elf.

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

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

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

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

Calming Signs
Calming Signs uit Koningslust heeft 
al jaren een goede naam op het ge-
bied van gedragsbegeleiding voor 
hond en baasje. Zonder straf en/of 
beperking helpen ze eigenaren het 
ongewenste gedrag van hun hond 
om te buigen naar aanvaardbaar ge-
drag. Hierbij kun je denken aan trek-
ken aan de lijn, uitvallen naar andere 
honden of mensen, overmatig jacht-
gedrag, angst onzekerheid etc. Waar 
klanten het meest verbaasd over zijn 
is de tijd die nodig is om hun hondje 
weer lekker in het vel te laten zitten. 
Niet maanden, maar weken.

Je neemt natuurlijk niet een puppy, 
met het idee dat er problemen zul-
len ontstaan. Daarom bieden Ellen en 
Nelis ook de cursussen “Opvoeding 
tot sociale puppy”, en “Opvoeding 
tot sociale volwassen hond” aan, 
naast speciale speurcursussen. Daar-
naast is Calming Signs trendsetter ge-
weest in Nederland met het aanbie-
den van sociale wandelingen. Lekker 
ontspannen in een groepje van maxi-
maal 4 honden wandelen en focussen 
op het ontwikkelen en uitbreiden van 
de sociale vaardigheden. Leuke activi-
teiten samen met je maatje. En altijd 
een gratis kennismakingsgesprek.

Wat veel mensen niet weten is dat 
Calming Signs in eigen atelier ook 
hondentuigjes en lijnen fabriceert, 
met een perfecte pasvorm, en speci-
aal geschikt voor honden die proble-
men hebben met het over het hoofd 
aantrekken. Zelfs voor honden met 
een afwijkende bouw of na amputa-
ties is een oplossing. Maatwerk zon-
der meerkosten. 5 jaar garantie op 
alle tuigjes en lijnen. Verkrijgbaar in 
de webshop van Calming Signs, en 
geselecteerde dierenspeciaalzaken 
en hondenscholen.

Calming Signs heeft als slogan; “Wel-
zijn en gezondheid voor mens en 
dier”. Dit uit zich ook in het assorti-
ment hondenbrokken, diepvries voer
voor hond en kat (KVV), hon-
densnacks, kruiden en voedingssup-
plementen. Alle producten die zij in 

het assortiment hebben, onderschei-
den zich door de kenmerken: geen 
synthetische conserveermiddelen, 
kleurstoffen, geur-, en smaakstoffen, 
geen schimmelwerende middelen 
toegevoegd, kortom puur natuur. Het
kant en klare diepvriesvlees bevat 
geen kopvlees, maar uitsluitende 
spiervlees, waarbij de gekozen dier-
soorten garant staan voor een goede 
balans in mineralen en vitamines. In 
de brokken zijn geen e-nummers, 
granen, antioxydanten en syntheti-
sche vitamines toegevoegd. Deze zijn 
vervangen door bessen, kruiden en 
speciaal geselecteerd fruit.

Dikwijls horen Ellen Versteegen en 
Nelis Verhoeven, de 2 eigenaren van
Calming Signs de uitspraak: “ ja, alle-
maal leuk en aardig die super service
en kwaliteit, maar dat zal wel onbe-
taalbaar zijn”. Nee, dus. Kwalitatieve
hoogwaardige voeders en snacks, 
zonder synthetische toevoegingen 
zijn niet duurder dan de zogenaam-
de A-merken. En als een klant het 
vertrouwen geeft aan Calming Signs 
krijgen ze als beloning gratis leve-
ring aan huis, op het moment dat 
hen uitkomt, met desgewenst gratis 
voedingsadvies, en de garantie Niet 
tevreden, geld terug.

Calming Signs levert gratis aan huis in 
de regio Peel en Maas, Nederweert, 
Weert, Leudal, Roermond, Budel, 
Heeze, Geldrop, Someren, Asten, 
Deurne, Helmond en Venlo.

Nieuwsgierig of geïnteresseerd ?

Kijk op calmingsigns.nl
of bel Ellen +31 6 82 93 56 24
of Nelis +31 6 22 75 52 14

•	Dag en nacht
bereikbaar

•	Persoonlijke
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

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

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes. 

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



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.
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, kantoor-
uren 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: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 28 september 
tot en met 7 oktober 2017.

DONDERDAG 28 september
H.Wenceslaus, martelaar
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 29 september 
HH.Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

ZATERDAG 30 september
H.Hiëronymus, priester en kerkleraar
Vooravond van de 26e zondag door het jaar.
18.00  uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.H.Dielissen) – jaardienst Jac Roost 
tevens voor verjaardag, jaardienst Tjeu en 
Drina Knapen-Brentjens, jaardienst Sjef 
Feijen, jaardienst Truus van den Heurik en 
voor overleden familieleden,  jaardienst 
Wiel en Miet van de Moosdijk-Daems, jaar-
dienst Nelly Stultjens-van Eijndhoven tevens 
voor ouders Stultjens-van Tongerlo en zo-
nen Piet en Mies, overleden ouders Truijen-
Bertjens zonen Jan en Pierre en dochters 
Toos en Mia, Uit dankbaarheid en voor een 
ernstig zieke.

ZONDAG 1 oktober
26e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis (zang herenkoor, lector 
mevr.L.Caris) – Jaardienst Thieu Jonckers, 
Marie Koppen, voor de leden en overleden 
leden van de schutterij St.Antonius, speciaal 
voor Bèr Moonen en Corrie Lambrichts.
Na de H.Mis koffie en thee in het parochie-
centrum

MAANDAG 2 oktober
HH. Engelbewaarders
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 3 oktober
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel – Tot bijzon-
dere intentie

WOENSDAG 4 oktober
H.Franciscus van Assisi
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 5 oktober
18.00 uur Aanbidding
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

VRIJDAG 6 oktober
H.Bruno
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel 

ZATERDAG 7 oktober
H.Maria van de Rozenkrans
Vooravond van de 27e zondag door het jaar.
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Roost ) – maanddienst Mia 
Truijen, jaardienst Fien Mertens-Janssen, 
jaardienst Fam.Veugelers-de Wit, Mies Stult-
jens vanwege verjaardag tevens voor Dina 
Stultjens-Knapen en zoon Wiel.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van  30 september   –  7 oktober  2017

Zondagmorgen 1 okt.  09.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart,  Als jrd. voor Harrie 
de Wit (volkszang)

Mededelingen:
•	 Overleden in de leeftijd van 44 jaar Hans

Rutten moge hij rusten in vrede.
•	 In de maand oktober iedere donderdag-

morgen vanaf 8.30 uur rozenkransgebed 
in de Maria-kapel.  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.

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Bureau Nederweert
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl  

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 1 Oktober
10.00 uur Woord en Communiedienst -  Tot 
bijzondere intentie

Wederom dienst met samenzang!
Door de vele positieve reacties om samen te 
zingen, is op 1 oktober weer een dienst met 
samenzang gepland. In samenwerking met
het koor, worden uit zangbundel liederen 
gezongen. Er zijn uiteraard zangbundels 
aanwezig. Heeft u zin om mee te zingen 
kom dan gerust!

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie:  
Rabo-bank:  NL97RABO 0135506824

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.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels,  St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag  1 oktober  2017
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Bert Verheggen, Britt en Francine
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 8 oktober
H. Mis om 11.00 uur
Koor: St. Rochskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Annie Kuepers-Salimans
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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 30 september – 7 oktober.

Zaterdag 30 september, H. Hiëronymus, 
priester en kerkleraar, 19.00 (Samenzang) 
ghm Wiel Hermans, Drika Hermans-Jonkers 
en zoon Giel.

Zondag 1 oktober, 26e  zondag door het jaar, 
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ghm 
Harrie en To van Laer-Rietjens , dochter Elsje 
en zoon Jos, ghm Martinus Schroijen, Maria 
Schroijen-van Grimbergen en dochter Lieske.

Donderdag 5 oktober, avondmis in de 
Mariakapel, 18.10 bidden van het rozen-
hoedje; 18.30 ter ere van Maria en voor ei-
gen intenties.

Vrijdag 6 oktober, 1e vrijdag van de 
maand: Ziekencommunie.

Zaterdag 7 oktober, Heilige Maagd Ma-
ria van de Rozenkrans, 19.00 (Zangkoor De 
Peelklanken) jrd An Lemmen-Crompvoets. 

ACOLIETEN: za. 30 sept. 19.00: Mathijs en 
Luc van Hulsen; zo. 1 okt. 10.00:  Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; za. 7 okt. 19.00: 
Tom Kessels, Nick Stijnen. 

AVONDMIS IN KAPELLETJE: Oktober is 
de maand van het rozenkransgebed. Op de 
donderdagen 5, 12 en 19 oktober wordt de 
avondmis in de Mariakapel aan de Klaar-
straatzijweg gevierd, om 18.30 uur. Vooraf 
wordt om 18.10 het rozenhoedje gebeden. 
Misintenties kunnen nog worden opgegeven.

Parochiekerk als Rijksmonument: zie el-
ders op deze pagina.

Pastoor A. Koumans, OMI.

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

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

30 september t/m 7 oktober 2017

ZATERDAG 30 september: 19.15 uur H. 
Mis, voor Antoon van Nieuwenhoven op 
zijn verjaardag, voor vader en moeder Vaes-
Seuren en kinderen, voor ouders Stultiens-
Niessen en zoon Thieu.

