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Roy Bloemers, Kelly Goertz
en Mario van Horik van
Zwem- en Poloclub Nederweert hebben onlangs een
geslaagde aactie voor KiKa
georganiseerd. De 24 uurszwemmarathon lokte maar
liefst 17 deelnemers. Samen
zwommen zij 108 gesponsorde kilometers. Met enkele
bijkomende acties bracht het
initiatief 1391 euro op voor
de kankerbestrijding. Marlon Creemers, het zusje van
Michelle Creemers die vorig jaar op 11-jarige leeftijd
is overleden, nam de cheque
in ontvangst.

Drankshop
checkt leeftijd
Roermond

Danny’s Drankshop in
Roermond is gestart met
een bijzondere manier van
het controleren van leeftijden. Via zogenaamde ‘ageviewers’ worden transacties
op afstand beoordeeld. Bij
de kassa hangt een camera
die opnames maakt. Vanuit
een controlecentrum wordt
beoordeeld of de koper van
alcohol al minimaal 16 jaar
oud is. In twijfelgevallen
komt er een verzoek om het
legitimatiebewijs te tonen.
De privacy blijft gewaarborgd.

Actie voor
Hermans Huis
Weert

Onlangs stond ‘Toon: de
Musical’ in het Munttheater.
Een deel van de opbrengst
gaat naar het Toon Hermans
Huis, dat in juni wordt geopend. De initiatiefnemers
Hub aan den Boom en Frans
Brüll kregen 4.500 euro.

Uw mooiste koninginnedagmoment is mooie
prijzen waard. Wat dacht u bijvoorbeeld
van een fiets ter waarde van 699 euro of
een luxe buffet voor 20 personen? Upload nu uw leukste koninginnedagfoto!

www.deweekkrantlimburg.nl

www.deweekkrantlimburg.nl

‘Roermondje’
Roermond

In de Neerstraat in Roermond is een nieuw beeldje
onthuld ‘Het Roermondje’. Wethouder Moussaoui
was namens de gemeente
aanwezig om het beeldje
te onthullen. Om met de
woorden van burgemeester
Van Beers te spreken:”Wat
de ‘Bossche Bol’ voor Den
Bosch is, wordt ‘het Roermondje’ voor Roermond.”
Het beeldje is van brons gemaakt en zou hufterproef
moeten zijn.

Speerpunt harde aanpak van dierenleed ook in Limburg van start gegaan
Het is erdoor. De politie voor
dierenleed. Voor het einde
van het jaar moeten 125
dierenagenten aan het werk
zijn. Een lang gekoesterde
wens van dierenliefhebber
en PVV-kamerlid Dion Graus
is daarmee werkelijkheid.

Vandalen
vernielen
auto’s

u Ronald Piters
U Limburg
De dierenpolitie gaat in oktober
voor het eerst de straat op. Al
dan niet na een melding van
het speciale alarmnummer 14-4. Dion Graus is bijzonder
trots dat zijn paradepaard nu
eindelijk is gerealiseerd. “Ik
ben vooral blij dat er nu sneller
preventie, opsporing en handhaving komt voor mishandelde
dieren.”
De dierenagenten houden zich
in de eerste plaats met dierenmishandeling bezig. Zij worden
hiertoe opgeleid aan de Politieacademie.
Het idee van Graus achter
de dierenpolitie is nobel en
noodzakelijk. “Honden die in
een kelder aan hun lot worden
overgelaten, vel over knook,
het is te erg voor woorden. We
zijn tegen deze hufterigheid
en voor een keiharde aanpak.
Met zwaardere straffen en een
levenslang verbod op het houden van dieren. Het is de eerste
staatspolitie van de wereld met
alle bevoegdheden van dien en
dat is uniek.”
De dierenpolitie spoort de onverlaten dus in een vroeg stadium op en voorkomt dat het later
finaal uit de hand loopt. Graus
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Hoogte 90 cm, potmaat 19 cm.

Echt

Dion Graus met zijn lievelingshondje Gizzy.
benadrukt dat er in Nederland
veel dierenleed is, ook in Limburg en ook door bijvoorbeeld
het ritueel slachten. “Dat het in
de joodse gemeenschap al eeuwenlang vanuit geloofsovertui-

ging gebeurt, doet daar niets
aan af. Het gaat om het hoe,
onverdoofd ritueel en religieus
martelen van dieren is niet meer
van deze tijd en kan en mag niet
gebeuren in Nederland!”
Benoit Wesly, zakenman en ver-

Wonen en Autoinfo

dat
die zelfd e
vrijheid
niet mag
leiden tot
bijvoorbeeld
onderdrukking van de vrouw of
tot dierenleed. “Daarom pleit
de PVV voor een totaalverbod
op ritueel en religieus slachten
en een verbod op de import van
ritueel geslachte producten. In
tegenstelling tot de Partij voor
de Dieren die enkel voor verbod op bedwelming is, kiest de
PVV voor een hardere aanpak.
De omvang van dierenleed is
namelijk groot. Daarom geeft
de dierenpolitie daar prioriteit
aan. Maar bij een melding van
een overval staan ze uiteraard
ook paraat.”

