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Kringapotheek

Apotheek Nederweert B.V.
Kerkstraat 42, tel. 63 26 96

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

Peter Caris

Bosserstraat 10
6031 NS Nederweert
Tel.  : (0495) 63 14 41
Fax  : (0495) 63 13 66

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

  Trouwkaarten???
Geboortekaartjes???

KESSELS INSTALLATIES B.V.

Pannenweg 117 - Telefoon (0495) 63 12 24
Postbus 2713, 6030 AA  Nederweert

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

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

www.teunissenletselschade.nl

Bouwadvies Huibert Scheijven
Kerkstraat 86a
6031 CJ  Nederweert
Tel. 06 22 59 99 65
e-mail: huibert.scheijven@kpnmail.nl
www.bouwadvieshs.nl

Uw bouwproject, mijn zorg!

Kringloop Jo Jo
Klaarstraat 20 Ospel  

Open ma t/m vrijdag 13.00 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur .
Ophaalservice 06 53 27 66 76 (Theo)

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

Evy Kortooms:

“Eva is altijd rustig en legt 
alles goed uit.
Jullie zijn altijd kindvriendelijk”.

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

de polisvoorwaarden. U bent 
dus vrij om ons als uitvaart-

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Koffie koop je bij de supermarkt,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

Nu aanmelden, straks profiteren!
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

Nadat de Sint het land heeft 
verlaten, wordt appartemen-
tencomplex Antonius-Veste 
volledig in kerstsferen gehuld. 
Leerlingen van het Citaverde 
in Nederweert maken er de 
kerstsfeer compleet met zelfge-
maakte kerststukken. Docente 
Famke Weerts: “Dit is een mooi 
voorbeeld van een betekenisvol 
project voor de buurt.”

“Hoe zou je het vinden om echt 
voor iemand een bloemstuk te 
maken?” Famke Weerts organi-
seert dat het appartementencom-
plex voor senioren volledig in de 
kerstsfeer wordt gezet. Dit doet zij 
samen met Jos Linssen (secre-
taris) en Jan Poell (voorzitter) van 
de Stichting Antonius-Veste. De 
kinderen reageren enthousiast. 
Zakken coniferengroen komen te-
voorschijn, rode besjes worden uit 
de tuin van het Citaverde geknipt, 
dennenappels worden op draad 
gezet. Veel van de overige kerst-
spullen komen uit de kerstcollectie 
van de bewoners van Antonius-
Veste. Het schikken kan beginnen. 
Wat vinden ouderen leuk denk je, 
gevraagd aan één van de kinde-
ren. Iets met veel kleuren, wordt 
verondersteld. 

Begonnen wordt met een traditio-
sneel kerststuk, in een rond bakje 
met oase en veel kerstgroen. “Dat 
is de basis. Ze moeten eerst de 
grondbeginselen van het schikken 
leren, daarna kunnen we verder 
met wat modernere stukken.” 

Jos Linssen vernam dat het Cita-
verde College in 2010 de paters-
kerk op de Biest in Weert had 
versierd, voor een concert van het 
Weerter Mannenkoor. “Daar was 
men enthousiast over. Ik hoopte 
dat het Citaverde dat ook wilde 
doen voor hun overburen in de 
Antonius-Veste. De vraag werd 
positief ontvangen. Nu krijgen we 
al voor het tweede jaar prachtige 
kerststukken van de leerlingen. 
De stukken worden gemaakt door 
leerlingen van het eerste en het 
tweede leerjaar.” 

Famke Weerts, docente Practische 
Sector Oriëntatie en Landbouw-
breed, is blij met de aanvraag van 
de bewoners van Antonius-Veste. 
“Het Citaverde zoekt bewust naar 
betekenisvolle projecten. Een 
voorbeeld daarvan is de hulp bij 
het onderhoud van Liskeshoeve in 
Schoor. Het verzoek van Antonius-
Veste is daar ook een voorbeeld 
van. Dergelijke projecten dragen 
bij aan het verantwoordelijkheids-
gevoel van de kinderen. De jonge-
ren leren hun gedrag af te stem-
men op hun omgeving, te luisteren 
naar hun opdrachtgever en het 
geleerde in de praktijk te brengen. 
Bovendien wordt er een belangrijk 
moment in het jaar gemarkeerd én 
ze leren iets gezamenlijk te doen. 
Een welkome afwisseling bij alle 
theorievakken.“

Beurtelings laten de leerlingen hun 
werk zien aan de docente. “Stel je 
nou eens voor dat je koffie zit te 
drinken en je kijkt naar deze kant 
van je kerststuk”, Famke draait het 
werk van een van de leerlingen 
om, “dan zie je hier een kaal stuk. 
Daar moet je nog even wat aan 
doen.” Een volgende leerling komt 
zijn werk laten zien: een kleurrijk 
gevarieerd werk. “Prachtig jongen, 
jij bent een bloemist in de dop.” 

Hoewel Sinterklaas nog niet is 
geweest, worden na het interview 
de eerste kleine kerststukken van 
die middag al naar Antonius-Veste 
gebracht, om alvast in de stem-
ming te komen. Uiteindelijk wordt 
Antonius-Veste gesierd met 30 
hangende stukken aan de relingen 
in het trappenhuis, een aantal ven-
sterbankstukken en enkele stuk-
ken in speciaal daarvoor gemaakte 
bloembakken van steigerhout. 
Jos: “De bewoners maken ook zelf 
kerststukken, maar deze zijn voor 
hun eigen appartement. De bloem-
stukken van de leerlingen worden 
samen met de bewoners geplaatst 
en opgehangen. Dat zorgt voor 
een stukje gezelligheid in huis én 
herkenning van elkaar, later op 
straat. En dat is weer goed voor de 
sfeer in de buurt. ”

De samenwerking tussen Cita-
verde en Antonius-Veste is een 
goed voorbeeld van buurtgericht 
werken. Samenhang en maat-
schappelijke bewustwording zijn 
belangrijke kenmerken van een 
prettige buurt, om er te wonen, te 
werken én er naar school te gaan. 

F. Bruekers

Kleurrijke kerst in Antonius-Veste Nederweert

“Samenwerken met jeugd van 
Citaverde College versterkt sfeer in de buurt”

Verheugt u zich ook zo op de 
feestdagen? Heerlijk opgedoft 
in feestelijke kleding, samen ge-
nieten van lekker eten en drin-
ken in een sfeervolle omgeving? 
Nederweert neemt hier alvast 
een voorproefje op. Op zondag 
9 december bruist Nederweert. 
Dan openen de winkeliers voor 
u hun deuren, klinkt er volop 
live-kerstmuziek en is het hele 
centrum in een kerstdorp omge-
toverd. Zorg dat u erbij bent van 
13.00 tot 17.00 uur!

Helemaal in de kerstsfeer kunt 
u zich vergapen aan allerlei 
kerstsnuisterijen in de speciaal 
ingerichte Kerstkoopjesmarkt op 
het Lambertushof. En terwijl de 
kerstman u vanuit zijn arreslee 
toewuift, brengt u een bezoek aan  
de levende kerststal op het Hore-
caplein. Er is livemuziek te horen 
door het hele centrum. En de geur 
van dennebomen, Glühwein en 
versgebakken wafels vermengt 
zich bij de kerstbomenverkoop op 
de hoek van de Dokter Schmidt-
straat. De opbrengst van deze 
verkoop komt ten goede van JKV 
De Krielkes uit Nederweert-Eind. 

Bij de supermarkten Jan Linders 
en Jumbo worden kersthapjes 
klaargemaakt. Bereid met produc-
ten uit eigen winkel. Proef gratis 
en doe alvast inspiratie op voor uw 
eigen kerstmaaltijd! 

Kans op twee gratis make-overs!
Terwijl u zich door het centrum 
van Nederweert begeeft, maakt 
u ook nog kans op twee gratis 
make-overs. Omstreeks 14.30 
uur en 15.30 uur begeeft zich 
een stylist onder het aanwezige 
publiek om iemand uit te nodigen 
zich helemaal te laten restylen. 
Geheel verzorgd door Kapsalon 
Ymfe en G&D Menswear. De kle-
ding die hierbij uitgekozen wordt, 
mag de gelukkige bezoeker gratis 
meenemen. Bakkerij Korsten 
zorgt hierbij voor een smakelijk 
tussendoortje.

Smakelijk in Nederweert
Niet alleen de winkeliers hebben 
deze dag interessante aanbie-
dingen. Ook de horeca in Neder-
weert staat klaar om u hartelijk 
te ontvangen. Via Wowdeal zijn 
veel vouchers verkocht voor de 
unieke Proeventocht langs diverse 
restaurateurs. Hierbij presente-
ren de koks hun meest favoriete 
gerecht aan de voucherhouders. 
Deze vouchers zijn inmiddels he-
laas niet meer te koop. Heeft u de 
Wowdeal gemist? Niet getreurd! 
U bent uiteraard altijd van harte 
welkom voor een hapje en drankje 
van de speciale feestdagenmenu-
kaart! 

Kortom, Nederweert maakt het 
gezellig op 9 december. 
Dat mag u echt niet missen!!!

Koopzondag in Nederweert op 9 december 

Alvast een voorproefje 
op de feestdagen

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Te huur
mooi appartement

met lift
Lambertushof Nederweert

Tel. 0495-633474 of 06-83776745

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website
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ONTMOETINGSRUIMTE
‘DE COCON’

Kaarten op maandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag. Biljarters van harte wel-
kom op maandagmorgen, donderdag-
middag en vrijdagmorgen. Iedereen is van 
harte welkom in de ontmoetingsruimte 
voor een kop koffie, thee of glaasje fris.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Ne-
derweert. Ingang Pinnenhof.

Cliëntenraad WWB
Bij de cliëntenraad WWB kunnen inwoners met een laag inkomen terecht voor 
vragen over en hulp bij de bijzondere bijstand en overige regelingen. 

De Wet werk en bijstand (WWB) verplicht gemeenten om een cliëntenraad in te stellen. 
In Nederweert bestaat de cliëntenraad uit cliënten en een vertegenwoordiger van de 
doelgroep. 

Advies geven
De cliëntenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Zo kan ze invloed uitoefenen 
op het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van dienstverlening. De cliëntenraad houdt 
zich nadrukkelijk niet bezig met individuele gevallen. De leden worden zoveel mogelijk 
betrokken bij het vormen van nieuw beleid dat directe consequenties heeft voor de ge-
meentelijke uitkeringsgerechtigden. Vanzelfsprekend kunt u via de cliëntenraad WWB 
uw algemene vragen of opmerkingen bespreekbaar maken binnen de gemeente. 

Terugdringen niet-gebruik
Ook probeert de cliëntenraad samen met de gemeente het niet-gebruik van de regelin-
gen voor mensen met een laag inkomen terug te dringen. Kent u dus iemand in uw eigen 
omgeving die hiervoor in aanmerking kan komen, maar hier geen gebruik van maakt? 
Meld dit dan (desnoods anoniem) aan de voorzitter. Iemand van de cliëntenraad kan u of 
de persoon die hier recht op heeft thuis bezoeken en concreet advies geven. 

Informeren
U kunt bij de cliëntenraad ook terecht voor meer informatie over de bijzondere bijstand, 
brochures en aanvraagformulieren. De leden informeren u graag over de mogelijkheden. 

Wilt u een afspraak maken met iemand van de cliëntenraad? Bel dan even met de 
voorzitter, de heer Ton Timmermans, tel. (0495) 633413. 

Intocht van Sint Nicolaas in Ospel 
weer een groot succes 

Vanmiddag rond kwart over een kreeg de brandweer van Nederweert een melding van 
een brand bij M.F.A. Haaze-hoof in Ospel. Daar was de intocht van Sinterklaas aan de 
gang. Een paar pieten hadden de pepernoten aan laten branden en waren vervolgens 
vergeten de oven uit de zetten. De bluspieten kregen de brand niet onder controle waar-
na de brandweer van Nederweert uit moest rukken. Door snelle inzet bleef de schade 
beperkt. 

De Harmonie Melodie der Peel en Jehado hebben prachtige sinterklaasliedjes gespeeld 
en de kinderen hebben uit volle borst meegezongen.

Sinterklaas en Pieten, namens alle kinderen van Ospel bedankt voor Uw komst en tot 
volgend jaar!

Zie ook www.ospel-actueel.nl/nieuws voor meer foto’s en video reportages  van deze 
super leuke middag!

Sint Nicolaascomité Ospel

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl
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Voor auto of aanhangwagen
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

“UT KAKELSPEKTAKEL”, 
KV DE PIEPKUKES, D’IND-J

Op zaoterdig1 december aanstaond-je 
zal in Kefee/Zaal Bi-j Le-nie, oppe Kruus-
straot in D’Ind-j, ut twie-dje Kakelspek-
takel van KV De Piepkukes plaats gaon 
vinge. Vanaaf 20.44 oor zulle de onger-
staondje artieste zich van de beste kant-j 
laote zeen en huure vur de schlager van 
2012-2013 te winne. 

De deelnemendje artieste zeen:
Erwin
Anita Haex
De Prullejoekels
Willy
Beer en Sjoes
Elles en Sabine
Fransisca en Mariëlle
Loes en Linda
Kleintje en Piepke
Tiny

Deze aovund-j zal onger muzikale begelei-
ding staon van oos eige “Vastelaovund-j 
Kwintet” en deskundige zjuries bepaale 
waat de nowwe Vastelaovund-j Schlager 
vanne Piepkukes vur 2013 weurtj.

Wieeter werke aan deze aovund-j auch nog 
2 geweldjige blaoskapelle mej, te weete: 
- De Spoëekejagerskapel oeet Swart-

brook
-  Blaoskracht 11 oeet D’Ind-j
Dees blaoskapelle gaon dur mede vur 
zurruge det auch de twie-dje edisie van 
“Ut Kakelspektakel” un onvergaetelijk fieëst 
gieet waere.

Auch zuldje deze aovund-j weer 1,11 
maeter beer kinne winne door mej te 
stumme vur de winnaar!!!
Nowsgierig? Kot-j gerus-j kieke en loees-
tere want de intree es zoeeas altieed vur 
niks.

Wil-dje oppe huugdje blieeve van al oos 
aktiviteite? Kiekt-j dan auch us op ozze 
saait, www.depiepkukes.nl
Auch beschikke vae sinds dit jaor over 
unne eige Facebook-pagina dae det jul-
lie ammaol leuk kinne vinge, www.face-
book.com/kvdepiepkukes, um zoe alles 
te weete te koome over alles wat vae, KV 
De Piepkukes,  organiseere

Schrieever van de Piepkukes.

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

Gratis Betaalpas

Gratis Internet Bankieren

Gratis Mobiel Bankieren

iDEAL

Open een voordelige 
betaalrekening 

en krijg:

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Goed zicht allicht. 
Dankzij de goede service van Eyecentre Nederweert 
zie ik alles weer goed, en dat is niet verkeerd. 
Leuke monturen en keuze genoeg. 
Zie het verschil tussen oude en nieuwe bril, 
precies zoals ik wil. 
Het is toppie, een lekker sportief koppie. 

Eyecentre bedankt Mevr. van Hoef. 

Installatie nieuwe pastoor
Op zondag 9 december zal 
tijdens een plechtige Eu-
charistieviering vanaf 14.00 
uur de weleerwaarde heer 
Marcus Vankan worden ge-
installeerd als pastoor van 
onze parochies.

Het programma ziet eruit 
als volgt:
13.40 uur Begroeting pas-
toor en familie bij de pasto-
rie aan de Biesstraat  waar-
na tocht met muziek naar 
de parochiekerk van de H. 
Nicolaas te Heythuysen.
14.00 uur Eucharistieviering 
tijdens welke de installatie 
plaatsvindt.
15.30 uur Kennismakings-
receptie in zaal De Bom-
bardon.

Wij nodigen hierbij uit voor deze installatie en de receptie van onze nieuwe pastoor.

Kapelaan Vankan is momenteel nog werkzaam in de parochiefederatie Hoensbroek. Per 
1 december a.s. treedt hij als pastoor in dienst van het parochiecluster Tabor met als 
standplaats Heythuysen.

Vriendelijke groet,       
Parochiebesturen  Baexem, Grathem, Heythuysen, Kelpen-Oler en Leveroy.

Dankbetuiging

Uw hartelijke blijken van medeleven en belangstelling ontvangen 
na het overlijden en bij de uitvaart van

Sjef Feijen
hebben ons goed gedaan. Het geeft ons troost en steun om dit 
voor ons zo grote verlies te kunnen verwerken. Daarvoor danken 
wij u oprecht. Een bijzonder woord van dank aan Pastoor Schuffelers,
aan het dameskoor en Begrafenisondernemer van den Boom.

    Marie Feijen - Janssen
    Kinderen en kleinkind

Nederweert, november 2012

Nek- schouder- of rugklachten!

Sportmassage
Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl

Kerstbomen
te koop:

Omorica’s en Glauca’s 
in verschillende maten. 

Fam. Truijen 
Kruisstraat 117

Nederweert-Eind

KERAMIEKEXPOSITIE
“Laat de sterren stralen 
in deze donkere dagen”

Cursisten van Reny van Gemert ex-
poseren op zaterdag 1 en zondag 2 de-
cember 2012 van 11.00 uur tot 16.00 
uur. Locatie: St. Teuniskapel, Weert, Alt-
weerterkapelstraat 6.
Iedereen is van harte welkom.