ZATERDAG 7 oktober: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, jaardienst voor Miet 
Stals-Houden.

LEZERS: zaterdag 30 september Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS: zaterdag 30 september 
Lobke Houtappels en Niek Wijen.

OVERLEDEN: op vrijdag 15 september is 
Pierre Wijen, 79 jaar overleden. Dat hij mag 
rusten in vrede. 

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 30 september zijn jullie weer harte-
lijk welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Voor ieder mens bestaat er lokaas dat hij 
niet kan weerstaan.”

Zwanger, meld u aan,
www.verloskundigenmiddenlimburg.nl

06-10644332

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
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.

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40 

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Grafmonumenten
Wij leveren alle modellen graf-
monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-
opgave, ook als u reeds elders een 
offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector
Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

LKV Nederweert

Beste dames,
Dinsdag 3 oktober is onze kienavond, 
aanvang 19.30 uur in de zaal van de 
Pinnenhof. Iedereen is welkom: le-
den en niet-leden. Voor prijzen wordt 
gezorgd. Met St. Nicolaas gaan we 
playbacken, dus dames die iets wil-
len doen kunnen gaan oefenen. De 
Rabobank stelt weer geld ter beschik-
king voor verenigingen. U kunt stem-
men van 3 oktober tot 17 oktober. 
Denk aan ons, alvast bedankt.

Gegroet het bestuur

Zijactief ST Martha

Op 5 oktober om 19.30 uur bij Haaze-
hoof is onze volgende avond.
Thema van de avond is: Ouder wor-
den in je eigen huis.
Door hulpmiddelen, aanpassingen en 
kleine veranderingen is het misschien 
mogelijk zolang mogelijk te blijven 
wonen in je eigen huis. 
Deze avond horen we wat er voor 
mogelijkheden zijn.

Vriendelijke groet 
bestuur Zijactief Ospel

GEVRAAGD
Poetshulp 

voor enkele uren per 
week in Nederweert.

Brief onder nummer 743, 
bureau van dit blad. 

“SAME STERK VÖR …… OOS MONUMENT!” 
Het motto “Same sterk vör oos kerk” 
slaat aan. Parochianen en sympathi-
santen komen in actie om de adoptie 
van stenen te ondersteunen en na 
deze ingrijpende restauratie “de kerk 
in het midden van Ospel” te laten 
voortbestaan. Het is een kostbare res-
tauratie, het is ook een kostbaar bezit 
in het dorp : een Rijksmonument. 

3 Rijksmonumenten in Ospel.
Rijksmonumenten zijn gebouwen of 
andere objecten die om hun natio-
nale cultuurhistorische waarde door 
het rijk zijn erkend en aangewezen 
als beschermd monument. De om-
schrijving van de parochiekerk in het 
monumentenregister luidt : 
“O.l. Vrouw Onbevlekt Ontvan-
gen, 1868, P.J.H.Cuypers. Driebeu-
kige kruisbasiliek, geinspireerd op de 
vroeg-gotische vormentaal. Driezij-
dig gesloten koor met rechthoekige 
zijkapellen. Eenvoudige baksteenar-
chitectuur met venstertritsen binnen 
spaarbogen in de zijbeuken. Roosven-
sters in de eindgevels van het transept 
en toren. Zware toren zonder steun-
beren, door een traptoren begeleid. 
Achthoekige spits met hoekspitsen.”

Voor de instandhouding van het 
rijksmonument kan de parochie aan-
spraak maken op subsidie voor het 
reguliere onderhoud aan de buiten-
kant. Voor de periode 2015-2020 is 
dat een bedrag van € 37.402,-. Aan de 
nu uitgevoerde restauratie draagt 

de Rijksoverheid niet bij. Zij is moge-
lijk omdat er nu een gunstige provin-
ciale regeling geldt tot 50% van de 
totale restauratiekosten. 

Naast de parochiekerk zijn in Ospel 
ook de kapel van O.L.Vr. van Altijd-
durende Bijstand aan de Klaarstraat-
zijweg en de windmolen De Koren-
bloem aan de Korenbloemstraat 
aangewezen als rijksmonumenten. 
En het zijn ook zeker Ospelse monu-
menten om trots op te zijn. Zij zijn 
door de eeuwen heen met inzet van 
hand- en spandiensten door vele ge-
neraties van eigen inwoners tot stand 
gekomen en in stand gehouden. De 
huidige generatie mag en moet daar 
trots op zijn. Het is een rijke erfenis 
uit Ospels verleden, die nu een kost-
baar herstel vergt. 

“Same sterk vör oos kerk” kun-
nen we dus ook omschrijven als 
“Same sterk vör oos (rijks)monu-
ment”! 

U kunt een steentje aan de restaura-
tie bijdrage door een steen/stenen 
te adopteren. Hoe ? Door € 15,- of 
een veelvoud over te maken op NL63 
RABO 0319 4215 70 t.v.n. “Samen 
sterk voor onze kerk”. U ontvangt 
dan een certificaat van uw schenking. 
Uw giften zijn onder voorwaarden 
fiscaal aftrekbaar.

jg 

“Ik wist niet dat ik het in mij had” 
is niet alleen een bekende uit-
spraak van Olivier B. Bommel, 
maar is ook de titel van de lezing 
van levensbegeleider en filosoof 
Henri Rijksen. Ook dit jaar orga-
niseert het Toon Hermans Huis 
Weert e.o. weer een aantal the-
ma-avonden. Je bent van harte 
uitgenodigd voor de bijeenkomst 
op woensdag 25 oktober in de 
Concertzaal van Rick, Beekstraat 
27 in Weert. Wel graag tijdig aan-
melden via administratie@toon-
hermanshuisweert.nl of telefo-
nisch 0495-541444. 

“Ik wist niet dat ik dat in mij had”
De titel van de lezing op 25 oktober 
van Henri Rijksen is ontleend aan een 
uitspraak van Olivier B. Bommel “Ik
wist niet dat ik het in mij had”. 

Het leven gaat zo zijn gangetje. En 
dan ineens is er kanker. 
Ieder van ons reageert daar op haar
of zijn manier op: De een raakt ver-
bitterd en wordt boos. Of een enor-
me angst overvalt je en je trekt je 
terug in jezelf. Je meent er nu echt 
alleen voor te staan. Een ander pro-
beert alles naar zijn of haar hand te 
zetten of legt zich er juist bij neer en 
komt ook nu niet voor zichzelf op. 
Weer anderen leven zoveel mogelijk 
gewoon door want ‘wat niet weet 
wat niet deert’. Of je zegt: “dit is mijn 
lot zoals alles in mijn leven mijn lot is 
geweest”.

Dit zijn vrijwel altijd onze eerste on-
bewuste reacties. Het zijn immers 
de grondpatronen van ons doen en 
laten; ons hele leven al. We hebben 
ze ontwikkeld in onze kind-jaren. Als 
zodanig zijn ze begrijpelijk, maar te-

gelijk lang niet altijd even krachtig 
om ons te helpen in zulke ingrijpende 
situaties als na het krijgen van de di-
agnose kanker. Het thema van  deze 
lezing is: kunnen we als volwassenen 
een stap verder zetten dan onze on-
bewuste reacties? Kunnen we een 
beroep doen op onze volwassen 
krachtbronnen? Wat zijn dat dan? 
Hoe ontdek ik ze? Hoe kunnen die 
mij helpen? 
Uitgangspunt van de lezing is dat we 
wel degelijk over deze krachtbronnen 
beschikken. Er zit in ieder van ons zo-
veel kracht!
Als we ons op onze krachtbronnen 
gaan richten, komen spontaan de 
woorden van Olivier B. Bommel in ons 
naar boven: “Ik wist niet dat ik dat in
mij had.”

Henri Rijksen
De thema-avond wordt verzorgd 
door Henri Rijksen. Hij heeft in Nijme-
gen filosofie, ethiek, theologie en on-
derwijskunde gestudeerd en was 23 
jaar directeur van Fontys Hogeschool 
Theologie en Levensbeschouwing. Hij 
heeft een groot aantal boeken ge-
schreven op het terrein van ethiek, 
filosofie en levensbeschouwing. In
de sectoren van zorg, onderwijs en, 
maatschappelijke dienstverlening 
heeft hij gedurende meer dan dertig 
jaar tal van studiedagen, seminars, le-
zingen en workshops verzorgd. 

Aanmelden
De thema-avond wordt gehouden in 
de Concertzaal van Rick, Beekstraat 
27 in Weert en begint om 19.30 uur. 
Inloop vanaf 19.00 uur.
Alléén toegang na aanmelding via: 
administratie@toonhermanshuis-
weert.nl of 0495-541444.

Inzameling kleding en 
oude apparaten op 

b.s. de Schrank te Ospel

Binnenkort houden wij op basis-
school de Schrank weer een kledin-
ginzameling en een inzameling van 
kleine oude apparaten. Doe mee en 
breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding, 
schoenen en apparaten naar het in-
zamelpunt. De geldelijke opbrengst 
voor de kleding komt ten goede aan 
de leerlingen van onze school, van 
de inzameling van oude apparaten 
wordt gespaard voor spel- en leesma-
terialen.

Namens de leerlingen: alvast hartelijk 
dank!