Kijk verderop voor
onbeperkt internet
op je mobiel.
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Autoinfo
Betrouwbaarheid

Alles over
files en
vrije wegen

In één oogopslag
keuze voor de
juiste auto
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Zuinig en
snel: Lancia
Drie-in-een afvalbak
Delta MultiAir

Nieuwe
SsangYongVermijd
Korando
op komst
files
BN’ers gespot

Nog dit jaar keert SsangYong
op Nederlandse bodem terug
met de nieuwe Korando. De
import van het merk, dat
terug in het zadel is geholpen
door de Koreaanse overheid
en de Koreaanse banken, is
www.deweekkrant.nl/banen
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Afval
scheiden
in de keuken

Dalrente is beste optie
bij afsluiten hypotheek

Een 43-jarige vrouw is afgelopen weekend beroofd van
haar tasje in de fietstunnel
aan de Akerstraat in Maastricht. De Maastrichtse werd
ingehaald door een bromfiets
waar twee personen zonder
helm op zaten. De bijrijder
stak zijn arm door het hengsel van de tas en trok deze
mee. Een 26-jarige vrouw
raakte haar tas kwijt op de
Weth Van Caldenborghlaan

Diesel of benzine

Van degelijke
familieauto tot
luxe sportauto

Dé leuke baan
waarnaar je
op zoek bent

Tassen geroofd
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Laatste autonieuws

Hoe goed
scoort
mijn auto?

Remco blogt over
zijn verblijf op
school in Canada

Intratuin Roermond
Intratuin Venlo
Intratuin Venray
Intratuin Weert

Vandalen hebben een spoor
van vernielingen achtergelaten aan auto’s. Volgens
de politie zijn van zeker
vijftien auto’s buitenspiegels vernield en ruitenwissers afgebroken.
De onbekenden trokken
vernielend van de Kapelaan Goossensstraat via de
Tuinstraat en de St. Jorisstraat naar de Olmstraat.
De politie is dringend op
zoek naar getuigen.

FOTO: JOYCE SCHMEITZ

tegenwoordiger van de joodse
gemeenschap, vindt dat Graus
oude wonden openrijt. Een
verbod op ritueel slachten was
namelijk een van de eerste antijoodse maatregelen die de nazi’s doorvoerden. Wesly noemt
Graus erger dan een Duitser lees Nazi, tijdens een discussie
over dit onderwerp aan de tafel van televisieprogramma L1
Laat. “Beledigend is het wel,
maar ik heb niets tegen joden
of andere moslims”, ondergaat
Graus de ferme aanval van
Wesly opvallend kalm. “Het
gaat ons om de strijd tegen dierenleed.” Graus respecteert de
vriendschap met de joodse gemeenschap en de vrijheid van
geloof juist. Maar hij vindt ook

Alarmnummer
1-4-4 voor
melding over
dierenleed

Kijk ook op intratuin.nl

Intratuin Geleen
Intratuin Heerlen
Intratuin Kerkrade
Intratuin Maastricht

Jaargang 2
Nummer 19
Oplage 492.720

Lang gekoesterde wens
Dion Graus is nu een feit

Fuchsia op stam

7.

Groove Garden; meer dan zestig
dj’s staan achter de draaitafels
in Sittard. Er bij zijn? dé Weekkrant Limburg geeft kaarten
weg. Ga snel naar de website!

Word paparazzi
en win een
mooie
prijs
Dinsdag 5

Actuele
verkeersinformatie
www.deweekkrant.nl

Maastricht-Heuvelland

Eigen Huis vindt plannen te mager

Win een VIPkaart Word de beste
voor de World
paparazzi van
Cup snowboard
Nederland

Kinderopvang krijgt de Aan de stekker
S40/V50 DRIVe
rekening Volvo
gepresenteerd
nu nog zuiniger
Dievegges

Nibud denkt dat ouders per kind en per maand 100 euro extra kwijt zijn

Dieselnieuws
van Jeep
Het is behoorlijk lange
tijd rustig geweest voor
wat betreft nieuws van het
typisch Amerikaanse Jeep.
Als roerganger van het
Chrysler concern had het
historische merk natuurlijk
volop nadeel van de wereldwijde crisis en die in de

barbecue.nl

Nederweert

Fotowedstrijd

Aanbieding is geldig van woensdag 11 t/m zaterdag 14 mei 2011.
Zolang de voorraad strekt.

Zwemmen voor
Kika geslaagd

Klik & Win

Mei 2011

SANITAIR EN DAKBEDEKKING

 0900-23 56 897
(0900-belnuWS) €0,01 p.m.

A-Z Barbecue menu p.p.:

€ 11,30

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen
Salades
Vlees
• kipfilet
• komkommersalade
• filetkarbonade
in roomsaus
• 2 stokjes kipsaté • witte koolsalade
• mexicaanse
• huzarensalade
barbecueworst
• kartoffelsalade
• hamburger
• perzikschijfjes

• gemengde

•

rauwkost
• kruidenboter
Sauzen
• zigeunersaus
• cocktailsaus
• knoflooksaus

•

satésaus
stokbrood
Benodigdheden
• porseleinen borden
• RVS bestek
• gasbarbecue &
gasfles

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
GRATIS THUIS BEZORGD!

•

BEZORGING DAGELIJKS

•

ZELFS DE AFWAS
W NEMEN WE MEE!

Lezersonderzoek bewijst het: Dé Weekkrant wordt goed gelezen - kijk op www.hahonderzoek.nl