ELEKTROMONTAGE
ZONNEPANELEN

Wij leveren en installeren vakkundig 
systemen van groot tot klein.

Ook voor doe-het-zelf pakketten.

Bel voor informatie of 
een vrijblijvende offerte 06-54256242

of ga naar www.remozon.nl

Waarom nu zonnepanelen?!
- Landelijke subsidie
- Steeds stijgende energiekosten

ZONNEPANELEN 
ELEKTRO-INSTALLATIES

Sphinx showroom kwartronde douchebak + front 
+ plug + Douchecabine + thermostaatkraan + 

glijstangset van € 4.356,-  Nu € 1.250,-
  Aktie wandklosetcomb. compleet NU € 315,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Kerkstraat 4  6031 CH Nederweert
MMMMMMAAAAATTTTTCCCCCCHHHHHPPPPOOOOIIIINNNNNTTTTTTTTTTAAAAAA



Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

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

Het court bevindt zich in een overdekte hal.  Er kan dus altijd droog 
worden gevoetbald. De hal is voorzien van aparte kleedkamers, 
douches en toilet voor dames en heren. De koffi  e/fris bar is te huur 
in combinatie met het court maar ook afzonderlijk te huur voor o.a. 
feestjes en vergaderingen. 

Hulsenweg 1, 6031 SP Nederweert - telefoon 06-15141341
www.indoorsoccer-nederweert.nl

Vriendenclubs, scholen, verenigingen en 

bedrijven kunnen bij Indoor Soccer Nederweert 

een veld huren om lekker een potje te voetballen. 

Uiteraard kunnen voetbalclubs in de wintermaanden 

optimaal profi teren van de indoor trainingsfaciliteiten. 

Indoor Soccer is dynamisch en goed voor je conditie!

Bel voor boekingen, reserveringen en 

informatie over tarieven: 06-15141341

Wij vertellen u graag meer over de 

mogelijkheden.

BINN
EN-

KORT

OPEN

Jeans / Jacks
Sweaters / Shirts

Long Sleeves
Boxershorts
Schoenen

Heldensedijk 32 Meijel / Tel. (077) 466 17 17 / www.meeuwis-meijel.nl
/ 6 dagen per week geopend / Donderdag koopavond tot 20.00 uur / Zaterdag geopend tot 16.30 uur

DO 29-11 / VR 30-11 / ZA 1-12
G-STAR 3-DAAGSE
KORTING TOT 50% OP

VEEL G-STAR ARTIKELEN!

Diverse dames-

en herenjeans

HALVE prijs!!

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week 25 Nov. t/m 2 Dec.

KRUIMEL VLAAI
Halve kruimel vlaai € 3,50

10 Worstenbrood
Volgende week 2 t/m 9 December

ABRIKOZEN VLAAI

€ 6,95

€ 9,95

€ 6,95

Week van het Geld

Lessen in geldzaken groot succes
In de Week van het Geld, van 12 tot en met 16 november 2012, werden geldzaken 
bespreekbaar gemaakt. Op initiatief van Rabobank Weerterland en Cranendonck 
verzorgden Daniëlle Knapen en Eef van Opdorp thema-avonden en gastlessen 
bij diverse basisscholen in de gemeenten Cranendonck, Leudal, Nederweert en 
Weert. Zij zijn als budgetcoaches verbonden aan de Stichting Mijn Budgetonder-
wijs. De Week van het Geld werd voor de derde maal, met succes, georganiseerd 
door het platform Wijzer in Geldzaken met als doel kinderen meer bewust te ma-
ken van de waarde van geld.

Geslaagde gastlessen
De budgetcoaches: “Wij vonden het zeker een succes! Enthousiaste leerlingen, veel 
complimenten van leerkrachten over onze aanpak en positieve reacties van de ouders 
op de thema-avonden. Iedereen vindt dat het onderwerp meer aan bod zou moeten 
komen. Dankzij de Week van het Geld en de Rabobank hebben de groepen 7/8 van 23 
basisschoolgroepen een interactieve les gehad over geld. Opmerkelijk is dat kinderen 
geen idee hebben van de hoogte van een maandsalaris. Bedragen van 50 euro tot 1 
miljoen euro werden door hen genoemd. Veel kinderen begrijpen nu pas hoeveel hun 
ouders iedere maand moeten betalen.” 

Tijdens de lessen werd kort ingezoomd op lenen en sparen. Het motto ‘Geld lenen kost 
geld’ kenden ze allemaal. Wat dit precies inhield, ontdekten ze bij de toelichting over 
rente. Bij het onderwerp sparen kwam ook de verdienkant van rente aan bod. Sommigen 
veronderstelden dat spaarders vanzelf rijk worden. 
De meeste kinderen van groep 7/8 krijgen zakgeld. De hoeveelheid varieert van 1 tot 5 
euro per week. Richtlijnen voor het zakgeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd staan 
op de website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Tijdens de 
thema-avond voor de ouders bleek dat de kinderen hen al uitgebreid op de hoogte had-
den gesteld van de minimale zakgeldnorm. 

Informatieve thema-avonden
Bij de thema-avonden raadden de budgetcoaches ouders aan hun kinderen te infor-
meren over het maandinkomen en de maandlasten in het eigen gezin. Op die manier 
worden de kinderen meer bewust gemaakt van de waarde van geld. Ook adviseerden zij 
de ouders om een zogenoemd contractje af te sluiten met het eigen kind. In dit contractje 
de hoogte van het zak- en kleedgeld en wat daarvan betaald moet worden. Ten slotte 
ontvingen de ouders eenvoudige bespaartips. 

Organisatie en informatie
‘Als ik later groot ben’ was het thema van de Week van het Geld 2012, georganiseerd 
door het platform Wijzer in Geldzaken. Rabobank participeerde in dit nationale project. 

Meer informatie over omgaan met geld op www.mijnbudgetonderwijs.nl en www.wijze-
ringeldzaken.nl. 
Voor de jeugd is er de spaarvriend op www.raborolf.nl/weert.

Zolang de voorraad strekt. De goedkoopste verpakking is gratis.

AVEVE Nederweert
Voorheen SAWIN - Boerenbond
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 745031 

maandag t/m vrijdag 9 u - 18 u 
zaterdag 9 u - 17 u 

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

OPTIMA+ 
HONDENBROKKEN

2 HALEN, 
1 BETALEN 
op het volledige assortiment

Vuurwerk voor oudjaar: BESTEL TIJDIG!
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TV koop je bij de electro-zaak,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

Nieuwsgierig geworden?
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

MANTELZORGSALON 
10 DECEMBER: 

KERSTSTUK MAKEN
Op 10 december is het weer zover, dan 
gaan we tijdens de mantelzorgsalon een 
mooi kerststuk maken. Ook dit jaar zal 
Mia Claessen ons weer verrassen met 
haar creativiteit! De middag vindt weer 
plaats in de grote zaal van het Groene 
Kruis gebouw (kapelaniestraat 3 Neder-
weert). De zaal is open vanaf 13:00 uur en 
om 13:30 uur starten we. Aanmelden voor 
deze middag is verplicht! Je kunt je aan-
melden door vóór 7 december een e-mail 
te sturen naar thuishulpcentrale@dezorg-
groep.nl of te bellen naar de consulent Ar-
lette Reijnen 06 44 34 94 96, voicemail in-
spreken kan ook, geef dan duidelijk naam, 
adres en telefoonnummer door, dan wordt 
je op de lijst gezet! Deelname kost € 2,50 

We zien jullie graag weer allemaal ver-
schijnen!

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

Tel. 0495–461222 Tel. 0475–357900  infogezelschapsdieren@lintjeshof.com

Een professioneel ervaren team staat 
24/7 klaar voor u en uw huisdier.

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.
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Weekaanbieding

Brood en Banketbakkerij Tommie
St. Rochusstraat 5 Nederweert tel. 631422
Moesemanstraat 2 Nederweert tel. 631344

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Stroopwafelbavaroise ............................€ 10,75
Speculaas .......................................per pak  € 2,75
Andes ...............................................................€ 1,95
Saucijzenbroodjes ......................per stuk € 1,20

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

Sloggi en Ten Cate Aktie

3+1 gratis
voor dames en heren

Voor vogels kijken moet je 
vroeg op pad! 

Vogelexcursie over wintergasten in De Groote Peel 

In de winter verblijven er duizenden ganzen als wintergast in De Groote Peel en 
zijn omgeving.  Maar er zijn ook andere vogels die in deze streek overwinteren, 
zoals de klapekster, de grote zilverreiger en de blauwe kiekendief. Tijdens de 
vroege vogelwandeling op zondag 2 december ontdekt u meer over deze vogels. 
De excursie start om 8.00 uur bij de ingang van Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- voor volwassenen en  2,50 per kind. 
Opgave vooraf is gewenst op nummer: 495 – 641 497 of per mail: depelen@staats-
bosbeheer.nl

De Peelstreek en vooral het Nationaal Park De Groote Peel is een favoriete pleisterplek 
voor vogels die de noordelijke broedgebieden verruilen voor het warmere zuiden. De ak-
kers en weilanden rondom het Nationaal Park bieden, tenminste zolang er geen sneeuw 
ligt, een rijkdom aan voedsel. Bovendien kunnen de vogels ‘s nachts genieten van de 
rust op en rondom de grote waterplassen in dit uitgestrekte hoogveengebied. In het 
vroege voorjaar vertrekken ze dan weer naar huis om te broeden. 

Een vroege vogelexcursie onder leiding van een Peelgids van Staatsbosbeheer is in-
formatief, maar ook een bijzondere belevenis. Je moet er natuurlijk wel wat voor over 
hebben op je vrije zondag, maar als je eenmaal buiten die heerlijk frisse ochtendlucht 
opsnuift is het de moeite zeker waard. De meeste ganzen overnachten op het Elfde, de 
grote waterplas midden in De Groote Peel. Tegen zonsopkomst vertrekken de vogels in 
grote groepen en in verschillende richtingen om vervolgens neer te strijken op de land-
bouwgronden rondom het nationaal park. Het uitvliegen van de ganzen is een uniek en 
spectaculair schouwspel. Alleen al het geluid van de massaal vertrekkende ganzen is  de 
moeite van een vroege winterse wandeling zeker waard. Een aanrader voor iedereen die 
van natuurbeleving houdt!

Buitencentrum De Pelen 
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De Groote 
Peel. Hier starten alle activiteiten. In de winkel van het Buitencentrum zijn voor de vogel-
liefhebber diverse vogelgidsen maar ook nestkasten onder andere voor roodborstjes, 
koolmezen en zelfs mussenflats verkrijgbaar. Het Buitencentrum is in november t/m fe-
bruari op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.staatsbosbeheer.nl of www.np-degrootepeel.nl

Geschiktj en Ongeschiktj 
winnaars lidjesaovundj 

Vlikkestaekers
Na 4 jaar zijn ze dan eindelijk geschikt be-
vonden. Rob Raemakers en Gerald Koolen 
of te wel het duo “Geschiktj en Onge-
schiktj” zijn de winnaars geworden van de 
liedjesavond, editie 2012. In een uiteindelijk 
toch nog volgelopen Vlikkepelies werd “Jao 
weem zoej det toch zeen” door zowel jury 
als publiek aangewezen als de terechte 
winnaar. 

Speciaal woord van dank aan alle deelne-
mers: Gooje Raod, de Doospelse Dots,  Ich 
en Dich of te wel Hae en Dae, de Houtere 
Hingste en natuurlijk de winnaars Geschiktj 
en Ongeschiktj. Verder natuurlijk Oze 
Hoempa voor de geweldige live-muziek, 
Jan Truijen voor het geluid, Ton Sieben voor 
het licht, de jury, Marco Verwielen en Bas 
Poels voor de presentatie en het publiek 
voor de enthousiaste reacties. We zien ie-
dereen weer graag terug op onze Bonte 
Avonden: 7, 8 en 9 december.

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

Smisserstraat 15 Budschop

H en H Koopjes Nederweert.
 Tevens het adres voor het leegruimen van 

woningen en ophalen van al uw overbodige spullen. 
Ook halen wij oud ijzer, metalen en witgoed 

gratis bij u op. 

Tel. 06-53442320.

Openingstijden zie onze website. 
Zondag 2 december, 16 december en 2e Kerstdag 

zijn wij open van 13.00 tot 17.00 uur.

Speculaasactie Scouting Paus Pius X 
Zoals elk jaar aan het begin van het winterseizoen
Hebben de leden van Scouting PPX iets leuks te doen.
Zij gaan op zaterdag 1 december met speculaas op pad,
Zulke lekkere koeken heeft u al een jaar niet meer gehad.

De kinderen bellen vanaf half 10 bij u aan
Koop dan aub een pak en laat ze niet in de kou staan.
Maar gooi uw spaarvarken nog niet aan gruzelementen,
Net als vorig jaar kost 1 pak nog steeds slechts 1 euro en 90 centen.

Voor de kleintjes een handje snoep van de vrolijke ScoutingPieten,
En voor de grote mensen iets om bij de koffie van te genieten.
De opbrengst is voor het spel, de materialen, voor boten en voor kampen in het gras,
Met het 60-jarig jubileum in 2013 komt een beetje extra dan mooi van pas.

De oudere Scoutingleden lopen bij de geluidswagens door de straten
Dus houdt u de muziek maar goed in de gaten.
Nederweert-centrum wordt zo voorzien van vooraf opgenomen pepernoten-hiphop,
Zelf zingen is dus het devies voor de leden in Ospel, Eind, Boeket en Budschop.

De Bevertjes komen ’s morgens langs bij de Antonius Veste en Agnes Hof,
En hopelijk zijn ook de bewoners van Domus Bona Ventura weer vol lof.
Net als vorige jaren is er hulp van papa’s en mama’s op straat,
Waardoor de actie voor allen veiliger en soepeler gaat.

Reeds eeuwen hebben wij Nederlanders deze kruidige koeken lief,
En ook al is Scouting in ons Peeldorp nog maar 60 jaar actief,
Voor een december zonder Pieten en scouts die op straat ronddraven,
Zal zelfs de óudste Nederweerternaar nog heel diep in zijn geheugen moeten graven.

Voor het kopen van een pak echte banketbakkersspeculaasjes.
Danken de kinderen u hartelijk samen met alle Pieterbaasjes.
Wilt u meer informatie over Scouting Nederweert, maar vindt u het niet zo snel? 
Kom dan eens langs bij onze digitale blokhut op www.scoutppx.nl

Start bouw hotel in 2013
Tijdens een gesprek tussen de heer Lover-
bosch, burgemeester Evers en de heer van 
Ekerschot, fractievoorzitter van de PvdA Ne-
derweert, is duidelijk geworden dat Nobis in 
2013 start met de bouw van een hotel, achter 
de Mcdonalds. 

Door de verbouw/afbouw van het voormalige pand Meijsen, waren er bij inwoners en 
politieke partijen vragen ontstaan over de realisatie van het hotel. In een prettig en con-
structief gesprek met de heer Loverbosch is nu duidelijk geworden dat de voorberei-
dingen van het hotel in volle gang zijn. In 2013 zal met de bouw van dit hotel gestart 
worden. Een hotel op die locatie is een goede aanvulling op de toeristische infrastructuur 
in Nederweert en zal ook de nodige werkgelegenheid opleveren. Inmiddels zijn in de 
voormalige hal al enkele onderdelen gerealiseerd zoals een restaurant, een bowlingbaan 
en een casino.
De heer Loverbosch gaf aan dat de fasering van de bouw mede een gevolg is van de 
verbouwing van een hotel in Helmond. Als familiebedrijf is het gezien alle plannen nood-
zakelijk niet alles gelijktijdig op te pakken. Men hoopt na een voorspoedig bouw een 
mooi hotel neer te zetten, zodat een lang gekoesterde wens van de gemeente Neder-
weert ingevuld wordt.
Wij wensen de heer Loverbosch veel succes met de bouw

De PvdA fractie Nederweert.

Vier je verjaardag (ook in de 
winter) bij De Pelen!

Winterarrangementen voor kinderfeestjes in De Groote Peel

Kinderen die in de winter jarig zijn boffen maar! Staatsbosbeheer heeft namelijk 
voor het komende winterseizoen speciale arrangementen voor Kinderfeestjes in 
De Groote Peel ontwikkeld. Daarbij zijn de feestvierders deels binnen en deels 
buiten actief. De tochten staan onder begeleiding van Peelgidsen en starten bij 
Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Kinderen die in de maanden maart t/m 
oktober hun verjaardag vieren kunnen 
in De Groote Peel  kiezen uit vijf Avon-
turentochten. Het afgelopen jaar hebben 
er al meer dan 1200 kinderen aan zo’n 
tocht meegedaan. Voor ‘winterkinderen’ 
zijn een aantal van deze tochten niet 
mogelijk. Om ook deze kinderen een na-
tuurfeestje te bieden heeft Staatsbosbe-
heer nu speciale winterarrangementen 
beschikbaar.