U kunt de zakken kleding en 
apparaten inleveren

Woensdag 4 oktober van 
18.30 – 19.00 uur

en Donderdag 5 oktober 
tot 09.00 uur

op onderstaand adres
Basisschool De Schrank

Naast de gymzaal 
Korenbloemstraat  OSPEL

Hoe moeten de kleding en de ap-
paraten verpakt worden?
Alle kleding dient verpakt te zijn in 
een dichte plastic zak (s.v.p. niet in 
dozen). Een plastic zak biedt de beste 
bescherming tegen het vuil en nat 
worden van de kleding. De in te le-
veren apparaten s.v.p. apart houden 
van de kleding, en deze leeg aanbie-
den (zonder batterijen, stofzakken, 
frituurvet etc.).

Limburgse molendag op 
zondag 1 oktober

Graan- en Oliemolen De Windlust 
in Nederweert.  
Tijdens de Limburgse Molendag 
wordt in windmolen De Windlust 
op Roeven olie geslagen uit wal-
noten. Dit gebeurd met een tra-
ditioneel olieslagwerk zoals dat 
voor de industrialisatie van een 
eeuw geleden gebruikelijk was.                                                                                                                             
De molenaars en olieslagers ge-
ven uitleg en tonen het hele 
proces van walnoten kraken 
tot het uitpersen van de olie.                                                                                                        
Bezoekers kunnen walnoten mee-
brengen, zij ontvangen hiervoor gra-
tis een flesje notenolie. De notenolie 
is te gebruiken in salades, dressings 
en is tevens geneeskrachtig bij al-
lerlei aandoeningen (zie internet).                                                                                                                 
Bij voldoende wind zullen de wieken 
draaien en geven de molenaars rond-
leidingen en uitleg over het maalpro-
ces van granen.

De molens is geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. 

Vrijwilligers.
Heb je nog tijd over en zoek je een 
leuke bezigheid?                                                                  
Meld je aan bij de molen. Wij leiden 
je intern op tot molenaar en/of olie-
slager en verrichten ook allerlei klus-
jes in de molen.  Wij doen dit om de 
molen draaiende te houden zodat dit 
oer-Hollands monument en vakman-
schap blijft bestaan.
Aanmelden kan bij een van de aan-
wezige molenaars. Die kunnen je ook 
informatie geven over het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars.



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv 

 Pannenweg 231 Nederweert

HORTA HAMONT-ACHEL    Bosstraat 119 • 3930 Hamont-Achel   T. +32 11 448529 • www.hortahamont

Aktie
Paardenvoer 
Cavalor Tradition Mix

oer 
ix

Zak 20 + 2 kg gratis 

van € 9,95  voor € 9,40

3 zakken 20 + 2 kg gratis 

voor € 7,83 per zak

Zak 15 kg 

van € 13,75 voor € 12,50

PAVO SPEEDIBEET
Hoogwaardig 

ruwvoer dat de 
darmgezondheid 

ondersteunt

Ardeensgraan
Country best Cold 

4 mix 20 kg

van € 7,75  voor  € 7,20

Aktie
SStalbedekking
Uitgebreid assortiment

Allspan
Aktiebaal 24 kg
Superbaal 26 kg
Allspann extreme

vanaf  € 6,99

Ongedierte bestrijding 
voor muizen en ratten

Haverlokaas vanaf  € 6,30
Bloklokazen vanaf  € 10,25

Brandstandstof of 
vvooor or 

Uw k kachelachel
Fire maxx 

hout pellets

of 

achel

ellets

Palletprijs bij aankoop hele pallet

Per zak € 3,95
Wij houden de pallet gratis op voorraad voor u

TTooyyototomi maxomi max Qlima kQlima krristalistal

Per jerrycan 20 liter € 32,50 Per jerrycan 20 liter € 38,99

ont.be

an 20 liter € 32,50 er jer

Je kunt bij ons terecht voor  

de volgende rijbewijzen:

BE, C1, C1E, C, CE, Code 95

Praktijk- en theoriecentrum

Pannenweg 256

6031 RK  Nederweert

Tel. 088 - 177 12 00

www.rijschoolvanbentum.nl

RIJSCHOOL
VAN BENTUM

bouwhout meranti plaatmateriaal tuinhout plinten architraven

ku
ns

ts
to

f
pa

ne
le

n
ho

ut
en

vl
oe

re
n

pl
a
fo

nd
pa

ne
le

n
bu

it
en

pa
rk

et
binnen

deuren

zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststof
kozijnen

houten
kozijnen

b
uiten deu

ren
Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

Bientjesweg 7  Ospel - Nederweert  

Tel. 06-15403828 www.a2camperstalling.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert
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Moostdijk 36  6035 RB  Ospel  0495-663081

Bezoek ons ook op facebook

Hondentrimsalon Jetty van der Hulst
Behandeling op afspraak.

Al jarenlang hebben wij een succesvolle trimsalon in Den Haag

Wij en onze staf behaalden de titels Wereldkampioen, Europees kampioen 
en Nederlands kampioen Hondentrimmen

Die titels zullen de honden die bij ons getrimd worden niet zo interesseren, maar voor uw hond  is 
het belangrijker dat we goed weten wat we doen en vooral aardig en geduldig zijn met uw hond.

Sinds onze verhuizing naar Nederweert, is het ook mogelijk om de hond bij ons in Nederweert 
te laten knippen. En is er de mogelijkheid om les te nemen.

Jetty van der Hulst Specials (zie website www.jetty.nl) levert alle benodigdheden 
voor in de trimsalon en voor de verzorging van honden.

Wij zijn al jaren bekend als leverancier van trimtafels, hondenbaden, Doodleboosters, scharen, 
tondeuses enz enz Alles dus voor de professionele verzorging van de hond!

Voor meer informatie kunt u bellen 0495 697172

En op onze website ziet u alle artikelen www.jetty.nl

https://www.youtube.com/watch?v=T2yCMXyUv4k Booldersdijk 29 • Nederweert • 0495 697172

2 8  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Het trimmen van honden stond en staat in Nederland op een 
heel hoog peil. Maar helaas is er al een aantal jaren geen 
trimdiploma en dus geen opleiding meer nodig en kan ie-
dereen zo maar een trimsalon beginnen. Gelukkig zie je dat 
nog niet zo heel vaak. En de mensen in Limburg kunnen zich 
gelukkig prijzen dat er heel wat ervaren trimmers in deze 
omgeving aan het werk zijn.

Snuffelstage voor je trimster gaat worden!
Er zijn een aantal goede opleidingen. Maar het gebeurt helaas 
maar al te vaak, dat men geld uitgeeft aan een opleiding en er 
dan na korte tijd achter komt, dat het misschien toch niet zo leuk 
is als het lijkt. Nog erger is het, als men voor honderden euro’s 
gereedschappen heeft gekocht en die dan weer tweedehands, 
uiteraard met verlies, moet verkopen, omdat het werk toch ook 
lichamelijk zwaarder is dan men verwachtte.
Omdat wij in ons bedrijf en webwinkel deze starterspakketten 
voor trimmers ook verkopen, hebben we dat helaas al tientallen 
malen meegemaakt.

Daarom dit advies: voordat je aan een opleiding begint, vraag dan 
eerst eens aan een trimster in je buurt of je een paar daagjes mee 
mag kijken en eventueel helpen. Je zult dan zien dat het een heel 
erg leuk afwisselend vak is, maar meestal minder gemakkelijk 
dan je dacht. In onze trimsalon in Nederweert is dat uiteraard ook 
mogelijk.

Het onderhoud van de hond wordt steeds gemakkelijker!
Overigens is door alle goede gereedschappen het vak van hon-
dentrimster ook wat minder zwaar geworden. Omdat er te-
genwoordig in hoogte verstelbare baden en trimtafels worden 
verkocht, die ook vaak door de hondeneigenaar voor zijn dier 
worden gebruikt, hoeft er gelukkig minder getild te worden aan 
zware honden. Want het is wel een stuk gemakkelijker om bij-
voorbeeld een Newfoundlander van 60 kilo op een lage tafel te 
laten stappen, die maar 30 cm van de grond staat, om hem zo 
omhoog te liften.

Pijnloos de nagels inkorten!
Sommige trimmers en particulieren vragen zich af, waarom de 
hond zo’n hekel heeft aan het knippen van zijn nagels. Heel sim-
pel, als je namelijk met een nageltang de nagel van de hond af 
wilt knippen, moet je daar dus druk op uitoefenen. Omdat in een 
hoger gedeelte van de nagel het z.g. leven zit, (bloedvat, zenuw) 
kan het toch voor de hond gevoelig zijn, om druk op de nagel te 
ervaren. Daarom gaan steeds meer trimmers, maar ook particu-
lieren de nagels inkorten met een elektrische nagelvijl. Gebruik 
er dan wel een die automatisch afslaat als er haren in vastlopen. 
En waar een kapje inzit, waar de nagel doorpast. Het beste is om 
dat even door een trimster voor te laten doen. Zelfs honden die 
een drama van het knippen maken, zullen het vijlen wel toelaten.

Oren
Heel veel honden hebben oorproblemen. Veel eigenaren zien of 
ruiken dit te laat. En ontdekken het pas als de hond er last van krijgt.

Controleer de oren regelmatig. Ziet u een dik bruin ruikend smeer, 
dan is dit meestal de pseudomonas bacterie die dit veroorzaakt. 
Vooral veel voorkomend bij honden met haar in de oren. Een En-
gelse dierenarts heeft daar een uitdrogend poeder, Eardust,  voor 
uitgevonden die deze bacterie te lijf kan gaan. Ook bij honden die 
al jaren problemen hebben. Zit er heel veel haar in de oren en zit 
daar veel vuil achter, dan kunt u voorzichtig, nadat u er poeder 
heeft in gedaan, wat haren verwijderen. Wel eerst de oren laten 
uitdrogen door de poeder.

Borstelen hoeft niet altijd meer
Als je een hond met veel vacht hebt, met krulhaar zoals een Poe-
del of Doodle, of een dikke vacht zoals een Newfoundlander of 
Tervuerense herder, dan moet de vacht onderhouden worden. Er 
zijn heel veel goede borstels in de handel, in mijn ogen is de 
Amerikaanse Les Poochs de allerbeste, maar dat is wel de meest 
prijzige. Maar er is tegenwoordige een veel simpeler methode 
om de vacht bij te houden.
Veel fijner voor de hond, als hij er aan gewend is, maar ook veel 
sneller en gemakkelijker voor u. En dat is de z.g Doodlebooster. 
Als u vanaf de huid blaast, blaast u losse haren, stof en vuil uit 
de vacht en kunt u de huid niet beschadigen. U krijgt het zelfde 
resultaat als met borstelen. Op You Tube, staan diverse filmpjes 
waarin het gebruik wordt uitgelegd  https://www.youtube.com/
watch?v=T2yCMXyUv4k

We wensen u veel succes met de verzorging van uw hond. En 
voor vragen kunt u altijd bij ons terecht of bij uw eigen honden-
trimster.

Jetty van der Hulst

Vachtverzorging van de hond



Voor uw kat, hond of knaagdier

Veel individuele aandacht

Verwarmde binnenkennels

Ruime buitenkennels

Grote speelweiden

Dagopvang

Trimsalon

www.dierenpensioneilers.nl

Eilers
dierenpension

WWW.CALMINGSIGNS.NL

HIGH QUALITY PRODUCTS

© Calming Signs 
Made in The Netherlands

Calming Signs v.o.f.

Zandstraat 3, 5984 PA Koningslust (LI)

Dierendag actie!!

10% korting op alle voeders, 
zowel vers als brokken en gratis een zakje hondensnacks

Natuurlijk gratis bezorgd als het u uitkomt.

Kijk op calmingsigns.nl/shop 

of bel met Ellen +31 6 82 93 56 24 

Pinnen bij bezorging mogelijk.

Tijdens uw vakantie, ziekenhuisopname, verhuizing enz. 
kunt u uw huisdier bij ons op vakantie brengen. Ook kan uw 
huisdier voor dagopvang bij ons terecht!

De honden verblijven in grote verwarmde binnenkennels, met 
aan iedere kennel een grote buitenkennel. Deze zijn aaneenge-
sloten door middel van een luik die de gehele dag open staat. 
Uw hond kan dus zelf kiezen of hij binnen of buiten verblijft. 
Tijdens de wintermaanden is er een aangename tempratuur. 
De binnenkennels zijn gecoat en er staat een vlonder in iedere 
kennel. Tevens hebben de binnenkennels veel daglicht door de 
grote ramen. 

Eventueel mag de hond tijdens zijn verblijf een eigen mand, kus-
sen of deken meenemen. 
We geven alle honden kwalitatief hoogwaardige brokken van 
Champ, mocht er een hond op vakantie komen die eigen voer, 
vers vlees of dieetvoeding moet hebben, dan is dit geen pro-
bleem.
Eventuele medicijnen geven wij ook aan uw hond.

Twee keer per dag gaan de honden op onze grote speelweides, 
eventueel in groepjes. Indien noodzakelijk kan dit ook alleen. Op 
de speelweides kunnen ze rennen, spelen, graven of lekker lig-
gen in het zonnetje. 

Als de honden zich tijdens het verblijf erg vies maken tijdens het 
spelen, is dit geen probleem. Ze kunnen dan op afspraak gewas-
sen worden bij Trimsalon Miranda. 
Tijdens het wassen worden vuil en losse haren verwijderd en de 
hond wordt volledig droog geföhnd. Tevens kan de hond geplukt 
of geknipt worden nagels knippen is ook mogelijk. Dit kan ook 
allemaal op afspraak, uw hond hoeft hiervoor niet op vakantie 
te zijn in ons pension.

Voor de katten hebben wij 3 grote ingerichte kattenkamers en 2 
kleinere kattenkamers. Deze kamers zijn huiselijk ingericht met 
rieten stoelen, krabpalen en ligplanken. 
Alle kamers zijn voorzien van ramen zodat uw kat vanaf de ven-
sterbank naar buiten kan kijken. Deze kunnen ook open gezet 
worden zodat uw kat veel frisse lucht heeft, hiervoor zit wel be-
scherming zodat uw kat niet “echt” naar buiten kan. 
Voor de katten hebben wij ook kwalitatief hoogwaardig voer, 
eigen voer of medicijnen geven is geen probleem.

Voor knaagdieren hebben wij onze eigen verblijven beschikbaar 
voorzien van een voerbakje, hooibal en een waterfles. U kunt 
naar wens uw eigen kooi meenemen. 

Alle verblijven worden dagelijks gepoetst en de speelweides 
worden dagelijks geschept! Hygiëne staat bij ons hoog in het 
vaandel.  

Zodra u uw huisdier komt brengen spreken we alle aandachts-
punten door en worden belangrijke zaken opgeschreven. Ook 
wordt er een noodadres genoteerd, indien er iets gebeurd kun-
nen wij altijd contact opnemen met u of uw familie. 
Tijdens het brengen en halen van uw huisdier mag u mee naar 
de verblijven, uw mag uw huisdier zelf in de kennel of kamer 
zetten. 

Indien u graag een kijkje in ons pension wilt komen nemen, bent 
u van harte welkom tijdens onze openingstijden.

Wij staan met ons team 365 dagen per jaar voor u huisdier klaar! 

Tot ziens,
Dierenpension Eilers.
Kreijel 16 te Nederweert

Dierenpension Eilers
Uw vakantieadres voor al uw huisdieren

www.dehew.dehe.dehew gge.nl

Koenderstraat 2 at , WeeWeeeeW rt
TelTelelT . 0495-524548 

• Vakantieverblijf voor uw hond of katVakantieverblijf voor uw hond of kat

• Hond met VUURWERKANGST ?
Bij ons is het gegarandeerd rustig !

• Reserveer tijdig: Vol=Vol

• Flexibele dagopvang van 6.00-21.00 uur

• Professionele fessionele essionele f vachtverzorging: ook om uw hond 

door de rui te helpen

• Infofoof rmeer eens naar de mogelijkheden

Wij zijn het hele jaar door geopend!



DIERENDAG

OBEROBER

KORTING
25% korting op het gehele

dier assortiment *
Acties geldig alleen op 

woensdag 4 oktober 2017.

Isidorus Huis Tuin en Dier is veel meer dan een winkel. Het 
is een relaxte ontmoetingsplek waar u kunt ruiken, proeven, 
voelen, leren en ervaren. De winkel is sinds de zomer van 2014 
in een nieuw jasje gestoken. Allereerst kwam er een nieuw 
terrein met vijftig gratis parkeerplaatsen. En in augustus ging 
het dak er letterlijk en figuurlijk af. Nadat de vernieuwing van 
het dak werd de indeling van de winkel aangepakt. 

Er kwamen vijf ruime, overzichtelijke afdelingen. Wij hebben ze 
omgedoopt tot werelden: Keuken, Buiten, Techniek, Tuin en Dier. 

Door te spelen met licht en aantrekkelijke kleuren voelt u meteen 
aan waar u snel en gemakkelijk de gewenste producten kunt vin-
den. Hebt u toch nog vragen? Dan helpen wij u graag verder. Er 
werd ook gesnoeid in het aantal merken. We hebben gekozen voor 
kwalitatief uitstekende merken tegen betaalbare prijzen. Er zijn nu 
weliswaar minder merken aanwezig, maar u kunt wel kiezen uit een 
zeer uitgebreide range kwaliteitsproducten.

Middenin de winkel is een grote reparatie- en werkplaats voor het 
herstel en onderhoud van bijvoorbeeld grasmaaiers, kettingzagen 
of bosmaaiers. We herstellen alle merken, dus u kunt ook terecht 
met producten die elders zijn gekocht. Uiteraard geven we vooraf 
duidelijk aan wat we gaan doen en tegen welke prijs.

Natuurlijk kunt altijd een van onze medewerkers aanspreken als u 
iets wilt weten. Ons team van medewerkers staat altijd voor u klaar. 
Maar voor de duidelijkheid is in het hart van onze winkel een info-
balie ingericht waar u altijd terecht kunt met alle vragen.

Isidorus Huis Tuin en Dier
We willen onze kennis en ervaringen graag met u delen. Daarom 
is er op de eerste verdieping een speciale demonstratieruimte in-
gericht. Hier organiseren we regelmatig interessante bijeenkom-
sten. Daarbij volgen we het ritme van de seizoenen. Aan ieder-
een is gedacht. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe ze een lekkere 
vlaai bakken. Voor klussers en tuinliefhebbers zijn er workshops 
en we tonen regelmatig de nieuwste topmodellen van onze be-
langrijke merken. Uiteraard is er dan uitgebreid gelegenheid om 
de nieuwste modellen uit te testen.