Binnen – en buitenpret!
Er zijn twee arrangementen waarbij binnen- en buitenpret met elkaar gecombineerd wor-
den. Bij de Speuren naar Sporentocht gaan de kinderen een winterse wandeling maken 
en daarbij op zoek naar de sporen die dieren in de natuur achterlaten. Daarna kunnen ze 
zich uitleven met forensisch onderzoek op een uilenbal. Hongerig van al dat speuren? 
Dat komt goed uit, want na afloop brandt buiten de vuurkorf en kunnen de kinderen zelf 
broodjes met worst bakken. 

Bij het tweede winterarrangement lonken we al een beetje naar het voorjaar. De deel-
nemers gaan nestkastjes timmeren en helpen zo de dieren in de lente aan een veilige 
broedplek. Uiteraard mogen de zelf getimmerde nestkastjes mee naar huis. Maar eerst 
lekker naar buiten voor een stevige wandeling over Peelbanen, knuppelbruggen en na-
tuurlijk de uitkijktoren op om heel ver weg te kijken. Bij dit arrangement krijgen de kinde-
ren tijdens het knutselen een beker warme chocolademelk en een wafel. 

Behalve deze arrangementen zijn er in de winter ook nog twee Avonturentochten; de 
Mossige Moerasexpeditie Het Verloren Medaillon mogelijk. Neem voor persoonlijk ad-
vies en/of een reservering contact op met Buitencentrum De Pelen: 0495 – 641 497 of 
depelen@staatsbosbeheer.nl. 

Buitencentrum De Pelen 
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is in november t/m februari 
op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer info: www.staats-
bosbeheer.nl of www.np-degrootepeel.nl 

Stomazorg SJG Weert erkent 
Op 10 november jl. lanceerde de Nederlandse Stomavereniging de Stoma Zorg-
wijzer. De wijzer helpt stomadragers bij het maken van hun ziekenhuiskeuze. De 
bijbehorende website laat stomadragers zien of een ziekenhuis voldoet aan de 
normen voor goede stomazorg, die de vereniging samen met stomadragers, sto-
maverpleegkundigen en specialisten heeft vastgesteld. SJG Weert is ook in de 
lijst opgenomen voor de stomazorg van de dikke- en dunne darm. Volgens de Ne-
derlandse Stomavereniging zijn de informatievoorziening, begeleiding en onder-
steuning rondom de zorg van SJG Weert dik in orde. En dat komt niet in de laatste 
plaats door de intensieve samenwerking met de thuiszorg van het Groene Kruis. 

Ingrijpend
SJG Weert heeft vier speciaal opgeleide stomaverpleegkundigen die opgeteld meer dan 
60 jaar ervaring hebben. Zij helpen en adviseren patiënten bij het verzorgen van een sto-
ma en ondersteunen hen bij het acceptatieproces. Doel van de stomazorg in SJG Weert 
is dat de patiënt zelfstandig kan functioneren en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te 
verbeteren. Stomaverpleegkundige Miranda Janssen: “Het krijgen van een stoma is een 
ingrijpende gebeurtenis voor zowel de patiënt als zijn directe omgeving. Om daarmee 
om te leren gaan, is goede begeleiding nodig.” 

Unieke samenwerking Groene Kruis
De stomazorg binnen SJG Weert is erop gericht om patiënten zo goed mogelijk te bege-
leiden op de verpleegafdeling, naar de polikliniek en uiteindelijk weer naar huis. Volgens 
Miranda Janssen zijn daar goede afspraken over gemaakt. Zo wordt de stomazorg van 
SJG Weert in nauwe samenwerking met de thuiszorg van het Groene Kruis verzorgd. Om 
te waarborgen dat patiënten een goede ondersteuning in de thuissituatie krijgen, wordt 
de thuiszorg al ingeschakeld vóór het ontslag van de verpleegafdeling. Ook is er, naast 
een gespecialiseerd verpleegkundige van SJG Weert, bij elk poliklinisch spreekuur een 
stomaverpleegkundige van het Groene Kruis aanwezig. Een dergelijke samenwerking is 
uniek in Nederland. Miranda: “Doordat we samenwerken met de thuiszorg kunnen we de 
zorg rondom de patiënt centraal stellen. Niet alleen tijdens een ziekenhuisopname en het 
spreekuur, maar ook daarna. Patiënten kunnen altijd terecht bij een deskundige als ze 
vragen hebben. Ook als zich midden in de nacht een probleem voordoet.” 

Meer informatie?
Mensen die meer willen weten over de stomazorg van SJG Weert kunnen op dinsdag en 
donderdag tussen 13.30 uur en 17.00 uur contact opnemen met een van de stomaver-
pleegkundigen via telefoon: 0495 - 57 26 06.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur. 
PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie School
straat 2, 6031 CW nederweert, gesprek 
met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
emailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.0011.00 uur voor het bestellen van 
HH. missen, afhalen van doopbewijzen 
enz. tel. 625887; email adres kantoor: 
administratie@kerknederweert.nl
voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
SintLambertusparochie te nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 29 nov. tot en met 8 dec. 2012 

DONDERDAG 29 NOVEMBER 
18.00 uur geen uitstelling, rozenkrans en 
H. mis. 

VRIJDAG 30 NOVEMBER
Feest van H.-Andreas, apostel
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

ZATERDAG 1 DECEMBER  
Vooravond van de eerste zondag van de 
Advent
18.00 uur H. mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – Piet Scheij
ven (vanwege verjaardag), Wiel Schroijen 
vanwege verjaardag en overleden familie 
Schroijenvan den Kerkhof, mia Haenen
Teeuwen; voor de bewoners (voormalige 
en huidige) van appartementencomplex 
de Smeet en al hun familieleden, St.elooy 
(H.egilius) patroon van de smeden, be
schermheilige en vanwege 10jarig jubi
leum van het complex.

ZONDAG 2 DECEMBER
Eerste zo dag van de Advent
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. 
T.Kessels) – Petrus Hoeben en marga
retha Coolen, Jan mathijs Kessels, Wim 
mulders.
aansluitend aan de hoogmis koffie/thee
bijeenkomst in Parochiecentrum.

MAANDAG 3 DECEMBER 
Gedachtenis van H.-Franciscus Xaverius, 
priester
18.30 uur rozenkransgebed in mariaka
pel.
19.00 uur H. mis in mariakapel  tot bijzon
dere intentie.

DINSDAG 4 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes van Da-
mascus
18.30 uur rozenkransgebed in mariaka
pel.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

WOENSDAG 5 DECEMBER
geen rozenkransgebed en H. mis.

DONDERDAG 6 DECEMBER
Gedachtenis van Sint-Nicolaas, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis. 

VRIJDAG 7 DECEMBER
Gedachtenis van H-Ambrosius, bisschop 
en kerkleraar
19.00 uur H. mis (zang Join Us uit ell)  
toediening van het H. vormsel aan de kin
deren van groep 8 van de basisscholen.

ZATERDAG 8 DECEMBER
Onbevlekte Ontvangenis van de heilige 
maagd Maria - vooravond van de tweede 
zondag van de Advent 
18.00 uur H. mis – (zang dameskoor Can
tantes, lector mevr. a. engels)  jaardienst 
ouders Fransenvan Loon, jaardienst 
Fried Caris en anna Clomp, Lies van riet
van de Kruijs (vanwege verjaardag) tevens 
voor Sjeng van riet, roos HermansSaes 
(vanwege verjaardag), Wiel Stultjens 
vanwege verjaardag, jaardienst Dina 
StultjensKnapen en tevens voor mies 
Stultjens, Pierre van gemert vanwege 
verjaardag.

Misdienaars
Zondag 2 december 09.30 uur: borbin en 
benke roost.

Overleden
afgelopen vrijdag was de uitvaart voor 
riekie Smolenaars, zij is 66 jaar geworden 
en woonde in de Franciscanessestraat.
moge zij ruste in vrede.

Adventskrans maken op vrijdagmid-
dag
Komende zaterdagavond om zes uur is 
er weer een gezinsmis. In deze gezinsmis 
gaat het over de advent, de voorberei
dingstijd voor Kerstmis. In de kerk hangt 
dan boven het altaar een grote advents
krans met vier kaarsen, waar ieder week
end een nieuwe kaars wordt aangestoken 
totdat ze alle vier branden. 
De jeugd kan ook zelf een adventskrans 
maken daags voor de gezinsmis,  vrijdag
middag 30 november van drie tot vijf uur 
in het Parochiecentrum. De kosten zijn 
3,50 euro bestemd voor de adventskrans, 
kaarsen en groen. Je mag ook zelf spulle
tjes van huis meenemen om aan de krans 
vast te maken. De kinderen brengen de 
adventskrans naar de kerk, waar de pas
toor ze zal zegenen. na de gezinsmis mo
gen de jongens en meisjes de krans mee 
naar huis nemen.
Wie wil meedoen met het maken van een 
adventskrans, moet zich opgeven via het 
strookje aan de brief die op school zijn 
uitgedeeld. Het strookje kan je in de brie
venbus van de pastorie (Schoolstraat 2) 
doen. mailen kan ook: roost447@planet.nl

Kinderen voor kerstspel op kerstavond
op kerstavond rond de mis van zeven uur 
wordt weer een kerstspel opgevoerd in de 
kerk. Kinderen die willen meedoen, kun
nen zich aanmelden. In verband met het 
maken van passende kleren is vroegtij
dige aanmelding gewenst. Waarschijnlijk 
is één repetitie voldoende en de kinderen 
hoeven niets uit hun hoofd te leren, want 
voor de meesten is geen of weinig tekst.
opgeven bij de pastoor op de pastorie of 
tijdens de spreekuren in het Parochiecen
trum op maandag, woensdag en vrij
dagmorgen. 

Deken Franken van Weert ook waarne-
mend pastoor 
Deken Hans Franken van Weert is be
noemd tot administrator (=waarnemend 
pastoor) van de parochies H. matthias 
en De goede Herder te Weert. Hij is tij
delijk pastoor sinds het vertrek met eervol 
ontslag van pater Sjef Litjens, die terug
gegaan is naar het klooster van zijn con
gregatie van de Heilige geest. De deken 
behoudt zijn overige taken, onder meer 
als deken van Weert. De gemeente ne
derweert, met uitzondering van Leveroy, 
behoort tot het dekenaat Weert.

KAPEL O.L. VROUW VAN
LOURDES IN SCHOOR
Kerkbijdrage rabobank rek. 

nr.1355.09.246 
en Ingbank gironr. 2943427

Zondag 2 December 
H. mis 10.00 uur – voor overleden ouders 
verspagenvan melick.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 30 november 18.30 uur.
muziek: samenzang

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

Contactpersoon: Pastoor r. Schuffelers,  
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453

banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

voor het bestellen van H. missen, het 
opgeven van intenties en het uitschrijven 
van doopbewijzen kunt u contact opne
men met mia gubbels, budschop 6, telf.  
632821. 
U kunt ook per email de intenties op
geven op het adres: gubbels@kpn
planet.nl en het bedrag van € 20,00 
overmaken op rek.13.55.06.824 van de 
St.rochusparochie budschop of op giro 
1836498. een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij mia gubbels, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer 
en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. 
opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer 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 02 december 2012  H. mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor

H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel
zijn van de parochie.

Lector: mariet van geleuken
misdienaar: bert verheggen
Collectant: Hein nieskens

Donderdag 29 november 2012
19.00 uur plechtige vormselmis waarbij 
de kinderen van groep 7 en 8 van basis
school budschop gevormd worden door 
vicaris maessen.

H. Missen op zondag
met ingang van de winterperiode zul
len op zondag de H.missen gehouden 
worden op het altaar dat dan ingericht is 
voor de kerkbezoekers. Het altaar wordt 
afgeschermd van de grote kerk met een 
schuifwand zodat verwarmingskosten 
beperkt blijven.  op feestdagen en bij  bij
zondere gelegenheden zal de grote kerk 
gebruikt worden voor de H. missen. Het 
kerkbestuur zal t.z.t. evalueren hoe dit 
verlopen is.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

Tel. 0495651316
Internet: parochie.leveroy.net

Week van  1 dec. 2012 – 8 dec. 2012
bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

opgave misintenties Tel. 0495651237
Parochiebureau geopend 

1ste en 3e zondag van de maand na 
hoogmis tot 11.30 uur. 

U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495651230

Zondagmorgen 2  dec. 9.30 uur:
1ste Zondag van de Advent

als hgm. t.e.v. H. Hart, als hgm. t.e.v. H. 
barbara patrones van onze kerk, 
als zwd. voor Sjra Hanssen (Canticum 
novum)

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

TE OSPEL
Pastoor a. Koumans, omI ospel
o.L. vrouwestraat 53 6035 an

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor : dinsdag + donderdag 10.3012.00 
pastorie : maandag t/m vrijdag 10.3012.00 

rabo 14.03.00.511  giro 103.36.64
gezinsbijdrage rabo 14.03.01.879

KerKDIenSTen 1  8 december. 

Zaterdag 1 december, 19.00 (Samen
zang) Theu Stockmans (verjaardag), vel
terSteijvers, zoon Jo en kleinkimd Huib, 
ghm Franciscus Smeets en maria gertru
da Smeetsbrentjens (verjaardag), ghm 
Tjeu Hermans en miena HermansJon
kers, ghm Frens Wijen, ghm Jos vaes en 
Petronella verlinden, zwd Wim mulders. 
Zondag 2 december, 1e zondag van de 
advent, 10.00 (Kerkelijk zangkoor gre
goriaans) 1e voorbereiding op het nade
rende kerstfeest.
Dinsdag 4 december, 19.00 voor de zie
ken. 
Donderdag 6 december, H. nicolaas, 
bisschop, 19.00 voor eigen intenties. 
vrijdag 7 december, 1e vrijdag van de 
maand. De ziekencommunie wordt deze 
maand op vrijdag 21 december gebracht 
(Kerstcommunie).
Zaterdag 8 december, HHHhh oogfeest 
van de onbevlekte ontvangenis van de H. 
maagd maria, patrones van ons bisdom 
en onze parochie, 19.00 (Samenzang) 
Helena Douvenberben (verjaardag), ghm 
martinus Hubertus broens en Catharina 
broensrutjens, ghm anna op ’t root 
en Harrie Jonkers, en op de feestdag van 

o.L. vrouw onbevlekte ontvangenis, pa
trones van onze parochie, ook voor het 
welzijn van onze parochie.
ACOLIETEN: za. 1 dec. 19.00: richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 2 dec. 
10.00: Dennis van rooijen, victor Köster, 
Sander van Lierop, Cas Schonkeren; za. 8 
dec. 19.00: Harry geerlings, Kathy geer
lings. 
DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel is Fay Konings, Past. vullers
straat 23, in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen. We wensen dopeling en ou
ders van harte geluk en een goede toe
komst. 
ADVENT: We staan aan het begin van een 
nieuw kerkelijk jaar, tevens de voorberei
ding op het aanstaande Kerstfeest. met 
de viering van de advent bereiden we ons 
voor op de herdenking van de geboorte 
van het kind Jezus. Het gehele mysterie 
van Christus wordt door de Kerk geduren
de de jaarkring herdacht, vanaf de mens
wording tot aan de dag van het Pinkster
feest en tot aan de verwachting van de 
komst van de Heer. De adventskrans met 
de vier kaarsen, die geleidelijk, zondag na 
zondag, worden aangestoken is de herin
nering aan de verschillende etappes van 
de heilsgeschiedenis vóór Christus en 
symbool van het profetisch licht dat lang
zamerhand de nacht verlichtte van de ver
wachting tot het opgaan van de zon van 
de gerechtigheid. 
Ik nodig u graag uit om de komende we
ken deel te nemen aan de misvieringen, 
waarin gedachten van blijde verwachting 
tot ons komen. 
Pastoor a. Koumans.

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor r. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.0012.00 uur en 

volgens afspraak tel. 631317.
Contactadres: Lenie mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 0622617907 
email: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

1 t/m 8 december  2012

ZATERDAG 1 december: 19.15 uur H. 
mis, koor De Leeuwerik.

ZATERDAG 8 december: 19.15 uur H. 
mis.

LEZERS: zaterdag 1 december maria van  
nieuwenhoven, zaterdag 8 december 
nelly Stienen.

MISDIENAARS:  zaterdag 1 december 
Jarno bongers en valerie beerens, zater
dag 8 december Tom van Horik.

NIEUW KERKBESTUURSLID: met in
gang van 1 oktober is de heer John van 
buul benoemd tot kerkbestuurslid van 
onze parochie. Wij zijn erg blij dat John 
deze taak heeft aanvaard. Hij volgt an
dré bongers op. andré is officieel 12 jaar 
lid van het kerkbestuur geweest en heeft 
daarna nog 2 jaar zijn taken in het kerkbe
stuur volledig uitgevoerd. Waarvoor onze 
hartelijke dank.

”Ontkenning verhindert bevrijding. Om te 
veranderen zul je eerst moeten accepte-
ren.”   

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph , St Josephstraat 8 van 
verpleeg artikelen, zoals rollators, 
hoog/laag bedden, krukken.

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

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
11.00 tot 17.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

brugstraat 6, nederweert
tel: 0610644332 www.leniechantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

aLgemeen
maaTSCHaPPeLIJK WerK
mIDDenLImbUrg

Tel. 088 – 656 06 00
Dagelijks van 08.3017.00 uur

Bureau Weert:
vogelsbleek 10, 6001 be Weert
Spreekuur dagelijks van 09.0010.00 uur

Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 Ca nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.0010.00 uur

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

Rouwcentrum van den Boom Ospel
Tel. 0495 - 62 53 56

Rouwcentrum van den Boom Meijel
Tel. 077 - 466 41 41

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

Ongeacht waar of hoe u verzekerd bent
U mag altijd zelf beslissen welke uitvaartondernemer u kiest.
Wij verzorgen alle formaliteiten, voor de uitkering van uw polis.