Kortom: met Isidorus leert u de fijne kneepjes van het vak. Zo be-
leeft u nog veel meer plezier met de producten uit onze winkel.

Wilt u op de hoogte blijven van onze acties, aanbiedingen en 
activiteiten? 

Volg ons op Facebook, of meld u aan bij onze infobalie in de 
winkel.



AUTOTO

WASSERETTE
Nieuw bij ESSO Roost
Venloseweg 1, Nederweert

ESSO Roost
Venloseweg 1
6031 ST Nederweert 
0495 634 668

TEXTIEL

•	 Officieel	Opel	Dealer
•	 Leenauto gratis
•	 Scherpe	prijzen
•	 Flexibele	organisatie
•	 Onderhoud	en	reparatie
met	behoud	van	fabrieksgarantie

EEN JAAR
GRATIS PECHHULP
IN HEEL EUROPA.
AL NA EEN KLEINE ONDERHOUDSBEURT.

Nieuw! voor Weert e.o.

Autobedrijf van Nieuwenhoven / Green2Go  
Eind 12b, Nederweert-Eind  Tel. 0495-631462 Fax: 0495-626735

Eind 12b, Nederweert-Eind  Tel. 0495-631462 Fax: 0495-626735
www.autoglaz.nl | www.autonieuwenhoven.nl

Autoruitschade of een sterretje in de voorruit?
Wij helpen u snel en vakkundig weer op weg.

Uitgave: september 2017

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions
Onderhoud Reparaties APK
Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

ZORGELOOS
OVERSTAPPEN
DEALER KWALITEIT
VOOR EEN BETERE PRIJS

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

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

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

Magnesiumstraat 49 - 6031 RV  Nederweert
Tel. 0495-633577
WWW.ANWAUTOS.NL

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

AUTO VAN DE MAAND

Burgemeester Greijmansstraat 8 •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 o  0f 495-632182

Bouwjaar: 2007 
Km-stand: 79.000

Opel Corsa 1.2

€ 5.850.-

In- en verkoop alle
merken occasions

APK GRATIS BIJ GROTEAPK GRATIS BIJ GROTETIS BIJ GROTEAPK GRA
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie •
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.ANW.ANWAUTOS.NLAUTOS.NLAUTOS.NLAUTOS.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Vanaf heden 4-wieluitlijnen met moderne Bosch uitlijnapparatuur.
Ook op zaterdag!

Magnesiumstraat 49
6031 RV  Nederweert

0495-633577

WIJ ZIJN VERHUISD

DDe e ddiieennssttvveerrlleenniinng g vvaan n CCaarrPPrroof f vvaan n GGoog g AAuutoto’’s s ddrraaaaiit t vvoooorraal l oom m 
gogoeedede sseerrvviiccee.. DDoooror mimiddeddell vvaann vveerrsscchilhillleenndede spspeecciiaalislisatatiieess zzororgegen n 
wwee d datat w wee z zoowweell v voooorr z zaakkeelliijjkkee a allss p paarrttiiccuulliieerree a auutotorriijjddeerrss h héétt a addrrees s 
zziijjn n vvoooor r aallllees s wwaat t mmeet t mmoobbiilliiteteiit t te te mmaakkeen n hheeeefft t - - oof f hheet t nnu u ggaaat at 
omom ondeonderrhhooudud,, lleeasasee,, vveerrkkooopopaaddvviieess,, ooccccaassiionsons ooff aacccceessssooiirree--iinn--
bboouuww.. B Boovveennddiieenn z ziijjnn w wee e eeenn C CaarrPrProoff g gaarraaggee.. D Daatt b beetteekkeenntt d datat a alllle e 
kklalanntteenn,, oongngeeacachhtt mmeerrkk,, bbiijj oonnss tteerrecechhtt kkuunnnenenn vvoooorr bbetetrrououwwbbaaaar r 
oonnddeerrhhoouud ed en sn sppeecciiaalle ae accttiieess, z, zooaalls ds de Ce CarProf Wiinnteterrcchheecckk. . 

WWeellkke ve voooorrddeelleen bn biieeddeen wn wee??
Als CarProf bieden we verschillende unieke voordelen:
• 24 maanden internationale garantie: u heeft bij ons 24 maanden 

internationale garantie. Dit geldt niet alleen voor de onderdelen, 
maar ook voor de werkzaamheden.

• Heldere afspraken: CarProf van Gog Auto’s staat bekend om haar 
transparante dienstverlening. We gaan met u overleg voordat we aan 
de slag gaan zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

• Onderhoud volgens het boekje: onze monteurs beschikken over de 
kennis, de ervaring en de gereedschappen die zijn om volgens fa-
brieksrichtlijnen aan uw auto te werken.

• Duidelijk over kosten: we geven u deskundig advies en een duidelijke 
offerte zodat u precies weet wat de kosten zijn en waar ze voor zijn.

• A-merk onderdelen: CarProf van Gog Auto’s werkt met dezelfde on-
derdelen die door de fabriek gebruikt worden. 

• Zichtbaar beter: de nette uitstraling van ons pand en onze website 
reflecteert de hoge standaard die we als CarProf hanteren. We streven 
altijd naar verbetering.

CCaarrPPrrooff WWiinntteerrcchecheckk
Het blad valt alweer snel van de bomen en het wordt snel kouder. On-
der die omstandigheden is het fijn om volledig op uw auto te kunnen 
vertrouwen. Met de CarProf Wintercheck controleren we alle onderdelen 
van uw auto die het in de winter zwaarder te verduren hebben, maar 
juist goed moeten functioneren, zoals de banden, ruitenwissers, accu en
verlichting. Zo kunt u veilig weer op weg.

Beter onderhoud voor iedereenn
Filiaalmanager Ron Bruekers over CarProf Van Gog Auto’s: “We zijn over-
tuigd dat mobiliteit voor iedereen bereikbaar moet blijven. Daarom bie-
den we onderhoud voor alle merken dat niet alleen goed, maar ook 
betaalbaar is. Daarnaast proberen we met acties zoals de CarProf Winter-
check een extra controlemoment in te bouwen zodat onze klanten met
een veilig gevoel op weg kunnen. Dat zijn de zaken die we echt belang-
rijk vinden. We nodigen iedereen uit om langs te komen!”
U kunt bij ons ook terecht voor onderhoud en reparaties aan airco, au-
tomaatbak spoelen, tuning, remmen afdraaien, pechhulp en onze eigen 
telefoonapp waarbij je garage altijd binnen handbereik is.

Like ons: volg CarProf van Gog Auto’s op Facebook en blijf op de hoogte 
van onze acties en de laatste nieuwtjes. Zorg dat je niets mist.

MeeMeerr wweeten?
Wilt u meer weten? U kunt altijd telefonisch contact opnemen met een 
van onze medewerkers of de website bezoeken voor meer informatie.

CarProf Van Gog Auto’s
Hulsenweg 18 • 6031 SP – Nederweert • T 0495 63 25 35
www.carprof.nl/nederweert of www.vangog-autos.nl

“Dealerkwaliteit voor een betere prijs”



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

Alex Storms: "Stilstand is achteruitgang"

Het sfeerbeeld van de huisstijl van hout met bijzonder meubilair kreeg de meeste stemmen. Ontwerp: Buro Lubbers

Donderdag 28 september 2017

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.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 

zorgt ervoor dat u direct de meest recente 

lokale, maar ook regionale en landelijke 

bekendmakingen per e-mail ontvangt. Aan-

melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-

weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 

Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 

Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekend-

makingen 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 infobalie 

van het gemeentehuis neergelegd. Burgers 

kunnen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de 

ingang van het gemeentehuis.

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 

verzoek het overzicht per post toegestuurd 

krijgen. 

Opnieuw goede ideeën voor en enthou-
siaste reacties op het schetsontwerp 
voor het nieuwe kanaalpark De Heer-
lijckheid Budschop. Bijna 120 inwoners 
en belangstellenden bezochten op 
maandag 18 september de inloopavond 
die was georganiseerd door de Dorps-
raad Budschop en de gemeente. Het 
geeft aan dat het project leeft en dat 
veel mensen bereid zijn er samen de 
schouders onder te zetten!

Wethouder Van Meel was enthousiast 
over de grote opkomst en inbreng. Hij 
onderstreepte het belang om het ont-
werp samen met bewoners en belang-
hebbenden op te pakken. Zij zullen het 
park immers vooral gebruiken. 

Hoe zijn de en wensen verwerkt
De inloopavond was een belangrijke 
volgende stap in dit participatieproces. 
Na de inleiding van wethouder Van Meel 
blikte landschapsarchitect Froukje Nauta 
van Buro Lubbers terug op de input uit 
de structuurvisie en van de stakehol-
ders en gaf ze aan welke technische en 
ruimtelijke zaken van invloed zijn op het 
ontwerp. Vervolgens legde zij aan de 
hand van tekeningen en sfeerbeelden 
uit hoe deze onderwerpen zijn verwerkt 
in het schetsontwerp. De dorpsraad en 

de gemeente waren benieuwd naar de 
mening van de bewoners. Vonden zij 
dat hun ideeën en wensen goed zijn 
vertaald in het ontwerp? 

Welke vijf sfeerbeelden?
Om hierop antwoord te krijgen, gaven 
de aanwezigen met memopapiertjes 
een reactie op het (schets)ontwerp, 
de impressies en referentiebeelden. 
Ook nieuwe wensen en ideeën wer-
den genoteerd. Met groene stickers 
konden bewoners aangeven welke vijf 
sfeerbeelden ze het meest aantrekke-
lijk vonden. De huisstijl van hout met 
bijzonder meubilair, zoals een dorps-
tafel en zitelementen aan het water, 
kreeg de meeste stickers. Trappen naar 
het water en wandelroutes langs het 
kanaal werden eveneens enthousiast 
ontvangen. Positieve reacties waren er 
volop voor de afwisselende beplanting 
die door hun kleur, bloei en sierwijze 
telkens een andere beleving geven van 
het kanaalpark. De inloopavond gaf het 
ontwerpteam een goed beeld van wat 
de bewoners mooi vinden aan het plan.

Zelf iets organiseren, aanleggen of 
onderhouden 
Het is belangrijk dat het kanaalpark 
een plek voor de gemeenschap wordt 

die goed wordt gebruikt. Betrokken-
heid daarvoor ontstaat wanneer plaats-
genoten zelf activiteiten in het park 
organiseren, zoals meehelpen met de 
aanleg of het onderhoud van het park. 
Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, 
een boomgaard of een kruidentuin. 
Tijdens de inloopavond konden aanwe-
zigen aangeven welke initiatieven en 
plannen ze zelf willen uitvoeren. Geop-
perde initiatieven zijn het verzorgen 
van de dieren in de dierenweide en het 
organiseren van de Oranjemarkt. Ook 
werd er veel aandacht gevraagd voor 
sport- en spelmogelijkheden voor alle 
leeftijden.

Hoe nu verder?
We willen zoveel mogelijk (reële) 
wensen en ideeën van deze avond 
meenemen in het verder uit te werken 
ontwerp. Mogelijk dat we hierin keuzes 
moeten maken. Dit ontwerp werken we 
overigens alleen uit voor het gebied tus-
sen Brug 15 en de Winnerstraat (Meren-
veld). Naar verwachting kunnen we het 
aanpaste ontwerp medio november aan 
u presenteren. 

Alle tekeningen, presentaties en ach-
tergrondinformatie vindt u op onze 
website www.nederweert.nl. 

Een park voor ons allemaal 
Enthousiaste reacties, bewoners helpen graag mee

Aan de Heijsterstraat in Nederweert 
woont het diamanten echtpaar Theu en 
Griet Tullemans. Vorige week kwamen 
burgemeester Evers en wethouder Ge-
raats op bezoek om hen te feliciteren. 

Theu komt uit een gezin van negen 
kinderen waarvan hij de oudste van de 
jongens is. Het gezin woonde aan de 
Heijsterstraat, waar ze een boerenbe-
drijf hadden. Op jonge leeftijd moest er 
al flink meegewerkt worden.

In Café Centraal
Griet groeide op in Weert aan de 
Moosdijk, ook in een gezin met negen 
kinderen. Zij is de middelste. Toen ze 
18 jaar was, verhuisde het gezin naar 
Nederweert waar ze het goedlopende 
Café Centraal begonnen. Daar hebben 
Theu en Griet elkaar ook leren kennen. 

Naar de Heijsterstraat
Na een paar jaar verkering trouwden 
ze op 9 augustus 1957; het kerkelijk 
huwelijk werd op 18 september van 
dat jaar voltrokken. Ze woonden eerst 
een aantal maanden aan de St. Ro-
chusstraat, maar verhuisden toen naar 

Boeket waar ze ook een café begon-
nen, het huidige Le Winne. Hun drie 
kinderen, twee zoons en een dochter, 
werden er geboren. Inmiddels wonen 
ze al zo’n vijftig jaar in een bungalow 
aan de Heijsterstraat waar ze ook een 
kippenstal bouwden. 

Een werkzaam leven
Theu is na zijn diensttijd bij Wulms 
eiertransport gaan werken. Daarna is 
hij nog bij Mertens in dienst geweest 
waar hij iedere dag op en neer moest 
naar Landsmeer om kippen naar de 
slachterij te brengen. Daarnaast runde 
hij samen met Griet ook nog het café. 
Later is hij bij Wilma Weert als chauf-
feur gaan werken. Dat heeft hij 33 jaar 
gedaan. Griet zorgde altijd dat thuis 
alles op rolletjes liep en ze zorgde ook 
nog voor de kippen als Theu aan het 
werk was. Inmiddels bestaat het gezin 
naast de kinderen en hun partners ook 
nog uit zeven kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen.

Samen genieten Theu en Griet van het 
leven en hun hobby’s. We wensen hen 
veel geluk voor de toekomst! 

Theu en Griet zijn 60 jaar bij elkaar

Het diamanten paar samen met burgemeester Evers en wethouder Geraats. Foto: Nederweert24

Paar minuten tijd
...voor het invullen van een enquête? 
We doen ons best om u zo goed moge-
lijk van dienst te zijn. In het gemeen-
tehuis en ook steeds meer digitaal. Via 
onze website www.nederweert.nl kunt 
u allerlei zaken direct vinden én rege-
len. Een verhuizing kunt u bijvoorbeeld 
helemaal digitaal doorgeven. Ander 
voorbeeld: het ophaalschema voor het 
huisvuil vindt u ook op de website. Wij 
zijn erg benieuwd naar hoe u onze 
digitale dienstverlening ervaart: wat 
gaat goed, wat kan beter, welke infor-
matie mist u nog, wat vindt u van de 
zoekfunctie op de site? We zouden het 
daarom erg fijn vinden als u een paar 
minuten de tijd wilt nemen om een di-
gitale vragenlijst op onze website in te 
vullen. Met uw reacties kunnen wij aan 
de slag om onze dienstverlening verder 
te verbeteren. Alvast hartelijk dank!

Dutch Earth Week
Iedereen in Limburg wordt opgeroepen 
om tijdens de Dutch Earth Week duur-
zaam te denken én duurzaam te doen! 

Van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 ok-
tober is de eerste editie van de Dutch 
Earth Week; een initiatief van de Pro-
vincie Limburg. 

No waste
De editie heeft als thema No Waste. 
Een bewuste keuze, want verspilling is 
zonde, vervuilend, duur en saai. Tijdens 
de week vinden allerlei activiteiten 
plaats, verspreid over de hele provincie. 
Iedereen kan aanhaken én zelf acties 
of activiteiten organiseren.

Eigen programma
De Dutch Earth Week heeft een geva-
rieerd, breed programma en biedt een 
podium aan duurzame initiatieven, 
enthousiastelingen, organisaties en 
bedrijven, overheden, bespaarders, 
vooruitdenkers, ondernemers, denkers 
en doeners. Alle programmaonder-
delen verschijnen op de site www.
dutchearthweek.nl. 

Het goede voorbeeld
Als gemeente proberen we het goede 
voorbeeld te geven. Zo zijn er in het 
gemeentehuis van Nederweert al 
verschillende duurzame maatregelen 
genomen. Kijk op onze Facebookpa-
gina voor het filmpje hierover. Wilt u 
ook uw steentje bijdragen? 

Ook een leuk idee?
Hebt u een leuk idee op het gebied van 
duurzaamheid? Neem dan gerust con-
tact op via: info@dutchearthweek.nl. 

Nederweerter winkeliers bewegen mee 
op de golven van de economie. Dat is 
de kracht van Nederweert, volgens Alex 
Storms, eigenaar van Storms Wijnko-
perij. Hoewel hij tevens voorstander is 
van beperkt overheidsingrijpen, om het 
eigenstandig meanderen lichtjes bij te 
sturen. Een gesprek met de ondernemer 
over centrumontwikkelingen, verant-
woordelijkheden en daadkracht.

“Je moet de markt z’n werk laten doen. 
Dat onderscheidt de zwakkeren van de 
sterkeren.” Alex refereert aan een situ-
atie van enkele jaren geleden. Beweerd 
werd dat de eventuele komst van een 
Action in Nederweert lokale zelfstan-
dige winkels met vergelijkbaar aanbod 
zou beconcurreren. De Action kwam er 
onder druk van bezorgde ondernemers 
uiteindelijk niet. De winkels met een 
vergelijkbaar assortiment sloten uit-
eindelijk toch hun deuren. Alex: “Het 
gaat hier om meer dan een concur-
rentiestrijd met de grote ketens. Het 
gaat om onderscheidend vermogen, om 
sfeer, om aanvullend zijn. Dán kan een 
kleine zelfstandige profijt hebben van 
de aanwezigheid van een grote broer. 
Een ander voorbeeld: de komst van een 
extra supermarkt op het plan Wijen, als 
aanvulling op de Emté, vind ik per-
soonlijk geen probleem. Een full service 
supermarkt en een discounter is volgens 
mij de ideale situatie.” 

Gezonde kern en vooruitgang
Alex vertelt: “De kern Nederweert blijft 
zich positief ontwikkelen. De laatste 
tien jaar hebben een aantal zelfstandige 
winkeliers, zoals Pleunis Mode, Brink-
mans Opticien, Verf- en Behangwinkel 
Poell, Slagerij Hermans, Wellnes at Home 

en wijzelf, verbouwd. Onlangs is in het 
voormalige pand van Kessels Kleding een 
vestiging van Pearl Opticiens geopend. 
Bovendien zijn er zeker tien nieuwe 
ondernemers bijgekomen. Dat is toch het 
bewijs van een gezonde kern en voor-
uitgang? Ook de Pop Up Galerie is een 
mooi voorbeeld van ontwikkeling in een 
vrije sector die eerst in Nederweert niet 
aanwezig was”.