Ook beschikken wij over diverse koelsystemen, waardoor het mogelijk is
uw dierbare overledene aan huis op te baren.

Aula Tumulus in Meijel een locatie voor levensoverwegingen,
wanneer gekozen wordt voor een niet kerkelijke afscheiddienst.

LKV AFD. NEDERWEERT
Hallo dames,

Dinsdag 18 december vieren we Kerst
mis. We beginnen met een boeteviering in 
de Lambertuskerk om 19.00 uur. Daarna 
voortzetting in de grote zaal van de Pin
nenhof. Dames die niet naar de kerk gaan: 
de zaal is om 19.45 uur open. 

met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

KerKdiensten

Ouderenvereniging Budschop (Lid KBO)

Kienen nov./dec.
Er wordt gekiend op de vrijdagen 30 nov. en 14 dec.

voor geldprijzen en jackpot.

In de vergaderzaal van de Kerkvoorziening budschop.
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur.

Iedereen is welkom.

Het bestuur.

LKV AFD. OSPEL
beste leden, 

We nodigen jullie uit voor onze Sinter
klaasavond op dinsdag 4 december in de 
Haazehoof. We beginnen om 20.00 uur. 
Laat jullie dan verrassen door...........!!!!!
Het belooft in ieder geval een hele leuke 
avond te worden en we wensen jullie veel 
plezier en gezelligheid. 

met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor het goede dat zij ons gegeven 
heeft, nemen wij afscheid van mijn lieve vrouw, onze trotse moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Elisa Steijvers
echtgenote van

Jacobus Mathias Wijnands

* 19-2-1926                                           † 12-11-2012

Jac Wijnands
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Beuldersweg 9, 6031 CT  Nederweert

Conform haar wens heeft de crematie in besloten kring plaats-
gevonden.

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

Op zaterdag 1 december en 
zaterdag 8 december houden

wij weer onze Kerst-
Inloopdagen 

‘’Brocante Lichtpuntjes’’ 
om weer gezellig wat 

inspiratie op te doen voor 
de komende feestdagen.

Wij verwelkomen u graag 
tussen 10.00u en 16.00u. 

We zorgen dat de koffie 
klaar staat en de 

houtkachel brandt. 
Tot dan!

www.hetklaverhofje.nl 
Wetering 3 Nederweert 

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 nederweert.

Vorkmeer 
Nederweert 

In de gemeente nederweert is vorkmeer dé welzijnsorganisatie. vorkmeer wil een bij
drage leveren aan het welzijn van mensen. De organisatie heeft diensten op het gebied 
van vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, jongeren, leefbaarheid en sport. 

MAATJESPROJECT: Vrijwilliger (m/v) gezocht voor het bezoeken van een (lokale) 
voetbalwedstrijd! 
vorkmeer is op zoek naar een vrijwilliger (man of vrouw) voor een 49jarige man die 
woonachtig is in nederweert. Zijn grote hobby is voetbal en hij vindt het gezellig om 
samen met iemand een kopje koffie te drinken. We zoeken een vrijwilliger die af en toe 
met meneer op zondag een voetbalwedstrijd in nederweert (of omgeving) wil bezoeken. 
bent u de vrijwilliger die hem een hele leuke middag kan bezorgen? neem dan contact 
op met vorkmeer. neem ook gerust contact op voor meer informatie over deze oproep. 

MAATJESPROJECT: Vrijwilliger (m/v) gezocht om samen te fietsen! 
voor een mevrouw van 50 jaar woonachtig in nederweert zoeken we een vrijwilliger (man 
of vrouw) die het leuk vindt om samen met haar te gaan wandelen en/of fietsen. voor 
mevrouw is het belangrijk om te bewegen en samen erop uit gaan is natuurlijk leuker 
dan alleen! Deze gezellige mevrouw vindt het leuk om samen met iemand activiteiten te 
ondernemen. bent u de enthousiaste vrijwilliger die we zoeken? neem dan contact op 
met vorkmeer. Wij geven u graag meer informatie over het maatjesproject. 

VACATURE VAN DE WEEK: Vrijwilligers Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor mensen van 18 jaar en ouder die een lichamelijke beperking 
hebben en hierdoor eenzaam zijn of eenzaam dreigen te worden. De Zonnebloem afde
ling nederweert is op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers om mensen 
een gezellige middag en/of dag te bezorgen, bijvoorbeeld door samen een kopje koffie 
te drinken, een wandeling te maken of een markt te bezoeken. verder zoekt de Zonne
bloem vrijwilligers voor de verzorging van gasten bij activiteiten en voor de begeleiding 
van rolstoelgebruikers en mensen met een rollator. Kunt u iets voor de Zonnebloem 
betekenen? neem dan contact met ons op. 

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersvacatures of wilt u zelf vrijwilliger worden? meldt u dan 
aan via onze digitale vacaturebank op onze website www.vpnederweert.nl.

DE VRIJWILLIGE HULPSERVICE: klussen in en rondom het huis
Heeft u een klus in of rondom het huis die u niet zelf of alleen kunt doen, die niet gedaan 
kan worden door mensen uit uw directe omgeving en die u niet kunt uitbesteden aan 
een bedrijf? Dan kunt u gebruik maken van de vrijwillige Hulpservice van vorkmeer. De 
vrijwillige Hulpservice is een brede klussendienst die werkt met hulp van vrijwilligers. 
U kunt een beroep doen op de Hulpservice voor kleine, in principe incidentele en kortdu
rende klussen. voorbeelden van klussen zijn: kleine reparaties in huis, onderhoudswerk
zaamheden in de tuin, vervoer en hulp bij het invullen van formulieren. 
een groep enthousiaste vrijwilligers van vorkmeer staat klaar om u te helpen. voor het 
gebruik maken van de dienst vragen we een kleine onkostenvergoeding.

Klus aanmelden
voor het aanmelden van een klus kunt u contact opnemen met vorkmeer. Dit kan via tel. 
0495688247 en email vrijwilligehulpservice@vorkmeer.nl. natuurlijk kunt u ons ook bellen 
of mailen voor vragen en meer informatie. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u verdere inlichtingen? neem dan contact met ons op, vork
meer nederweert, Kapelaniestraat 4, 6031 bX nederweert, tel. 0495688249, 
mail info@vpnederweert.nl of kijk op www.vpnederweert.nl.  

OPEN HUIS VAN NICOLAAS
Tijdens de Sinterklaasintocht in Weert, 
opende burgemeester Jos Heijmans zon
dag officieel het Huis van nicolaas. Wil je 
met eigen ogen zien, wat er allemaal in het 
Huis van nicolaas gebeurt? breng dan 
tot en met dinsdag 4 december een be
zoek aan het Huis van nicolaas in Weert. 
al elf jaar is het prachtige, monumentale 
pand  het Jacob van Horne museum aan 
de markt  het tijdelijke logeeradres van 
Sint nicolaas en Zijn gevolg. Het Huis 
van nicolaas is een initiatief van en sa
menwerking tussen Centrum Weert Pro
motion (CWP) en gemeente Weert. Sint 
nicolaas bezoekt alle Sinterklaashuizen 
in nederland, maar logeren dát doen Hij 
en Zijn Pieten alléén in Weert. Het Huis 
van nicolaas is dinsdag tot en met vrijdag 
geopend van 13.00 uur tot 16.30 uur. op 
de zaterdagen van 11.00 tot 16.30 en op 
zondagen van 13.00 tot 16.30 uur. op de 
maandagen rust Sint nicolaas uit en is het 
Huis voor publiek gesloten. 
Het thema is dit jaar beestenboel. De 
Stoomboot was afgedreven naar een tro
pisch eiland en nadat alles weer in orde 
was gemaakt, heeft de boot gelukkig snel 
de koers naar nederland kunnen hervat
ten. De goedheiligman heeft tijdens Zijn 
verbijf op het eiland een aantal prachtige 
dieren verzameld, die Hij aan iedereen wil 
laten zien. De inrichting van Het Huis heeft 
dan ook een beestachtig en tropisch tintje 
gekregen. Tevens kun je meedoen met de 
knutsel en kleurwedstrijd ‘De mooiste 
vis van de zee’ en de Huisdierenfotowed
strijd. er zijn leuke prijzen te winnen. Kijk 
voor de wedstrijden en andere informatie 
op www.huisvannicolaas.nl. bovendien 
gaat Sint nicolaas met de tijd mee en is 
Hij te volgen op Facebook (www.face
book.com/huisvannicolaas). 

voor meer informatie kunt u terecht bij
arjanne van voorst /  Communicatie Huis 
van nicolaas / m. 06  213 750 80 /  email 
arjanne67@ziggo.nl  
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Grieks             Specialiteiten  Restaurant

Grieks Specialiteiten Restaurant MythosGrieks Specialiteiten Restaurant Mythos
Nieuwendijk 40 Nieuwendijk 40  5712 EN  Someren-Eind 5712 EN  Someren-Eind Tel.: 0493-470 800Tel.: 0493-470 800
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Heeft U al plannen voor de kerst ?
Wij serveren een kerst brunch op 
1e en 2e kerstdag.
Aanvang 12.00 uur tot ca. 16.00 uur.

'S avonds kunt U bij ons beide dagen
a la carte dineren vanaf 17.00 uur

Wilt u liever kerst thuis vieren, wij verzorgen
ook catering bij U aan huis.

Voor prijzen en info kijk even op onze site
of pak even de telefoon.

Gaarne reserveren…!!! 

Kerkendijk 126
5712 EX Someren-heide
Tel.: 0493-491564
www.rest-zalen-heidehof.nl

K
E

R
S

T
 20

12

Uw privé kok
voor een feestje
thuis of op locatie.

Bel nu voor de
mogelijkheden...

Bart Bijlmakers | 0495-625647 | www.privedinerencatering.nl

Bijzonder culinair.

silverlicious.nl

info@silverlicious.nl     

Een feest of evenement, thuis of op locatie. Paul Silvertand 

en Laury Donkers beschikken over het talent om van iedere 

gelegenheid iets bijzonders te maken. Luxe hapjes, buffetten 

en walking dinners, maar ook kookservice, kookworkshops op 

locatie en partyservice - Silverlicious verzorgt het met bijzonder 

veel passie en enthousiasme tegen vriendelijke prijzen.

Paul Silvertand

+31 (0)6 1088 8207

Laury Donkers

+31 (0)6 5125 8713

Kerstarrangement
(Incluuusief BBBBBBBBieieieieieieieei rrrrrrrrr, ,,, , FrFrFrFrFrFrFrFF is, Wrrrr ijn,iWW
Koffieee enenenenenenenenee TTTT TTTTTheheheheheheheheeheeee)e)e)e)e)e)e))e))
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5 december
St. Nicolaas Buffet
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Het roer omgooien
Caspar Kessels, voorheen eigenaar Restaurant Kes-
selshof, heeft geen seconde spijt van de stap die hij 
heeft genomen. Vanaf het intreden van de crisis was 
meteen merkbaar dat je als ondernemer een andere 
manier moet vinden om je gasten binnen te krijgen. 
Na 2,5 jaar proberen en de schouders er onder te 
zetten, trok hij de conclusie dat het niet haalbaar was 
om een structureel positieve wending te geven aan 
de formule van restaurant Kesselshof. 

De beslissing om het roer om te gooien en een 
compleet nieuw bedrijf en concept te lanceren heeft 
veel nieuwe energie gegeven. Caspar is horecaman 
pur sang en wil niets liever dan zich onder de gasten 
te begeven. 

Compagnon John Beijes werkte al ruim elf jaar samen 
met Caspar als chef-kok. De stap voor John om mee 

te ondernemen  was niet zo groot, de uitdaging des te 
groter. Twee vakmannen met veel ervaring op horeca-
gebied. Kitty Verspagen stapt ook in als ondernemer om 
de bedrijfsvoering en allerhande zaken achter de scher-
men te regelen zodat er achter Diverso een gestroom-
lijnde organisatie staat. 

Diverso kent nu alle seizoenen
Ieder seizoen heeft z’n charme. Diverso probeert vernieu-
wend, verrassend en anders te zijn. Op de  krijtborden 
in de verschillende ruimtes staan de seizoensgerechten 
geschreven, die buiten de kaart te bestellen zijn. Tijdens 
de weekdagen van maandag tot en met donderdag heeft 
Diverso haar MA.DI.WO.DO-arrangement. Iedere maand is 
er een andere aanbieding die het interessant maakt om 
op weekdagen te gaan eten bij Diverso.

Diverso heeft plannen
Sinds kort is de loungebar anders ingericht. De muren 

zijn oranje geschilderd en de canvasdoeken met 
mediterrane plaatjes hangen aan de muur. Tafels en 
stoelen zijn geplaatst zodat gasten ook beneden lekker 
kunnen eten. De bar is er nog steeds zodat de ruimte 
altijd gebruikt kan worden voor borrels, recepties en 
andere  feestjes. Het is een vrolijke, warme plek waar 
je uitkijkt op de tuin en de buitenkachel (die regelma-
tig brandt!).

Toscaans tafelen
Een nieuwe variant van samen gezellig eten is het Tos-
caans tafelen. Italiaanse families zie je traditioneel aan 
een grote tafel vol met wijn, water en schalen met eten. 
Daar heeft Diverso op ingespeeld. Je krijgt per gang 
schalen geserveerd met daarop verschillende soorten 
vis, vlees, groenten. Ook het dessert wordt op deze ma-
nier geserveerd. Je kiest uit wat je wilt nemen en legt 
dat op je bordje. Het Toscaans tafelen is zeer geschikt 
voor groepen (vrienden, familie, teamuitje).  

Diverso knalt 2012 uit en knalt 2013 in!

Het is alweer ruim een jaar geleden 

dat Restaurant Diverso haar deuren dat Restaurant Diverso haar deuren 

opende. Waar voorheen op de hoek opende. Waar voorheen op de hoek 

van de Brugstraat een chique restau-

rant lag, vind je nu een vriendelijk en 

toegankelijk restaurant voor iedereen. toegankelijk restaurant voor iedereen. 

Het  karakteristieke oude pand uit 1870 Het  karakteristieke oude pand uit 1870 

op nummer 44 is heringericht en er is op nummer 44 is heringericht en er is 

een (figuurlijke) drempel verlaagd. De 

mediterrane sfeer komt je in de hal 

tegemoet. De gerechten uit de Mediter-

rannée vallen in de smaak bij de gas-

ten. Caspar Kessels, John Beijes en Kitty 

Verspagen gooiden het roer om.
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kerst

Lekker eten 
Onbeperkt genieten voor iedereen op 2e kerstdag!

KERSTBRUNCH 
Soepbars / Diverse luxe broodjes & broodsoorten

Warme vis & vleesgerechten / Gevarieerd beleg & SaladesWarme vis & vleesgerechten / Gevarieerd beleg & SaladesWarme vis & vleesgerechten / Gevarieerd beleg & Salades
Dessertbuffetten / Koffie, thee, melkdranken.Dessertbuffetten / Koffie, thee, melkdranken.

€ € 25,- p.p. / 25,- p.p. / € € 12,50 p.k. tot 12 jaar12,50 p.k. tot 12 jaar

&&

KERSTDINNER MET “LIVE COOKING”KERSTDINNER MET “LIVE COOKING”KERSTDINNER MET “LIVE COOKING”
in Roasttable restaurant of vernieuwde Vonderzaal met “Dinner Salon”!in Roasttable restaurant of vernieuwde Vonderzaal met “Dinner Salon”!in Roasttable restaurant of vernieuwde Vonderzaal met “Dinner Salon”!in Roasttable restaurant of vernieuwde Vonderzaal met “Dinner Salon”!

Luxe voorgerechten-eilanden Luxe voorgerechten-eilanden 
SoepbarsSoepbars

Hoofdgerechtenstations van vis-, vlees- en wild met Live CookingHoofdgerechtenstations van vis-, vlees- en wild met Live CookingHoofdgerechtenstations van vis-, vlees- en wild met Live CookingHoofdgerechtenstations van vis-, vlees- en wild met Live Cooking
Grandioze kerstdesserts.Grandioze kerstdesserts.

€ 29,75 p.p. / € 29,75 p.p. / Kinderen tot 12 jaar € 2,30 per leeftijdsjaar.Kinderen tot 12 jaar € 2,30 per leeftijdsjaar.

Van 11.30 u. tot 14.30 u.Van 11.30 u. tot 14.30 u.Van 11.30 u. tot 14.30 u.

Voor meer informatie zie: 

Voor meer informatie zie: 

Voor meer informatie zie: 

www.plattevonder.nl

www.plattevonder.nl

www.plattevonder.nl

Vanaf 16.00 u.Vanaf 16.00 u.

eperkt genieten voor iedereen op 2e kerstd
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Peter Tegelaers
Winnerstraat 14
6031 NL  Nederweert
06-42156051
www.peterpancatering.nl

CULINAIR

Ons sfeervolle lounge-restaurant is gelegen in het 

centrum van Weert. 

Na enkele verbouwingen kunnen we ons bedrijf tot 

één van de meest veelzijdige horecagelegenheden in 

de regio rekenen.

In het restaurant kunt u al 12,5 jaar genieten van met passie bereidde creaties. Zowel à la 
carte als een maandmenu voor een eerlijke prijs.   
Daarnaast is onze trendy lounge dé plek voor uw aperitief, een heerlijke tapasavond of 
een spannende cocktail-borrel in gezellige sfeer met goede muziek. Met maar liefst 20 
verschillende cocktails is het wel moeilijk kiezen!

Op de tapaskaart prijken een keur aan huisgemaakte, verse gerechten, welke wij origineel 
op een draaiplateau serveren. 
Dat kan als maaltijd (onbeperkt voor € 25,00), maar ook als hapje. 
Daarnaast is onze lounge op zaterdag- en zondagmiddag de mooiste achtergrond voor een 
high tea. 
Wij bieden 3 soorten, allen geserveerd met een bijzondere thee. 
In het maandblad Nouveau stonden wij bij de beste 40 high tea-adressen van Nederland.

Feestje? 
Vier het in ons zaaltje voor 20-60 personen en wij berekenen geen zaalhuur!

Fijne feestdagen,
De Liefhebber – Tako & Astrid Tak

Kerstavond: 
3- of 4-gangen verrassingsmenu voor  € 24,95/ € 29,95

1e en 2e Kerstdag: 
serveren wij een kerstmenu vanaf  € 29,95
Ontvangst tussen 12.30 - 13.30 uur of tussen 18.30 - 19.30 uur.

Reserveer tijdig!

Voor meer info raadpleeg onze website: www.guulke.nl of bel 0495-634221

De Liefhebber
Restaurant     Tapas & cocktail lounge
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ZAALPROGRAMMA 2012-2013
ZONDAG 2 DECEMBER
Sporthal de Bengele, Nederweert
D1 Ospel 1 – Eurotech/Bevo HC 4 12.00u.
C1 Ospel 1 – Hendriks/Graszoden Leudal 3 12.50u.
B1 Ospel 1 – Eurotech/Bevo HC 3 13.35u.
A1 Ospel 1 – Eurotech/Bevo HC 2 14.35u.

Wijnactie HCO 
zaterdag 15 december 2012

Aanmelden? 
Kijk even op www.handbalclubospel.nl

Meer info: www.fortutas.nl

Wedstrijden:
Donderdag 29 november:
Roggel
Accretos 1 – Recr. Dames 1 20.00 uur
Nederweert
Recr. Dames 2  - VC Boshoven 20.00 uur
Scheidsrechter Niek Houben
Nederweert
Recr. Heren 1 - Vekivoc 1 20.00 uur 
Scheidsrechter Jac Scholtes
Nederweert
Recr. Heren 3 - VC Mofert 20.00 uur
Scheidsrechter Henk Janssen 
Linne
VC Limac 1 – Recr. Heren 2  21.00 uur

Zaterdag 1 december:
Budel
Ledub DS 5- Nevobo Dames 1 13.00 uur
Helmond
VC Polaris JB 1 – Mix B 1 13.00 uur

Agenda:
Maandag 3 december: Pietentraining 
CMV niv. 1 t/m niv. 4
Donderdag 27 december: 46e Intern Vol-
leybaltoernooi VC Fortutas
Vrijdag 1 maart: Nederweerter Jeugd 
Volleybal Toernooi`
Zaterdag 16 maart: Potgrondactie VC 
Fortutas
Zondag 5 mei: Opruimen Moulin Blues 
podium
Zondag 2 juni: VC Fortutas Volleybal-
toernooi in Ospel
Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni: volley-
balkamp
Donderdag 20 juni: 47e Intern Volleybal-
toernooi VC Fortutas

VOOR INFORMATIE OVER VC FORTU-
TAS,  KUN JE ONZE WEBSITE RAADPLE-
GEN: www.fortutas.nl 
VOOR AANMELDING EN VERDERE IN-
FORMATIE KUN JE CONTACT OPNEMEN 
MET  NIEK CREEMERS (VOORZITTER), 
TEL. 0495-543017, MAIL: info@fortutas.nl 

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 48: 30 november, 1 – 2 december  
2012.

Vrijdag 30 november 2012.
Thuiswedstrijden.
U22 – Heeze 21.00 uur.

Zaterdag 1 december 2012.
Uitwedstrijden:
Almonte – MU16 12.00 uur.
Aeternitas – MU18 15.45 uur.
Springfield – U16-1 17.45 uur.
Thuiswedstrijden:
Geen.

Zondag 2 december 2012.
Uitwedstrijden:
Quo Vadis – U22 12.00 uur.
Heeze – U18-2 14.15 uur.
Quo Vadis – U14-1 15.15 uur.
Thuiswedstrijden:
Geen.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

PAARDENSPORTVERENiGiNG 
NEDERWEERT 

Nederweert 9 – 11 november, dres-
suurwedstrijd pony’s
Kars de Louw met Chapeaux, 1e prijs in 
de klasse E-L1
Anouk Verstappen met Laico, 2e prijs in 
de klasse D-B

Weert 17 – 18 november, dressuurwed-
strijd pony’s
Eveline Bos met Liberty, 1e prijs in de 
klasse CDE-Z1
Anouk Verstappen met Laico, 5e  en 6e 
prijs in de klasse D-B

HANDBOOGVERENiGiNG
“ WiLLEM TELL “

NEDERWEERT  /  BUDSCHOP
Uitslagen :
De 5e en 6e ronde van de indoor werd ver-
schoten op 8-9-10-11 November bij 
Vriendschap en strijd Hunsel.   De uitslag 
was als volgt: 
Bas Akkerman (Compound)  280 + 275 = 555
René Janssen  257 + 257 = 514
Hennie van den Einden  255 + 252 = 507
Josefien Kessels  250 + 237 = 487

Agenda:
2 December St Nicolaas feest Buurtver-
eniging St. Rochus
7-8-9 December 7e en 8e indoor Wilhel-
mina Ospel
11-13-14-15-16 December 4e Bonds-
wedstrijd St. Hubertus Stramproy

Wilt u eens kennis maken met de hand-
boogsport of wilt u eens als familie vrien-
dengroepen of bedrijven eens een gezelli-
ge schietavond met verschillende spellen, 
neem dan eens contact op met Eric of 
Edith Janssen. Dus iedereen die interesse 
heeft is welkom. Kijk op onze website voor 
de foto’s en openingstijden. Tot ziens in 
onze accommodatie aan de Beatrixstraat 
47a Nederweert-Budschop.
En laat eens weten wat u er van vindt door 
een berichtje in ons gastenboek achter te 
laten.

Kennis maken met de Handboogsport 
op ….
Woensdag avond
Jeugd 19.15 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 19.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

iNFO.
Secretariaat:
Ruud Kneepkens 0495-634052
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663
internet: www.willemtellnederweert.nl

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 1 december
SVC 2000 A1 – Merefeldia A1 13:00/14:30
Panningen A2 – Merefeldia A2 13:45/15:00
Merefeldia B1 – Baarlo B1  15:00
Merefeldia B2 – Panningen B2  15:00
Merefeldia MB1 – FC Maasgouw MB1  12:15
Merefeldia C1 – SHH C1  13:30
Merefeldia C2 – Heythuysen C2  13:30
SHH D1 – Merefeldia D1  10:30/12:00

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 1 december
Merefeldia F4 – Laar F4  09:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 2 december
SV Budel 1 – Merefeldia 1  12:30/14:30
Wittenhorst 2 – Merefeldia 2  10:00/11:30
SVC 2000 4 – Merefeldia 3  09:15/10:30
Merefeldia 4 – Wilhelmina’08 2  11:00
Merefeldia 5 – RKMSV 4  10:00
Merefeldia 6 – Maarheeze 4  10:00
DESM 6 – Merefeldia 7  08:30/09:30
Merefeldia VR1 is vrij

Activiteiten
Donderdag 6 december
Kruisjastoernooi (13/12 en 10-17-24/01)
Zaterdag 15 december
Windbuksschieten A- en B-junioren

Onder water bingo bij 
Duikteam Nederweert!!

Zaterdagavond was de avond voor de spelletjesliefhebber. Er werd namelijk bingo ge-
speeld onder water. Iedere deelnemer had een kratje bij zich waar hij onder water zijn 
bingokaarten op kon leggen. Vervolgens werden er nummertjes getrokken waarbij die-
gene die als eerste de kaart vol had een mooie prijs won. Er waren verschillende prijswin-
naars (zie foto). Gefeliciteerd allemaal!!
Er werden die dag nog meer spelletjes gespeeld nl. door de Skindivers (snorkelaars). 
Deze groep gaat regelmatig met perslucht duiken in het zwembad. Hier werden ook in 
drietallen spelletjes gespeeld zoals boter,kaas en eieren, memory en knikkeren onder 
water. Na al die spelletjes hadden de duikertjes  dorst gekregen en kreeg iedereen een 
pakje Caprisonne wat ook onder water werd opgedronken. Dit was natuurlijk helemaal 
geweldig en zeker voor herhaling vatbaar!!
Wil jij ook een duikbrevet gaan halen of je duikvaardigheden op peil houden, kom dan 
een keer naar zwembad “De Laco “in Nederweert. Wij trainen iedere zaterdag van 16.30 
tot 20.30 uur.Voor verdere info, kijk op www.duikteamnederweert.nl of stuur een mail 
naar info@duikteamnederweert.nl 

RKSVO NiEUWS
Donderdag 29 november:
KNVB DM014 - SV Laar D1 19.00 

Zaterdag 1 december:
RKSVO A1 - RKESV A1 14.30
Roggel B1 - RKSVO B1 15.00
SHH B3 - RKSVO B3 16.00
FC Oda C1 - RKSVO C1 14.00
RKSVO C2 - Veritas C2 13.00
SV Budel C4 - RKSVO C3 12.45
MVC’19 D1 - RKSVO D1 12.00
RKSVO E4 - Haelen E6 09.45
RKSVO F1 - EMS F1 10.00
Helden F4 - RKSVO F5 10.00
Sint Nicolaas voor de F-jeugd & 1e jaar E 13.30

Zondag 2 december:
Bruheze 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - Deurne 3 11.30
SV Budel 4 - RKSVO 3 10.00
RKSVO 4 - Veritas 3 11.00
RKSVO 5 - Maarheeze 5 12.00
Rood/Wit’67 4 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - MMC Weert 8 10.00
RKSVO da.1 - vrij
Huldiging Jubilarissen: Tijdens de jaarlijk-
se Nieuwjaarsborrel van RKSVO(4 januari) 
worden de jubilarissen gehuldigd. Kent u 
iemand die (mogelijk) jubilaris is, laat dit 
dan zo spoedig mogelijk even weten bij 
Johan de Bruin.
Dit om mogelijke teleurstellingen te ver-
komen.

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

Programma Za. 1 dec. Junioren
Eindse Boys A1 - HEBES A1 15.00 uur 
HEBES B1 - Eindse Boys B1 14.00 uur 
Eindse Boys C! - Roggel C1G 13.30 uur 
Eindse Boys D2G - PSV’35 D2 12.15 uur

Programma Zo. 2 dec. Senioren
Eindse Boys 1 - Vesta 1 14.30 uur
Grashork 2 - Eindse Boys 2 11.30 uur
SV Budel 5 - Eindse Boys 3 10.00 uur
Cranendonck 6 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Programma Zo. 2 dec. Dames 
Roggel VR2 - Eindse Boys VR2 09.30 uur 
Eindse Boys VR2 - SNA VR2 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – 
Vesta 1:
Roost Agri bv Nederweert
Supporters welkom bij de wedstrijden
Kaarten op donderdag 29 nov. aanvang 
20.00 uur in de kantine. Voor verdere bij-
zonderheden raadpleeg onze 
website: www.eindseboys.nl

Op zondag 16 december zal onze jeugd-
drumband en de gehele drumband, sa-
men met nog 5 andere verenigingen, een 
concert geven in het Haaze-Hoof. Ieder-
een is van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen!

Agenda: 
2 december: Sinterklaas afhalen te Os-
peldijk 
16 december: Winterconcert te Haaze-
Hoof
18 december: Sinterkerst viering drum-
band
23 december: Winterpeelwandeling

www.sintodiliaospeldijk.nl

WEDSTRiJDSCHEMA
H.V. MEREFELDiA

Programma Zaterdag 1 December 2012 
Weert, aan de Bron
DC1 Rapiditas C1 – Merefeldia C1 13.20u
DB1 Rapiditas B1 – Merefeldia B1 14.05u
Venlo, Craneveld
DB2 Handbal Venlo B3 – Merefeldia B2 16.30u

Programma Zondag  2 December 2012
Weert, aan de Bron
DS1 Rapiditas 2 – Merefeldia 1 14.50u

De wedstrijdbal word deze week 
geschonken door:

Mackus verzekeringen en reizen

Omdat het woensdag 5 December pakjes 
avond is, zijn er geen trainingen!

www.hvmerefeldia.nl

PROGRAMMA SV LEVEROy 
Zaterdag 1 december
Leveroy C1 - SVC 2000 C3   13.00
Leveroy E2 - RKSVN E4    11.00 
Zondag 2 december
RKSVV 1 - Leveroy 1      14.30
Leveroy 2 - Rood Wit 67 3   11.00
Leveroy 3 - Roggel 5          10.00
Leveroy 4 en dames zijn vrij 
Vrijdag 30 november apres-ski avond in 
de kantine Iedereen is van harte welkom. 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Brood koop je bij de bakker,
Bloemen bij de echte bloemist

Johan Winters
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

Wil je komend jaar je rijbewijs halen?
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

GEEF SiNTERKLAAS EEN 
MASSAGE KADO!

Het is weer kadootjestijd!   

Sinterklaas en zijn pieten hebben wel een 
massage verdiend. Wat hebben ze moe-
ten rennen en klauteren om het iedereen 
naar hun zin te maken. Wat zijn ze druk 
in de weer!
Oei, oei… pijn in de onderrug om al die 
zware zakken te sjouwen.
Auw, auw… ook hun nek en schouders 
doen zo zeer…
Warme olie, zachte handdoeken… even 
aandacht voor deze goedheiligman.

Massagepraktijk DOET GOED
Ontspanningsmassage
Sportmassage 
Stoelmassage
Hotstone massage

Eikenstraat 45 • 6031 VW Nederweert
 T 460610 • M 06 24765795

www.doetgoed.nl

Kom even stoom afblazen… dat doet goed.

Dames en heren,

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse cultu-
rele avond van de Heemkunde vereniging 
Nederweert.

Voor ons zal optreden de heer Jos 
Meersmans uit Herent, een plaats ten 
noorden van Leuven (België).
Jos Meersmans is musicoloog en leraar 
muziekgeschiedenis en werkte voor de 
BRT (radiozender Klara).

Hij presenteert voor ons 
“Scheppend vuur…….Haydn vertelt.”

Gelardeerd met 16 muziekfragmenten 
horen wij hoe het Haydn verging vanaf 
zijn jeugd vol ontberingen, over zijn vaste 
dienst bij de vorsten van  Esterházy in 
Eisenstadt (Hongarije) tot zijn internatio-
nale roem en zijn reizen naar Londen. Zijn 
huwelijk was niet bepaald gelukkig. Maar 
bovenal was er de trouwe vriendschap 
met Marianne von Genzinger, die hem in-
spireerde en die hem het mooiste schonk 
wat een componist zich kan voorstellen….

De bijeenkomst vindt plaats op:
dinsdag 4 december 2012

om 20.00 uur
in zaal Centraal, Kerkstraat 59, 

Nederweert.

U bent allen welkom.

Hein Jansen  Theo Burgers
Voorzitter   secretaris

HENKELMAN SCHENKT 
SCHOENEN AAN HULP iNDiA 

Wij, Hulp India, willen graag langs deze 
weg firma Henkelman uit Weert heel har-
telijk danken voor de vele mooi kinder-
schoenen die zij aan de kinderen van de 
Olive Eng. Medium school in Rayakuduru, 
India schenken. Het gaat om de arm-
ste kinderen die op deze school zitten. 
Schoenen zijn vaak door de ouders niet 
te betalen. Met de gulle gift van de firma 
Henkelman kunnen deze kinderen weer 
zonder zich de voeten te bezeren naar 
school. Wij zorgen dat de schoenen voor 
Kerstmis in India aankomen. Dhr. Chilak-
apatie zal er zorg voor dragen dat alle 
schoentjes eerlijk verdeelt worden.
Giften voor Hulp India zijn nog steeds zeer 
welkom op rekening nummer 109 143 981 
t.n.v. Hulp India

 

AKTIE badkamer badmeubel + kraan + sifon/ 
wandklosetcomb kompl./ inloopdouche drain 

luxe hoofddouche + thermostaatkraan,
Vaste glazen wand 8 mm. NU e 1.995,- INCL. BTW

 KÖMHOFF SANiTAiR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

En dan weer verder te gaan…
gedichten bij de wandelroutes OspelNajaar 2011

Zoekt U een origineel en niet te 
duur eindejaarscadeau?
Wellicht is onze gedichtenbundel 
“En dan weer verder te gaan…”
een goed idee! 
Dit kunt U voor € 8,-- kopen bij:
•	 Gemeenschapshuis De Haaze-

Hoof te Ospel,
 De Dorpsherberg te Ospel, 

drogisterij De Vijzel te Neder-
weert en Openluchtmuseum 
Eynderhoof teNederweert Eind

De feestmaand nadert weer….