Er is meer aan de hand
De gemeente Nederweert richt zich al 
jaren op het plan rond de locatie Wijen. 
Alex stelt dat er meer aan de hand is. 
Niet alleen het pand Wijen staat leeg. 
Ook de Rabobank heeft de deuren 
gesloten. Wat er in de toekomst met 
andere locaties staat te gebeuren, is 
volgens hem ook onzeker. Alex: “Voor de 
lange termijn is het beter om een visie 
te ontwikkelen voor het gehele gebied 
en te anticiperen in plaats van achter de 
ontwikkelingen aan te hobbelen”. 

Bewoners binden aan het dorp
Er ligt dus een belangrijke rol voor de 
gemeente. Volgens Alex ontbreekt het de 
politiek aan ‘ondernemingszin’, aan visie 
en aan lef. “Het is de kunst van een over-
heid om in samenwerking met winkeliers 
en vastgoedeigenaren de bewoners te 
binden aan het dorp. Het is ook de kunst 
om een vraag als ‘Hoe erg zou het zijn als 
een supermarkt zou wegvallen’ te durven 
beantwoorden en het antwoord na te 
leven. Een gemeente dient te faciliteren 
ten gunste van de marktwerking en in 
het belang van het dorp. Niet handelen 
betekent dat je met lege handen komt 
te staan. De gemeente is nu aan zet om 
daadkrachtig te zijn en een keuze te 
maken. Helaas is het dan onmogelijk om 

iedereen tevreden te stellen.” 

Concurrentiestrijd 
Deze ondernemer vindt dat Nederweert 
zich mag realiseren dat het dorp een 
aantal voordelen heeft ten opzichte 
van Weert. “Er kan gratis worden ge-
parkeerd, er zijn voldoende en leuke 
horecagelegenheden en er is een mooi 
(lokaal) productaanbod. Bovendien zijn 
er diverse supermarkten. De verkeers-
toegankelijkheid van de kern speelt ook 
een grote rol. Bereikbaarheid vanuit 
Budschop is belangrijk. Maar bereik-
baarheid vanuit Weert is minstens zo 
belangrijk, anders verliest Nederweert 
de concurrentiestrijd met nieuwe win-
kelgebieden zoals in Leuken, dat zich 
sterk ontwikkelt en veel publiek zal 
trekken. Nederweert heeft een prima 
kern: winkels afgewisseld met mooie 
(monumentale) panden. Dat maakt de 
Kerkstraat zo karakteristiek. Er is balans 
in het productaanbod, maar dat wil niet 
zeggen dat de gemeente moet blijven 
toezien. Stilstand is achteruitgang; rege-
ren is vooruitzien!”

Ieders verantwoordelijkheid 
“De gemeente Nederweert speelt inder-
daad een belangrijke rol bij de uitvoe-
ring van de plannen. Maar we moeten 
deze rol niet overschatten”, aldus Aiko 
Mein van Stedenbouwkundig Bureau 
BRO. Hij werd door de gemeente Neder-
weert ingeschakeld voor het opstellen 
van de detailhandelsstructuurvisie. “Er 
ligt ook een belangrijke verantwoorde-
lijkheid bij andere partijen om knelpun-
ten aan te pakken en kansen te grijpen. 
Een goede samenwerking met onderne-
mers en vastgoedpartijen staat daarom 
voorop.” 



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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Benefiet Playbackshow in 
de Pinnenhof

Zaterdag 30 september 19.30u

Muziek raakt ons allemaal. Dit wil je 
niet missen! Geniet van swingende en 
humoristische playbackacts, prachti-
ge live- optredens en een mooie buut 
over het ouder worden. 
De opbrengst gaat naar muziekpro-
jecten voor bewoners van zorgcen-
trum St. Joseph Nederweert.
Voor slechts 5 euro beleef je een fan-
tastische avond.
Koop je kaartje bij Bruna, receptie en 
Gasterij zorgcentrum St. Joseph of 
voor aanvang van de Playbackshow.

Eettafel Eind

Donderdag 5 oktober: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 3 oktober.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

U leest meer over ons op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind

Ruim 100 mensen dansten mee 
voor de slachtoffers op St. Maarten

Op zondag 17 september hield Judith’s 
Dance Point een ludieke actie om geld 
in te zamelen voor de slachtoffers van 
orkaan Irma. Voor iedere deelnemer 
doneerde Judith’s Dance Point 1,50 
euro. Hiermee is 153 euro opgehaald.

Op de Nieuwe Markt in Weert tijdens 
het Cultureel Lint dansten zondag de 
dansers van Judith’s Dance Point om 
geld in te zamelen voor de slachtof-
fers van orkaan Irma op St. Maarten. 
Iedereen die stond te kijken mocht 
meedoen. “Eerst stonden er 8 dansers 
op de vloer, maar aan het einde had-
den we zo’n 100 toeschouwers aan 
het dansen met een Quickstep en de 
Tsjoe tsjoe wa. Zelfs kinderen deden 

met hun ouders mee en anders om!” 
vertelt Judith. “Het was een prach-
tige ervaring dat iedereen zo graag 
een steentje wilde bijdragen!”
Judith houdt met haar dansschool
regelmatig acties voor goede doelen 
door evenementen te organiseren. 
“Ik vind dat we als dansschool ook 
een maatschappelijk functie heb-
ben.” aldus Judith.   “Zo hebben we 
de laatste jaren evenementen ge-
organiseerd om geld in te zamelen 
voor de voedselbank Weert, Toon 
Hermans Huis en in juni jongstleden 
hebben we d.m.v. een dansshow geld 
ingezameld voor Stichting Op Herme 
in Ell. Het is fijn om iets voor je mede-
mens te kunnen betekenen.” 

Steady State “Bosuil Weert”

Steady State presenteert zaterdag 
30 September in De Bosuil in Weert 
een avondvullend programma met 
live muziek uit de zestiger jaren. Een 
jaarlijks terugkerend evenement dat 
veel mensen uit de wijde omgeving 
naar Weert trekt.

Zowel voor het luister- en danspu-
bliek zal het genieten zijn, nostal-
gische muziek van o.a. Cliff Richard 
& Shadows, Spotnicks, Elvis Presley, 
Buddy Holly, Beatles, Rolling Stones, 
Byrds, Van Morrison, Doors, en vele 

anderen. Al deze muziek uit die roeri-
ge maar gezellige jaren zal die avond 
uitgevoerd worden door twee bands. 
Allereerst de zeer ervaren (meer dan 
30 jaar actief) STEADY STATE uit mid-
den-Limburg.  Zij zullen de avond drie 
set’s spelen, goed in het gehoor lig-
gende catchy songs uit hun aansteke-
lijke repertoire.  Als tweede band zal 
Het Blue Moon Trio een spetterend 
optreden verzorgen met onvervalste 
Rock &  Roll. In Weert gaan ook zij te-
rug naar de vijftiger jaren met uitge-
breid repertoire van o.a Elvis.

Eetpunt ontmoeten doet groeten 
te gast bij Eetcafe De Kleine Winst

Vorige week was het gezelschap van 
“Ontmoeten doet groeten” te gast 
bij Eetcafé De Kleine Winst. De kok 
had erg zijn best gedaan om de gas-
ten weer een heerlijke maaltijd voor 
te schotelen. Het voorgerecht was 
een kipananas cocktail met kerriesaus 
van Grand Marnier en gember.
Als hoofdgerecht werd er een mixed 
grill van spare-rib, varkenshaasspiesje 
en speklap geserveerd met gewokte 
oosterse groenten, een pittige ket-
japsaus en frietjes. Het uitgebreide 
superlekkere nagerecht bestond uit 
een muffin van vanille, warme ama-
rena kersen, een brownie met partjes 
sinaasappel in Cointreau en kaneel-
slagroom.

Bij het Eetpunt in Nederweert is ie-
dereen, met name senioren en men-
sen met een beperking, welkom om
samen met anderen gezellig aan tafel 
te komen eten. Elke dinsdag wordt er 
een drie-gangen diner geserveerd dat 
vers bereid wordt door vrijwilligers. 
Drie of vier keer per maand vindt het 
Eetpunt plaats in gemeenschapshuis 
“de Pinnenhof”, één keer per maand 

wordt het Eetpunt verzorgd door tel-
kens een andere horecagelegenheid 
in Nederweert. Na het eten is er de 
mogelijkheid om nog een beetje na 
te kletsen, een kaartje te leggen of 
een spelletje te doen.
De prijs voor het menu is 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties).
De inloop is vanaf half 6 en er wordt 
gegeten om 6 uur. 
Wanneer u deel wilt nemen aan dit 
Eetpunt kunt u zich aanmelden tot 
vrijdagochtend 12.00 uur voor de vol-
gende dinsdag. U kunt dat doen door 
te mailen naar eetpuntnederweert@
gmail.com of telefonisch op telefoon-
nummer 06 83 15 92 14. Moet u zich 
later toch nog afmelden dan kan dat 
tot uiterlijk maandag 12.00 uur.