Met vriendelijke groeten, 
de Schrijvers Kring Ospel.

Loopbaanplanning 
“de keuze maak je zelf”

Ons hele leven bestaat uit het maken van keu-
zes. Toch is dat niet altijd even gemakkelijk. In 
het derde jaar van het voortgezet onderwijs 
ga je als jongere je profiel kiezen, dit is van 
invloed op je latere werkleven. “Ik ben pas 
veertien. Ik ben te jong om na te denken 
over het werk dat ik later ga doen!” is een 
opmerking die Angelique Caris geregeld hoort 
in haar praktijk.
Ook zijn er genoeg volwassenen die in hun 
loopbaan vastlopen of stuiten op vragen. “Is 
dit de baan van mijn leven?”, “Moet ik dit 
werk doen tot mijn 67e? “ en “Ik wil wat an-
ders, maar wat past bij mij?”. 

Profiel en studiekeuze
Volgens loopbaancoach Angelique Caris zijn 
de jonge jaren van je kind een geweldige tijd 
om na te denken over toekomstig werk. “Je 

kind begint erachter te komen wat hij belangrijk vindt, met wie hij graag omgaat en hoe 
hij zijn vrije tijd het liefste doorbrengt.” Gedurende deze zoektocht naar zichzelf is het 
belangrijk dat zijn omgeving: jij als ouder en de school hem goed begeleiden bij het 
maken van de keuzes die het beste bij hem passen. Deze zijn tenslotte van invloed op 
zijn latere werkleven.
Toch is het voor jou als ouder niet altijd gemakkelijk om je kind hierbij te helpen. De pu-
berteit is niet de tijd waarin je kind alles van je aanneemt. Kennis van de arbeidsmarkt is 
ook belangrijk. Hoe ziet deze eruit op het moment dat je kind van school komt? Het kan 
zijn dat er dan nieuwe functies zijn en oude functies zijn verdwenen.
Angelique Caris helpt je kind om na te denken over de manier waarop het later zijn brood 
wil verdienen en hoe hij zijn loopbaandoelen kan bereiken. Door middel van gesprekken 
en oefeningen ontwikkelt je kind zich in het zoeken naar zichzelf en wat bij hem of haar 
past. Tevens helpt Angelique Caris je kind erachter te komen wat voor soort baan het 
beste bij je kind past, zodat het maken van de juiste profiel en studiekeuze gemakkelijker 
wordt. 
Loopbaankeuzes voor werkenden
Angelique Caris krijgt geregeld de vraag of ze iemand kan begeleiden naar (nieuw) werk. 
Soms is het een open vraag: “ik wil iets anders gaan doen, wat is mijn talent?”. 
Soms is iemand gedwongen op zoek naar ander werk, bijvoorbeeld bij ontslag.
Een baan zoeken die je leuk vindt, kost niet alleen tijd en energie, maar vraagt ook om 
kennis en vaardigheden.  
Angelique Caris helpt jou inzicht te krijgen in wat jij belangrijk vindt in je leven en werk. 
Samen met jou gaat ze op zoek naar een antwoord op de vragen: “wie ben ik?”, “wat 
kan ik?” en “wat wil ik?” Zodat je een weloverwogen keuze kan maken.  Daarnaast helpt 
Angelique Caris  je helder te krijgen waar je goed in bent, wat je doelen zijn en hoe je 
deze het beste kunt behalen.

Kosten
Loopbaancoaching hoeft niet duur hoeft te zijn volgens Angelique Caris. Het is een in-
vestering in je toekomst, welke zich dubbel en dwars terugverdient.  Daarbij is het intake-
gesprek vrijblijvend en gratis, zodat je weloverwogen een keuze kan maken.

Voor meer informatie:
Angelique Caris
Stepke 21
6031 GH  NEDERWEERT
Tel: 06 48 46 21 90
Email: info@itsmylife-loopbaanadviseur.nl
Website: www.itsmylife-loopbaanadviseur.nl 

Zaterdag 8 december
Egidio Juke ingala & 

the Jacknives (iT)
Explosieve Westcoast Blues

Aanvang: 21.30 uur.
Zaal Centraal Nederweert

Info: www.breezyconcerts.nl

Jong Vlikkestaekers Doospel bezoeken 
de Schrank

Het begin is gemaakt! Een afvaardiging van de Jong Vlikkestaekers hebben afgelopen 
vrijdag een bezoek gebracht aan basisschool de Schrank. De kinderen uit de groepen 7 
en 8 kregen informatie over de  nieuwe  opzet van de jeugdvastelaovundj in Ospel, want 
het komende seizoen slaan basisschool de Schrank, Jong Nederland Ospel en de Vlik-
kestaekers de armen ineen. 

Dit jaar zal er in Ospel nog maar één prinsenpaar zijn. Samen met een jeugdraad van elf 
krijgen zij de regie over de jeugdvastelaovundj in Ospel.  

En dat de vastelaovundj leeft onder de jeugd in Ospel was al snel duidelijk. De kinderen 
wilden graag een prinsensteek of raad van elf steek passen, kroontje opzetten of een 
medaille omhangen. Er werden zelfs al spreuken geoefend, waaruit bleek dat de Vlik-
kestaekers de komende jaren nog kandidaten genoeg heeft voor een jeugprinsenpaar of 
jeugdraad van elf. Hopelijk kunnen de kinderen het enthousiasme op hun ouders over-
brengen en maken we er in dit eerste jaar meteen een geweldig feest van. 
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In het kader van het Dorpsontwikkelings-
plan Leveroy is in deze kern een nieuw 
sportcomplex gerealiseerd. Onderdeel 
daarvan is het bouwen van een nieuw 
verenigingsgebouw waarin gezamenlijk 
de (voetbal)Sportvereniging Leveroy, 
Tennisvereniging Leveroy en Jong 
Nederland Leveroy zijn gehuisvest. 

Oplevering
Het verenigingsgebouw is eind 2010 
aanbesteed waarbij de bouw werd gegund 
aan Meulen Bouw BV uit Weert. Volgens 
planning heeft de eerste oplevering eind 
vorig jaar plaatsgevonden. Op 7 maart jl. 
was de tweede oplevering en afgelopen 
mei, op Hemelvaartsdag, is de sport-

Op woensdag 14 november is de akte van opstal met eigendomsover-
dracht getekend door de gemeente en de Stichting Sport, Spel en 
Creativiteit in Leveroy. Met het overdragen van de eigendom en het ves-
tigen van het opstalrecht van het verenigingsgebouw, is de laatste stap 
gezet in het proces van bouwen en in gebruik nemen van het nieuwe 
sportcomplex Leiverse Velden. 

accommodatie feestelijk geopend. In de 
tussentijd zijn er nog enkele laatste cor-
rectiewerkzaamheden aan het gebouw 
uitgevoerd en hebben de drie verenigin-
gen het gebouw verder naar hun wen-
sen ingericht en permanent in gebruik 
genomen. De totale stichtingskosten van 
het gebouw bedragen € 1.331.000,00 
inclusief BTW en zijn betaald uit de 
exploitatie van het DOP Leveroy.

vOetbalclub
Met het verenigingsgebouw is Leveroy 
een prachtige voorziening rijker dat bij-
draagt aan de gemeenschapszin en leef-
baarheid van het dorp. De voetbalclub 
heeft de beschikking over een entree, 
een grote kantine, keuken, bestuurs-
kamer, wc-blok en diverse binnen- en 
buitenbergingen. In de kelder zijn de 
vijf kleedruimtes voor de voetballers, 
een kleedruimte voor scheidsrechters en 
dames- en herentoiletten.

tennisclub en 
JOng nederland
Het gedeelte van de tennisclub herbergt 
een mooi overdekt terras, entree met 
toiletten, kantine, keuken, dames- en 
herenkleedruimtes en bergingsruimtes. 
Het middendeel van Jong Nederland 
bestaat uit een entree met toiletten en 
toegang tot een binnen- en een buiten-
berging, een grote speelzaal, een keuken/
knutselruimte en een stafkamer. De 
speelzaal van Jong Nederland grenst met 
een scheidingswand aan de kantine van 
de voetbalclub. Bij grotere gelegenheden 
kan de wand worden weggeschoven, 
zodat één grote ruimte ontstaat.

Kern is prachtige voorziening rijker 

gemeente draagt verenigingsgebouw 
leveroy over aan stichting

slOpen
Met de drie verenigingen is afgesproken 
dat bij de ingebruikname van het nieuwe 
sportcomplex de oude accommodaties in 
eigendom overgaan naar de gemeente. 
De kantine en het hoofdveld van de voet-
balclub is inmiddels gesloopt en bouw-
rijp gemaakt. Over de sloop van de oude 
accommodatie van de tennisvereniging 
en Jong Nederland vindt op dit moment 
overleg plaats met het kerkbestuur dat 
eigenaar is van de ondergrond. Omdat 
de initiatiefnemers voor de ontwikke-
ling van ‘t Huitje en Reulisweg mede in 
verband met de financiële crisis besloten 
hebben voorlopig hun plannen niet te 
realiseren, is het de bedoeling van de 
gemeente om deze accommodaties te 
slopen. 

Het grasveld achter het gemeenschaps-
huis kan dan verder als openbaar groen 
worden ingericht. Na de sloop kunnen 
we de ondergrond egaliseren, met gras 
inzaaien en straatmeubilair plaatsen. 
Ook hierover zal nog met belanghebben-
den worden gesproken. De werkzaamhe-
den worden begin 2013 uitgevoerd. 

dOrpsOntwikkelings-
plan afgerOnd
Met het realiseren van het sportcom-
plex, het afronden van de inrichting 
van de openbare ruimte aan ’t Huitje 
en Reulisweg en de verkoop van de 
bouwgronden in fase twee aan Meulen 
Bouw, zijn de onderdelen van het 
Dorpsontwikkelingsplan Leveroy afge-
rond. Hierover zal nog een eindrappor-
tage worden opgesteld en begin volgend 
jaar aan de gemeenteraad ter goedkeu-
ring worden voorgelegd.

Voor meer informatie over het project 
en het dorpsontwikkelingsplan kunt u 
terecht op onze website.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
Postbus 2728, 6030 AA Nederweert
Telefoon: (0495) 677111
Fax: (0495) 633245
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl

Het gemeentehuis is open van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdag-
middag van 16.30 tot 19.00 uur. Daarnaast kunt 
u op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur 
terecht op afspraak. Telefonisch zijn we op 
maandag t/m woensdag bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur, op donderdag tot 19.00 uur en op 
vrijdag tot 12.30 uur. De gemeentegarage is elke 
dag bereikbaar van 7.00 tot 22.00 uur. 

Aan de teksten in het Gemeente Contact kunt u geen 
rechten ontlenen, behalve aan de officiële bekend-
makingen.

Webrichtlijnen zijn internationale kwali-
teitseisen voor het ontwerpen, bouwen en 
beheren van websites, bedoeld om deze 
voor iedereen op een klantvriendelijke 
wijze toegankelijk te maken. 

techniek en inhOud
Sites van overheden moeten per 1 januari 
2013 voldoen aan de eerste set van deze 
webrichtlijnen. Hiervoor is een aantal 
technische en inhoudelijke veranderin-
gen nodig. De gemeentelijke website 
voldoet nu technisch aan de richtlijnen. 
De komende periode passen we ook de 
inhoud van onze site aan de webrichtlijnen 
aan.

veranderingen
Als u www.nederweert.nl bezoekt, zijn 
enkele wijzigingen duidelijk zichtbaar. Zo 
zijn op de homepage de blokken ‘meest 
bezocht’ en ‘direct naar’ toegevoegd, om 
het bezoekers makkelijker te maken om 
veelbezochte of belangrijke pagina’s te 
vinden. Het online producten- en dien-
stenloket is aangepast, ook weer voor een 
betere en snellere toegang. 

unifOrm
De nieuwe vormgeving biedt de mogelijk-

heid om de website in ‘hoog contrast’ 
weer te geven. Daardoor is de website 
beter raadpleegbaar te maken voor 
mensen met een visuele handicap. 
Andere (technische) veranderingen 
zijn vooral aan de ‘achterkant’ van de 
website doorgevoerd, in het beheerpro-
gramma dus. Deze aanpassingen zor-
gen er onder meer voor dat hyperlinks, 
tabellen en foto’s op een uniforme 
manier worden weergegeven en dat u 
download-informatie ziet bij bestanden.

Ontwikkelingen
Burgers gebruiken internet niet alleen 
meer voor het zoeken naar informa-
tie. Denk alleen al aan het doen van 
bankzaken, het boeken van vakanties 
of het kopen en verkopen van spullen. 
De gemeente Nederweert gaat mee in 
die ontwikkelingen. Uiteraard kunt 
u bij de klantenbalie terecht en zijn 
we telefonisch bereikbaar. Maar als u 
zaken thuis wilt regelen, willen we dat 
natuurlijk ook mogelijk maken. We zijn 
nog niet klaar met het verbeteren van 
onze website. Grotere aanpassingen, 
die vooral gericht zijn op het verbeteren 
van inhoud en structuur, kunt u in 2013 
tegemoet zien.

vergunningen Online
Wat volgend ook verandert, is het publice-
ren van vergunningen. In het kader van de 
Wet elektronisch bekendmaking die per 1 
juli 2009 van kracht is, moeten overheden 
op termijn internet gebruiken als officiële 
kanaal voor het publiceren van vergunnin-
gen en andere bekendmakingen. Een groot 
aantal gemeenten in Nederland heeft deze 
omslag al gemaakt. In het kader van onze 
dienstverlening plaatsen we alle bekend-
makingen nu op de website én ook in het 
Gemeente Contact. In 2013 verschuiven 
we de officiële bekendmakingen echter 
naar de website. Burgers die geen inter-
net hebben en de vergunningen volgend 
jaar ‘op papier’ willen krijgen, bieden we 
uiteraard deze mogelijkheid. 

alternatief
Het digitaal publiceren van bekendmakin-
gen heeft veel voordelen. U kunt zich bij-
voorbeeld abonneren op de e-mailservice. 
Dan krijgt u de bekendmakingen keurig 
wekelijks in uw mailbox. Ook als u op 
vakantie bent, kunt u bijvoorbeeld zien 
welke vergunningen verleend zijn.  

De publicaties online zijn ook uitgebreider 
en u leest per aanvraag wat de procedures 
zijn over inzage, zienswijze en bezwaar-
schriften. Binnenkort leest u meer over de 
nieuwe manier van publiceren.

sterk in dienstverlening
Het aanpassen van onze website aan de 
webrichtlijnen past uitstekend bij het 
dienstverleningsproject van de gemeente 
Nederweert, waarin we in een aantal fasen 
toewerken naar een dienstverlening die 
STERK is: Snel, Transparant, Efficiënt, 
Resultaatgericht en Klantgericht. Eén van 
de doelen van dit project is het optimali-
seren van onze dienstverlening via de vier 
kanalen: schriftelijk, telefonisch, elektro-
nisch en persoonlijk. 

suggesties?
De huidige en toekomstige aanpassingen 
aan onze website zijn belangrijke stappen 
in het verbeteren van onze elektronische 
dienstverlening. Hebt u vragen, opmerkin-
gen of suggesties over de website? Laat 
het ons weten via webmaster@neder-
weert.nl. Alvast hartelijk dank!

De website van de gemeente Nederweert is aangepast. Aanleiding voor 
deze aanpassingen is de wettelijke verplichting voor overheidswebsites 
om te voldoen aan de ‘Webrichtlijnen’. Vooral de techniek van de site is 
verbeterd, maar ook de lay-out is veranderd. Hierdoor heeft www.neder-
weert.nl een frisse nieuwe look gekregen. En volgend jaar gaat er nog 
veel meer gebeuren op de website.

Toegankelijk, duidelijk, gebruiksvriendelijk 

verbeteringen aan gemeentelijke 
website doorgevoerd

… aan Nederweert? Die vraag 
stelt burgemeester Evers via 
Youtube aan alle inwoners van 
zijn gemeente. Hij roept iedereen 
op het antwoord te verfilmen en 
dit te posten op Youtube. 

Op 1 oktober 2012 begon burgemeester 
Henk Evers aan zijn tweede ambtster-
mijn in de gemeente Nederweert. 

OprOep
Na zijn eerste benoeming zes jaar gele-
den maakte hij kennis met inwoners door 
bij ze te gaan eten. Nu kiest hij voor een 
oproep via het open netwerk Youtube. 
Het filmpje is te vinden onder de zoek-
term 'watboeitmijaannederweert'. 

filmpJe
Al vanaf zijn kindertijd bewaart de 
burgemeester goede herinneringen aan 
Nederweert. In het filmpje bezoekt hij 
een aantal locaties, zoals de hangplek 
waar hij vroeger met z’n vrienden altijd 
kwam. Al de plaatsen zijn er nog. Ze zijn 
weliswaar veranderd, maar ze fascineren 
nog. Ze blijven boeiend. De burgemees-
ter is benieuwd naar de beleving die u bij 
onze mooie gemeente heeft. Is die bele-
ving dezelfde of is die totaal anders? 

nu Of tOen
De burgemeester hoopt dat een groot 
aantal inwoners een bijdrage levert en 
een filmpje maakt over Nederweert en 
dit op Youtube plaatst. Of het nu met een 
professionele camera of met een mobiele 
telefoon is. Dat maakt niet zoveel uit. 
Het mogen beelden van nu zijn, maar 
ook van vroeger. 

wereldwiJd
De maker van het mooiste, leukste 
of creatiefste filmpje wordt beloond 
met een concertbezoek naar keuze in 
Nederland voor twee personen. Uiteraard 
gaat de burgemeester graag mee om van 
de filmmaker(s) zelf te horen wat hem of 
haar zo boeit aan onze gemeente. Omdat 
filmpjes direct op Youtube worden 
geplaatst, zijn ze voor iedereen wereld-
wijd zichtbaar. 

meedOen?
Bijdrages kunnen gepost worden op 
Youtube onder vermelding van 'wat-
boeitmijaannederweert'. De oproep van 
de burgemeester staat ook op www.
nederweert.nl.

Bij de notaris werd de akte van opstal met eigendomsoverdracht door de partijen getekend. 
  (Foto: gemeente Nederweert)

wat bOeit JOu...
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Oud papier

nup, Ontwikkelingen i&a 
en prOject sterk
Het doel van de themaraad op maandag  
3 december is het geven van informatie  
over de achtergronden, betekenis en 
samenhang tussen de drie genoemde  
thema ’s. Zowel het Nationaal Uitvoerings
programma (NUP) als een effectief 
ingerichte ictinfrastructuur zijn randvoor
waardelijk om de slag naar de eoverheid 
en moderne publieksdienstverlening 
mogelijk te maken. De bijeenkomst begint 
om 19.30 uur.

drie decentralisaties
De voorbereiding van de drie decentrali
saties op het sociale domein (jeugdzorg, 
Wet Werken naar Vermogen en AWBZ
begeleiding naar de Wmo) is door de 
gemeente Nederweert in projectvorm ter 
hand genomen. Het doel hiervan is om 
bij de voorbereiding van de afzonderlijke 
deelgebieden de integrale benadering te 
hanteren. Inmiddels zijn de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer achter de rug 
en is er een nieuw Kabinet gevormd, 
met vergaande voorstellen op het gebied 
van decentralisatie van taken naar de 
gemeente. 

Tijdens de themaraad op dinsdag 4 
december krijgen de aanwezigen een tus
senbalans van het gemeentelijke project 
3D gepresenteerd en wordt er ingegaan 
op het vervolg van de gemeentelijke 
Wmoconferentie zoals die afgelopen 
januari in Ospel heeft plaatsgevonden. 

Ook wordt inzicht gegeven in de nieuwe 
voorstellen van het kabinet Rutte II 
voor de verschillende decentralisaties en 
met name op het terrein van de Wmo. 
Geschetst worden de gevolgen van de 
voorgenomen overheveling van functies 
vanuit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) naar de Wmo. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

centrumOntwikkeling
Na beëindiging van de samenwerking 
met Synchroon eind vorig jaar moesten 
de kansen voor het centrumplan opnieuw 
gedefinieerd worden. In de raadsverga
dering van 20 december 2011. hebben de 
raadsleden ingestemd met de doorstart 
van de centrumontwikkeling via een 
zogenaamde vraaggestuurde aanpak.  
Dit was het startschot voor een consulta
tieronde met ondernemers en vastgoed
eigenaren in het centrum met als doel de 
ontwikkelpotenties voor het centrum van 
Nederweert in beeld te brengen. De rol 
van de gemeente is in dit proces vooral 
consulterend, stimulerend en faciliterend 
geweest. Onze insteek was en is dat 
ontwikkelingsmogelijkheden draagvlak 
moeten hebben bij vastgoedeigenaren en 
ondernemers. 

Dit heeft ertoe geleid dat ontwikkelcom
binatie Meulen/Rialto zich heeft verbon
den met belangrijke vastgoedeigenaren 
in het centrum, te weten Wijen (pand 
WijenWoonwereld) en Mewissen (pand 
Emté). Om die reden heeft de ontwik

kelcombinatie een goede uitgangspositie 
om een centrumontwikkeling tot stand 
te brengen. Een ontwikkeling die uitgaat 
van nieuw winkelvastgoed met bovenwo
ningen en herinrichting van de openbare 
ruimte met aandacht voor een duurzame 
parkeeroplossing.

Voor het college van B&W is dit aanlei
ding geweest om met de ontwikkelcombi
natie intentieafspraken te maken over een 
nader haalbaarheidsonderzoek. Partijen 
hebben afgesproken om het onderzoek 
naar de haalbaarheid van een centrum
ontwikkeling in het eerste kwartaal van 
2013 af te ronden en de conclusies aan 
de raad ter besluitvorming voor te leggen. 
Inmiddels hebben de ontwikkelcombina
tie en de gemeente in samenspraak met de 
corporaties WVN en Wonen Limburg een 
aantal stappen gezet in het haalbaarheids
proces waarover ze de raadsleden tijdens 
de themaraad graag willen informeren. 
De bijeenkomst op dinsdag 4 december 
begint om 20.30 uur.

Wilt u meer informatie over de agenda-
punten en de sprekers? Kijkt u dan op 
onze website.

besluiten

Ontwerpbesluit wabO en 
Ontwerpbesluit waterwet, 
unifOrme Openbare 
vOOrbereidingsprOcedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Nederweert maakt, gelet op 
artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), mede 
namens het dagelijks bestuur van Waterschap 
Peel en Maasvallei bekend, dat het van plan is 
om positief te besluiten op de aanvragen van 
Mts. A.H.M., H.W.J. en R.H.H.F.M. van Rooij 
om:
n	een omgevingsvergunning op grond van de 

Wabo. De aanvraag heeft betrekking op de 
inrichting aan de Eindhovensebaan 15 in 
Nederweert. Deze aanvraag is binnengeko
men op 28 augustus 2012 en geregistreerd 
onder nummer UV 20120169. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft het 
ontwerpbesluit op grond van de Wabo op  
22 november 2012 vastgesteld

n	een aanvraag voor een watervergunning ten 
behoeve van voornoemde inrichting, voor 
het lozen van afvalwater van de ontijzerings
installatie afkomstig van de varkenshouderij 
aan de Eindhovensebaan 15 in Nederweert, 
via een perceelsloot in het oppervlaktewa
terlichaam genaamd de Winnerstraatlossing. 
Deze aanvraag is bij Waterschap Peel en 
Maasvallei binnengekomen op 28 augustus 
2012 en geregistreerd onder nummer 
2012.17783. De coördinator vergunningen 
heeft het ontwerpbesluit op grond van de 
Waterwet, via mandaat, op 21 november 
2012 vastgesteld

De aanvragen zijn gecoördineerd behandeld. 
Aan de vergunningen zullen voorschriften 
worden verbonden ter bescherming van het 
milieu.

inzage
De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de ove

rige stukken liggen ter inzage van 30 novem
ber 2012 t/m 10 januari 2013:
n	in het gemeentehuis van de gemeente 

Nederweert, Raadhuisplein 1 in Nederweert 
op de gebruikelijke plaats(en) en tijden

n	op de afdeling Vergunningen en Hand
having van Waterschap Peel en Maasvallei, 
Drie Decembersingel 46 in Venlo, op werk
dagen van 08.30 tot 16.30 uur

Desgewenst kan een mondelinge toelichting 
op de ontwerpbesluiten worden gegeven. De 
ontwerpbesluiten worden gedurende de inza
getermijn ook gepubliceerd op www.neder
weert.nl en www.wpm.nl/bekendmakingen.

zienswijzen 
Iedereen kan van 30 november 2012 t/m 10 
januari 2013 over elk ontwerpbesluit afzonder
lijk schriftelijk of mondeling zienswijzen naar 
voren brengen, onder vermelding van het num
mer van de desbetreffende aanvraag. 

Schriftelijk
n	voor wat betreft de ontwerpvergunning op 

grond van de Wabo moeten de schriftelijke 
zienswijzen worden ingediend bij het colle
ge van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Nederweert, postbus 2728, 6030 
AA, Nederweert

n	voor wat betreft de ontwerpvergunning op 
grond van de Waterwet moeten de schrifte
lijke zienswijzen worden ingediend bij het 
dagelijks bestuur van Waterschap Peel en 
Maasvallei, postbus 3390, 5902 RJ, Venlo

Mondeling
Voor het naar voren brengen van mondelinge 
zienswijzen ten aanzien van de ontwerpver
gunning op grond van de Wabo verzoeken wij 
u een week vóór het einde van de inzageter
mijn contact op te nemen met de gemeente,  
tel. (0495) 677111 en ten aanzien van de ont
werpvergunning op grond van de Waterwet 
met het waterschap, tel. (077) 3891289.

infOrmatie
Ontwerpvergunning op grond van de Wabo: 
gemeente Nederweert, team Vergunning
verlening, tel. (0495) 677111 en www.neder
weert.nl. Ontwerpvergunning op grond van de 
Waterwet: Waterschap Peel en Maasvallei, 
team Vergunningen, tel. (077) 3891288 en 
www.wpm.nl/bekendmakingen.

vergaderschema 
raad

thema-avOnd
veiligheid

Voor inwoners met een bijstands-
uitkering gelden bepaalde spel-
regels. 

Zo moeten inkomsten naast een bij
standsuitkering worden gemeld bij 
Sociale Zaken. Ook als iemand bijvoor
beeld samenwoont, is dit van invloed 
op de hoogte van de uitkering. In som
mige gevallen bestaat er helemaal geen 
recht meer op een uitkering. Sociale 
Zaken wijst de mensen met een bij
standsuitkering op allerlei manieren 
op de regels en controleert streng op 
bijstandsfraude. In een aantal gevallen 
is dit jaar overgegaan tot terugvordering 
van ten onrechte verstrekte bijstand, 
omdat de inlichtingenplicht is geschon
den. In totaal wordt door de gemeente 
een bedrag van ruim vierentwintigdui
zend euro teruggevorderd.

themaraden op 3 en 4 december

Op vrijdag 30 november vindt om 
19.30 uur een thema-avond plaats 
over veiligheid. Iedereen is van 
harte welkom in gemeenschaps-
huis De Pinnenhof. 

De bijeenkomst is een initiatief 
van de Dorpsraad Budschop en 
Dörpsoverlek Nijwieërt in samenwer
king met de Politie LimburgNoord, het 
Preventieteam en de gemeente. 

veilige leefOmgeving
Een veilige leefomgeving, dat is wat 
iedereen wil. De politie kan hier niet 
alleen voor zorgen; ook de gemeente 
neemt haar verantwoordelijkheid. 
Daarnaast zijn inwoners eveneens 
onmisbaar. 

samen 
Helaas wordt de gemeente Nederweert 
met haar grote buitengebied ook wel 
eens geconfronteerd met inbraak en 
vernielingen. Door samen op te letten en 
snel te reageren bij verdachte situaties, 
kunnen burgers meehelpen om de pak
kans van verdachten te vergroten. De 
hedendaagse technieken en communica
tiemogelijkheden kunnen daarbij uitste
kend van dienst zijn.

burgernet
Tijdens de themaavond worden de 
aanwezigen onder meer geïnfor
meerd over het project Burgernet. Met 
Burgernet worden mensen door de 
politie(meldkamer) via telefoon, sms 
of email in hun woon en werkomge
ving direct betrokken bij opsporing of 
verdachte situaties. Zo kunnen burgers 
direct helpen bij de opsporing van 
daders, een vermist kind of een voertuig. 

In de gemeente Nederweert doen al veel 
burgers mee aan Burgernet. Er is een 
effectieve dekking als minimaal 7,5% 
van de inwoners deelneemt. Dit aantal 
verwachten we op zeer korte termijn te 
halen. De dorpsraad van Budschop en 
Dörpsoverlek Nijwieërt hopen dat veel 
inwoners, verenigingen en bedrijven 
aanwezig zijn op deze avond. 

waak vOOr inbraak
Het preventieteam staat tijdens de avond 
stil bij het project Waak voor Inbraak 
dat erop gericht is om de kans op 
inbraak te verkleinen. Het beste resultaat 
wordt bereikt als de strijd tegen wonin
ginbraken breed wordt aangepakt. Niet 
alleen door onderzoek en opsporing, 
maar ook door het voorkomen ervan. 
Het preventieteam geeft tips over hoe 
inwoners, soms op eenvoudige wijze, 
eigen huis en haard kunnen beschermen.

1 december BS Kruisstraat
 

Omgeving

aanvragen Omgevings- 
vergunning (regulier)
n	Houtsberg 31, uitbreiden bedrijfspand met 

kantoor (OV 20110196) (16112012) 
n	Moostdijk 7, oprichten bowlinggebouw  

(OV 20120205) (15112012)
n	Paulus Holtenstraat 12, aan en verbouwen 

pand tot twee woningen (OV 20120207) 
(20112012) 

n	Smisserstraat, plaatsen vier reclamebordjes 
op rotonde (OV 20120206) (19112012)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie (ontvangstdatum tussen 
haakjes).

vOOrgenOmen Omgevings- 
vergunningen (uitgebreid)
n	Boeket 33, varkenshouderij, revisie 

vergunning (UV 20120174)
n	Kampersweg 5, varkenshouderij, revisie

vergunning (U1 20120037) (eerste fase)
n	Witteplakdijk ongenummerd, revisie 

vergunning (U1 20120130) (eerste fase) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 30 november 2012 
t/m 11 januari 2013, bij de centrale klantenba
lie of op afspraak. Het indienen van schriftelij
ke zienswijzen is tijdens de inzageperiode 
mogelijk bij burgemeester en wethouders, 
mondeling kan dat op afspraak bij het team 
Vergunningverlening. Raadpleeg deze bekend
making op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met een medewerk(st)er van 
bovenstaand team.

verleende Omgevings- 
vergunningen (regulier)
n	Burg. Greijmansstraat 59, oprichten woning 

met garage (OV 20120158)  
(21112012)

n	Dr. Poelsstraat 6, veranderen opslagloods 
(OV 20120143) (23112012)

n	Kerkstraat 77, vernieuwen twee apparte
menten en realiseren appartement  
(OV 20120119) (28112012)

n	Kuilstraat 22, verbouwen tuinhuis tot zorg
woning (OV 20120159) (27112012)

n	Wiel Gubbelsstraat 4, 6, 8 en 10, oprichten 
vier woningen (OV 20120128)  
(22112012) 

verleende bOuwvergunning
n	Zuidhoeveweg 3, oprichten mestbassin 

(BV 2007140) (21112012) 
    
U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van verzending (datum tussen 
haakjes), op afspraak bij de centrale klanten
balie. Het indienen van bezwaarschriften is 
tijdens de inzageperiode mogelijk voor 
belanghebbenden bij burgemeester en wet
houders. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningen
rechter van Rechtbank Roermond. Dit kan 
ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een medewerk(st)er van het 
team Vergunningverlening.

ingetrOkken Omgevings- 
vergunning (uitgebreid)
n	Plattepeeldijk 37, pluimveehouderij, 

gedeeltelijk intrekken omgevingsvergun
ning op verzoek van vergunninghouder. 
Geen zienswijzen ingekomen op ontwerp
besluit. Besluit is niet gewijzigd ten 
opzichte van ontwerpbesluit  
(IU 20120151) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, vanaf 30 november 
2012 bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de 
dag na terinzagelegging t/m 12 januari 2013 
mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector 
Bestuursrecht van Rechtbank Roermond. U 
kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. Dit kan ook digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Raadpleeg deze bekendmaking op onze web
site. Bellen mag ook met een medewerk(st)er 
van het team Vergunningverlening

verlenging beslistermijn 
Omgevingsvergunning 
n	Schepengraaf 10, verbouwen winkel/kan

toor naar tweede woning

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd. 

kennisgeving
n	Baldessenweg 5, paardenhouderij, uitbrei

den (voor opslag van hooi/stro) inrichting 
waarop Besluit landbouw milieubeheer 
van toepassing is (MM 2012052)

U kunt de stukken op afspraak inzien bij de 
centrale klantenbalie.

Op maandag 3 en dinsdag 4 december vinden er drie themaraden 
plaats in de raadzaal. De eerste bijeenkomst gaat over het Nationaal 
Uitvoeringsprogramma (NUP), de ontwikkelingen I&A en het project 
STERK. In de tweede themaraad komen de drie decentralisaties en in 
het bijzonder de Wet maatschappelijke ondersteuning aan bod. Tijdens 
de derde themaraad worden de raadsleden geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken rondom de centrumontwikkelingen en de vorderingen 
die zijn gemaakt in het kader van het haalbaarheidsonderzoek. Iedereen 
is van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen.

wOOnwens-site

Op 13 november heeft de gemeenteraad 
zijn vergaderschema voor 2013 vast
gesteld. Er vinden dan acht reguliere 
raadsvergaderingen plaats, vier voor en 
vier na de zomervakantie. Daarnaast zijn 
ook de kadernota en begrotingsbehande
ling, themaraden én vergaderingen van 
het presidium en het auditcomité opge
nomen. Kijkt u op onze website voor het 
nieuwe vergaderschema.