In de komende weken is het Eetpunt op:

3 oktober in de Pinnenhof
10 oktober in de Pinnenhof
17 oktober bij Guulke (alleen voor de 
vaste gasten)
24 september in de Pinnenhof

www.dorpsoverlek-ni-jwieert.nl

Cursus hoe bewerk en
bewaar ik mijn digitale foto’s 

In Leveroy wordt een cursus fotobe-
werking gegeven. In deze cursus leert 
U in 7 lessen omgaan met het foto 
bewerkingsprogramma Pixlr. Bijna ie-
dereen heeft een digitaal fototoestel 
maar niet iedereen wil of kan Pho-
toshop aanleren wegens te duur of/
en te moeilijk. PIXLR is dé oplossing; 
PIXLR is het kleine, eenvoudigere en 
vooral goedkopere broertje van Pho-
toshop om foto’s mee te bewerken.

Met PIXLR leer je;
•	 Foto’s overbrengen op de compu-

ter en op een overzichtelijke ma-
nier bewaren online of offline.

• Foto’s repareren,kleurcorrecties
aanbrengen, kleurzweem verwij-
deren ( b.v. van gescande foto’s)

•	 Foto’s een andere look geven, filters
toepassen. (sepia, zwart-wit, ..).

•	 Foto’s op een gemakkelijke manier
mailen naar iemand.

•	 Originele kaartjes (communie, ver-
jaardag…) maken.

•	 Foto’s digitaal doorsturen om te	
laten afdrukken.

•	 Tekst toevoegen aan je foto’s.
•	 Werken met lagen,laagstijlen ge-

bruiken, lagen uitlijnen.
• Het tekengereedschap gebruiken,

penselen  en patronen maken.
•	 Wegwerken van puistjes, rimpels

kleurcorrecties aanbrengen hel-
derheid en contrast aanpassen.

U kunt met dit programma Uw foto’s 
bekijken, bewerken, beheren, pre-
senteren en afdrukken. Ook kunt U
met de extra’s van Pixlr, collages ma-
ken. In de laatste les leert u met de 
bewerkte foto’s een fotoboek maken.
De cursus wordt in relatief kleine 
groepen, van 5 tot 6 personen gege-
ven, en vindt plaats in gemeenschaps-
huis De Pestoeërskoel in Leveroy. De 
cursussen vinden overdag maar ook 
’s avonds plaats, dit is afhankelijk 
van Uw persoonlijke voorkeur, en het 
aantal deelnemers. Er worden  ook 
word, internet, basis windows 10 en 
vervolg cursussen gegeven. Bent U
geïnteresseerd of wilt U informatie, 
bel dan Annie van Roij. telefoon-
nummer: 0495-651687 e-mail infocur-
sus58@gmail.com

Vastelaovendj
Proms
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DONDERDIG 23 EN
VRI-JDIG 24 NOVEMBER 2017
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Ni-jwieërter

LOCATIE: DE PINNENHOF 
AANVANG: 20:11 OOR, ZAAL OPE UM 19:30 OOR  
ENTREE: € 15,- (V.V.K.) / € 17,50 (AAN DE DEUR)
START VERKOUP: 25 SEPTEMBER 2017
VEURVERKOUPADRESSE: BRUNA, PLEUNIS MODE  
EN RIJWIELSERVICE ROB SCHREURS
VOR MIEËR INFO: WWW.PINMAEKERS.NL

PromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsPromsProms
Bekindje artieste live met  

Hermeni-j St. Joseph
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DE TODDEZÈK - RONALD & CARIEN 
ED & FRANS - JOHAN VEUGELERS

Wieter werke de volgendje lokale artieste mei-j:
Monique Knapen - Daphne Scheffers - Birthe Waulthers 
Maarten van Deursen - Maikel Vaes - Jean-Pierre Knapen
Gerola Bijlmakers - Jeannette Geraats - Ruud Teunissen
Michiel Hendriks - e.a.

In het kader van het 4 x 11 jarig ju-
bileum van VV de Pinmaekers zal op 
donderdag 23 en vrijdag 24 novem-
ber 2017 alles in het teken staan van 
muziek, zang en show tijdens de Vas-
telaovundj-proms.
Harmonie St. Joseph zal een vaste-
laovundj proms concert geven met 
medewerking van de lokale artieste: 
Monique Knapen, Daphne Schef-
fers, Birte Waulthers, Maarten 
van Deursen, Maikel Vaes, Jean-
Pierre Knapen, Gerola Bijlmakers, 

Kaartverkoop Ni-jwieërter Vastel-
aovundj-proms 25 september gestart

Jeannette Geraats, Ruud Teunis-
sen en Michiel Hendriks.
Naast de lokale artiesten zullen ook 
bekende artiesten samen met de har-
monie optreden.
Wat te denken van De Toddezek, 
Ronald en Carien, Ed en Frans en 
Johan Veugelers.
Polsbandjes zijn vanaf 25 september 
2017 in de voorverkoop verkrijgbaar 
voor € 15,00 bij Bruna, Pleunis mode 
en rijwielservice Rob Schreurs. (dag 
kassa € 17,50)

Op ’t Kruis in Nederweert-Eind ligt 
het begin van deze vier generaties. Bij 
Leen van Berbe Neer en Frenske van	
Spekkus Juusje werd na twee jongens 
een meisje Mia Claessen-Stikkelbroek 
geboren op 21 juli 1936. Via de la-
gere school op Ospel ging ze naar 
Nederweert-Eind om daar in het hu-
welijk te treden om vervolgens in Ne-
derweert te belanden. Een creatieve 
duizendpoot die oog had voor het 
verenigingsleven in Nederweert-Eind
en zij ontpopte zich tot mantelzorger 
en vrijwilliger op tal van vlakken. Ze 
is nu nog steeds vrijwilligster op Hor-

Vier generaties vrouwen in Nederweert

nerheide. Haar grootste hobby’s zijn 
bloemen, de tuin en kaarten.
Mia is inmiddels overgrootoma van en 
voor negen achterkleinkinderen. Zelf 
kreeg ze twee dochters waarvan de 
oudste, Marleen Linsen-Claessen 
(1957), een eigen bedrijf heeft op 
Budschop. Bij haar werden een zoon 
en dochter geboren. Daarmee werden
drie dames op rij een feit. Dochter Ma-
rion (1984) is werkzaam binnen het 
bedrijf van haar moeder en inmiddels 
moeder van een zoontje. Met de ge-
boorte van Sophy Bastiaanse op 26 juli
2017 telt de familie vier generaties.

Open dag bij Fysioactive

Fysioactive fysiotherapie en Fysio-
4Kids kinderfysiotherapie zetten op 
zaterdag 7 oktober van 10.00-14.00 
uur hun deur open aan de St Willi-
brordusstraat 12te Nederweert.

Maak kennis met beide teams en 
ervaar enkele van onze behandel-
methoden en trainingsmogelijkhe-
den, oa Dry Needling, Echografie en 
Shockwave therapie. Ervaar zelf een 
Health check of test je sprongkracht 
op de sprong mat.

De kinderfysiotherapeuten van Fysio-
4Kids verzorgen oa een rugscreening
voor de Kids en informeren u over de 
mogelijkheden van Peutergym en an-
dere vormen van fijn en grof- motori-
sche ontwikkeling.

Graag informeren wij u over de mo-
gelijkheid tot het volgen van een in-
dividueel winter-trainingsprogramma
voor de amateur wielrenner door 
onze sportfysiotherapeuten.
 Daarnaast begeleiden wij u graag in 
uw revalidatie aan huis.

voor vragen bel 0495-519115 of kijk 
op onze site ;www.fysio-active.com

Dát moet natuurlijk gevierd worden. 
Op vrijdag 29 en 30 september zullen 
diverse festiviteiten op het Sportpark 
te Leveroy worden georganiseerd.

Het programma is als volgt:
Vrijdag 29 september
Vanaf 20:00 uur is er een gezellig 
samenzijn in de kantine met (oud)le-
den en iedereen die SV Leveroy een 
warm hart toedraagt. Rond de klok 
van 21:30 uur is er live muziek van 
Poptroubadour Arnoud Kas. 

Wij hopen van harte dat u het leuk 
vindt om met ons herinneringen op te 
halen en oude tijden te laten herleven.

Zaterdag 30 september:
In de ochtend tot in het begin van de 
middag is er voor de jeugd van Leve-
roy t/m 16 jaar een zeskamp. Hiervoor 
hebben zich zo’n 65 kinderen opge-

SV Leveroy bestaat 60 jaar!

geven en het belooft dan ook een 
waar sportief spektakel te worden.

In de middag vanaf 14.30 uur is er 
een zeskamp voor teams (leeftijd 
vanaf 16 jaar). Deze zal met een fi-
nalespel aan het begin van de avond 
oude tijden doen herleven.

Ook is er tijdens deze dag een spring-
kussen aanwezig voor de jongste jeugd.

Na de prijsuitreiking van de teamzes-
kamp zal de avond pas echt losbarsten. 
Niemand minder dan Chewy & the 
Locals zal er voor zorgen dat door hun 
muzikale inbreng het een avond wordt 
om niet te mogen missen.

Hopelijk tot ziens tijdens het jubi-
leum weekend zodat we samen met 
trots kunnen terugkijken op 60 jaar 
SV Leveroy.