De nieuwe website www.woonwens
nederweert.nl biedt bezoekers de moge
lijkheid om zich op elk moment op een 
gemakkelijke manier te oriënteren en te 
informeren over het actuele kavelaanbod 
in onze gemeente. De site is helder en 
overzichtelijk en staat vol concrete infor
matie. Denk daarbij aan de grootte en de 
prijs per kavel. Dus bent u op zoek naar 
een kavel? Neem dan gauw een kijkje. 



Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

installatieburo
Stockmans

Uw cv-ketel vervangen?
Het internet afzoeken.....niet nodig!

Wij leveren en installeren uw nieuwe cv-ketel 
en geven meer garantie dan tot aan de deur.

Nu bij aankoop van een nieuwe cv-ketel, thermostaat gratis.
Aktie geldig t/m 21 december 2012.

Aktie aktie aktie

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Te koop kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren 

van 0,5 m tot 3 m hoog. Met of zonder kluit, ook in pot.
Elke dag open, zondags ook. ‘s Avonds verlicht.

Eventueel thuisbezorgd.

Mertens, Molenweg 90, 6031 RC  Nederweert
(nabij rotonde Mc Donalds)

tel. 0495-62 63 58 / 06-14 10 50 84

Nederweert heeft nieuwe prinsen 
In een volle Pinnenhof in Nederweert hebben de Pinmaekers zondagmid-
dag 25 november 2012 de nieuwe Prinsenparen 2013 gepresenteerd.

Nôwe Prîns
Als nieuwe prins van Ne-
derweert werd de 26-ja-
rige Jos II Willekens ge-
presenteerd.
Jos woont samen met Ju-
dith van der Heijden aan 
de Lindanusstraat in Ne-
derweert.

Prins Jos is werkzaam 
als Export medewerker 
binnendienst bij TOPIGS.
Prinses Judith is juf-
frouw op basisschool de 
Kerneel in Nederweert.

Naast zijn werk is Jos ac-
tief als secretaris van het 
CDA afdeling Nederweert, 
en is hij samen met Prin-

ses Judith lid van de drumband en orkest van Harmonie St. Joseph uit Nederweert.
Verder begeleidt Judith, jeugdkoor de Kwikkwekkertjes op het orgel.

De Ni-jwieërter Vastelaovundj is voor het prinsenpaar geen onbekend terrein. 
Het prinsenpaar speelt in de jubilerende hofkapel Klein mer Neugter, en Jos is lid van 
bonteavond groep Onger Veurbehaod.
Daarnaast is Jos een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse happening Kist-
kappe.

Prins Jos en zijn prinses Judith worden begeleid door 2 adjudanten, te weten Hay 
Lempens en Roel Smolenaers.

De prins zal het seizoen in Nederweert voorgaan onder zijn devies:
Ni-jwieërt opgeletj,
Heej es ut fieëst, as dejje det mer wetj!

Prins Jos heeft een huisorde ingesteld: de Orde van de vette Kuus.
Tijdens zijn officiële regeerperiode, die met zijn receptie op zondag 6 januari 2013 begint, 
reikt hij de orde uit.

Jeugdprinsenpaar 2013
Net als in voorgaande jaren zal ook in 
2013 de jeugd van Nederweert weer 
nauw betrokken worden bij de vastel-
aovundjviering.
Het jeugdprinsepaar zal dit jaar worden 
gevormd door Lars I (Raemakers) en 
Prinses Kirsten (Duijts).

Jeugdprins
Lars (12 jaar) is een zoon van Johan en 
Monique Raemakers.
Hij heeft èèn zus Jonique, een broer 
Joep. 
Samen wonen zij aan de Kreijelmus-
weg in Nederweert.
Jeugdprins Lars zit in groep 8 van ba-
sisschool Budschop en zijn hobby’s 
zijn:
Vastelaovundj vieren, Voetballen, ten-
nissen en Jong Nederland Budschop.

Jeugdprinses
Jeugd prinses Kirsten (12 jaar) is een 
dochter van Harald en Silvia Duijts.
Zij heeft twee broers, Joeri en Aaron.
Samen wonen zij op Roeven in Neder-
weert.
Kirsten zit in groep 8 van basisschool  
de Bongerd.
Haar hobby’s zijn: Vastelaovundj vieren, 
jazzballet, gitaar en blokfluit spelen.

Het jeugdprinsenpaar zal worden bijgestaan door de adjudant Sjoerd van Buggenum 
Hij is 12 jaar en zit op basisschool  De Kerneel.

Het jeugdpaar zal de Vastelaovundj in Nederweert voorgaan onder het devies:  
Met Kirsten en Lars veurop, gieët hieël Ni-jwieërt op zieëne kop.

De orde van het jeugdpaar zal zijn: “’t muuzikaal tentje”

Het jeugdpaar zal op zondagmiddag 13 januari 2013 een receptie worden aangeboden.

 

 (Foto’s: Smile fotografie)               

Prinsenuitroeping 
C.V. De bengels Nederweert 2012

Zaterdag 24 november is in Ge-
meenschapshuis de Pinnenhof 
Jan Teeven op een ludieke 
manier uitgeroepen als de 40e 
prins van de Bengels voor `t 
seizoen 2013.
Prins Jan de 3de is 48 jaar 
oud en is getrouwd met Da-
nielle Moors en zij zullen onder-
steund worden door Adjudan-
ten Paul Douven en Jos Dehing. 
Het prinsenpaar is woonachtig 
op de Harry Carisstraat  te Ne-
derweert, en zijn de ouders van 
Sam, Jory en Max
In het dagelijks leven is prins 
Jan werkzaam bij Kronenburg 
motorsport.

Prins Jan de 3e zal tijdens de vastelaovundj reageren onder zijn devies:

Dit sezoen wurtj keigaaf, Vastelaovundjveerders alaaf.

De prinsenreceptie word gehouden op 19 januari vanaf 19.41uur in zaal Centraal
te Nederweert.

Zie ook onze website: www.cvdebengels.nl

Jubilarissen kerkelijk zangkoor Ospel 
 

Tijdens de parociële St. Caeciliaviering te Ospel werden twee koorleden gehuldigd : 
Martin Meulensteen is 50 jar koorlid en Wel van Nieuwenhoven 25 jaar. Pastoor Koumans 
feliciteerde beiden jubilarissen en dankte hen voor hun jarenlange inzet bij kerkelijke 
vieringen. De dames Nellie Meulensteen-Hermans en Christien van Nieuwenhoven-van 
de Schoor spelden hun mannen de versierselen op en ontvingen van pastor Koumans 
bloemen. Hartelijke gelukwensen aan deze zangers ! 

 

Bontje aovundje
vrî-jdig 7, zaoterdig 8 en zôndig 9 dezember 

um 19.30 oor In “Het Peeljuweel”

Vôr Uch traeje op:
Geschiktj en Ongeschiktj Schlager 2012/2013 

Rens Teunissen – Buut 
Jos Douven – Buut

Jong Botte Vaerze- Ekt
De CV ketel – Ekt

Doospelse Lidjeszangers – Zang 
Hein van Deursen – Buut

B.M.T.- Zang & Ekt 
Petaazje - Ekt      
                    

De Vlikkepupkes 
Auch weurtj ut Boore Broedspaar 
van 2012/2013 bekindj gemaaktj.

Verder nog: 
Oze Hoempa o.l.v. Harold Geurtjens, Jan Truyen vôr ut 

geluid, Piet Feyen en Mourk Koppen as tenieëlmeisters en 
Francis & Marko  vôr de prezentasie 

 
Dit allus met de mei-wêrking van:

Prins Maarten 1e, Vorst Jos en de Raod van Elf

Veurverkoup van de kaartjes: € 8,-  
Op zôndig 2 dezember in: 

 “het Peeljuweel” van 11.00 oor tot 12.30 oor.

Vanaaf 3 dezember zeên de kaarte verkriêgbaar beej:
Café zaal Het Peeljuweel, Slachteri-j Koos Vaes en Phicoop Ospel

Op zôndig de wichter bonte middig vanaaf 13.00 oor  
o.l.v. Jong Nederland/Jong Vlikkestaekers en V.V. De Vlik-

kestaekers. Intree op deêze wichtermiddig € 1.00.

Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:
Leeters Accountancy

en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV 

Moonen & Wagemans

11e  ALERT BRIDGETOERNOOI
gespeeld op zaterdag 24 november

uitslag:
1e plaats Heren. T. Tinnemans & B. Klomp
2e plaats Heren. W. Verhoef & N. Verhoef
3e plaats Mevr. E.van der Sanden & Hr. G. Dirks
4e plaats Dames T. Adriaens & R. Nijst
5e plaats Dames I. Starmans & S. Meijer

Gefeliciteerd dames en heren.
De toernooi organisatie

VAN HORNE UNPLUGGED 
2012: “MEER DAN EEN 
KWEEKVIJVER VOOR 

MUZIKALE TALENTEN...”
Schitterende 6e editie Van Horne 

Unplugged

Meer dan 400 enthousiaste belang-
stellenden zijn vrijdag 23 november in 
de aula van de Philips van Horne getui-
gen geweest van een schitterende Van 
Horne Unplugged 2012.

Het gevarieerde programma bestond uit 
21 acts, uitgevoerd door 62 leerlingen. 
Achter de schermen waren nog eens ca. 
25 mensen actief binnen de organisatie 
van deze “Unplugged”. 

Tijdens het concert presenteerden de 
oud-leerlingen Nicile Saha en Shirin Sen-
den het Philips van Horne onderwijspro-
ject 2012-2013. Het betreft een aantal 
scholen in het Teso district in Oost-Oe-
ganda. 

Na afloop van Unplugged 2012 waren de 
reacties zéér lovend. Variërend van “ wat 
een vocale talenten zijn er op school” tot 
“het was een avond van een bijzonder 
hoog niveau”. 

De volgende Philips van Horne concerten 
vinden in 2013 plaats: het Van Horne Mu-
ziekgala in het Munttheater (maart) en het 
25e Van Horne Pop in de Bosuil op vrijdag 
5 april.

TOTALE LEEGVERKOOP
TUINPLANTENKWEKERIJ 

Groot assortiment 
vaste planten, heesters, enz.

Open: zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur 

of op afspraak.
tel. 0495-633643  

mob. 06-40408939

M. Peeters 
Bloemerstraat 9 Nederweert 

Zie ook op marktplaats

MASSAGEPRAKTIJK

PURE ONTSPANNING

De massagepraktijk voor: 

In de maanden november, december en januari, 

10% korting 
op een massage naar keuze.

Massagepraktijk Moyo, pure ontspanning
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Stamppotten 
service in 
Nederweert

Geen zin om te koken, maar toch gezond eten.
F&P catering bezorgt op dinsdag en donderdag de vers gemaakte 

stamppotten warm bij u aan huis.

Bestel voor 15.00 uur u stamppotten 
en eventuele bijgerechten, 

zoals bijv. rookworst, sausijs of 
gehaktbal en wij zorgen ervoor 

dat u direct aan tafel kunt.

Bestellingen vanaf € 15,00 bezorgen 
wij gratis in Nederweert.

Voor inlichting en bestelling 
kunt u bellen 

op telefoonnummer 0495-634397
Of kijk op www.events-unlimited.nl

Zondag 16 december 2012

organiseert

Gem. Zangvereniging

KERST-
CONCERT
in gemeenschapshuis de Pinnenhof Nederweert.

Aanvang 15.00 uur. Entree € 7,50.

Aan deze middag werken mee:

Voorverkoop:

niet mag missen!!!

Hoera een zoon

Yason
 

geboren op 18 november 2012
 

Marion Linsen en Chris Bastiaanse
Eikenstraat 65,   6031 VX Nederweert 

ook halfzusje Senna 
is trots op haar kleine broertje

December-opruiming koopjes hoek 
vanaf € 5,- accesoires-kranen-
Glijstangset-sproeiers-toiletbril-

kranen etc. op=op
 KÖMHOFF SANITAIR

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540



Huishoudens bezorgd over energierekening
Milieu Centraal gee�  tips om de rekening omlaag te brengen

Veel mensen maken zich zorgen over de stijgende energiekosten. Bijna twin-
tig procent van de huishoudens vraagt zich af of de energierekening in de toe-
komst nog wel te betalen is. Gelukkig is er ook goed nieuws: het is helemaal 
niet zo moeilijk om te besparen op uw energierekening.

De energiekosten stijgen al jaren méér 
dan de meeste andere kostenposten 
voor huishoudens. De afgelopen drie 
jaar steeg de energierekening met 
14 procent. U kunt daar iets aan doen. 
“Door bewust om te gaan met het 
gebruik van warm water, apparaten, 
de verwarming en de verlichting kunt u 
heel wat geld besparen. Die besparing 
kan oplopen tot wel honderden euro’s 

per jaar”, aldus Irene Salverda van de 
onafhankelijke voorlichtingsorganisatie 
Milieu Centraal.

Op deze pagina vindt u veel tips die goed 
zijn voor uw portemonnee en het milieu. 
Wilt u weten welke tips precies passen 
bij uw persoonlijke situatie? Doe dan 
de Bespaartest van Milieu Centraal op 
www.bespaartest.nl

Vergelijk mijn 
energiegebruik 
Veel mensen hebben geen idee 
of ze veel of weinig energie 
verbruiken. Met de internettool 
‘Vergelijk Mijn Energiegebruik’ 
van Milieu Centraal is het mak-
kelijk uw energieverbruik te ver-
gelijken met anderen in dezelfde 
woonsituatie. Zo ziet u meteen of 
er voor u nog kansen liggen om te 
besparen. Check uw verbruik op:
www.milieucentraal.nl/
gemiddeld-energieverbruik

Besparen op elektrische apparaten 
loont de moeite
Bij aankoop van een nieuw apparaat 
is het slim om op het energielabel 
te letten. Met dit label kunt u in één 
oogopslag zien hoe zuinig een appa-
raat is. Tegenwoordig is niet energie-
label A, maar A+++ het zuinigst.

Tot voor kort liep het energielabel van A 
(zuinig) naar G (onzuinig). Maar omdat ap-
paraten de laatste jaren nóg zuiniger zijn 
geworden, was een nieuw label nodig. Er 
zijn nu extra zuinige categorieën bijgeko-
men, namelijk A+, A++ en A+++ . Kies dus 
een apparaat met zoveel mogelijk plusjes. 
Echte energieslurpers zijn de wasdroger 
en de oudere vaatwasser, koelkast of 

vriezer. Koopt u hiervan een nieuwe, dan is 
zuinigheid dus extra belangrijk. Daarnaast 
kunt u deze apparaten, nieuwe of al wat 
oudere, natuurlijk zuinig gebruiken. 

Eenvoudig besparen op verwarming
Veel mensen zetten ’s nachts hun verwarming niet lager, omdat ze denken dat 
het méér energie kost om ’s morgens het huis weer op temperatuur te krijgen. 
Dit is een hardnekkige fabel.

Het is juist voordeliger om de verwar-
ming ’s nachts een paar graden lager 
te zetten. In woningen gebouwd vóór 
1994 kan de verwarming 5 tot 7 graden 
omlaag, in nieuwere woningen 2 tot 
4 graden. Zet de verwarming al een 
uurtje voor het slapen gaan omlaag, het 
blijft nog lang warm. De besparing voor 
het ’s nachts lager zetten van de ver-
warming kan oplopen tot 170 euro. Een 
uurtje eerder omlaag levert nog eens 
30 euro op. Ook als u overdag de deur 
uitgaat, kan de thermostaat omlaag. 

Er zijn meer makkelijke manieren om de 
verwarmingskosten te drukken: 
• Zet thermostaatkranen op radiatoren en 

draai deze dicht als u een ruimte niet 
gebruikt.

• Houd deuren dicht van de ruimtes die u 
verwarmt. 

• Wen aan een graadje minder, dat 
bespaart jaarlijks 7% op uw energiere-
kening. 

• Gebruik een klokthermostaat. Zo kunt u 
automatisch regelen dat uw verwar-
ming aan of uitgaat.

• Doe ’s avonds gordijnen dicht om warm-
teverlies tegen te gaan. Zorg 
er wel voor dat de gordijnen 

boven de vensterbank eindigen en 
niet de radiatoren bedekken. 
• Dicht naden en kieren en plak 
radiatorfolie achter de radiator. 
Zeker in slecht geïsoleerde huizen 
kan dit fl ink schelen in de energie-
kosten.

Warm water besparen en toch 
blijven genieten
Bijna twintig procent van het gas-
verbruik gaat op aan het verwar-
men van water voor de badkamer 
en de keuken. Milieu Centraal geeft 
tips om te besparen op warm water, 
zonder in te leveren op uw comfort.

• Heeft u een boiler? Zet hem uit 
tijdens vakanties. 

• Zet de boiler met een tijdklok ’s nachts 
uit. Overdag kunt u de boiler misschien 
iets lager instellen. Maar nooit lager dan 
60 graden vanwege risico op Legionella. 

• Laat uw combiketel, gasboiler of geiser 
regelmatig onderhouden. Dan gaat de 
installatie langer mee en voorkomt u 
een onnodig hoge energierekening.

• Gebruik een ‘waterbesparende 
douchekop’: deze verbruikt maximaal 7 
liter per minuut. 

• Stap een minuutje eerder onder de 
douche vandaan. Gebruik eventueel 
een zandloper of doucheklokje.

• Stap eens wat vaker onder de douche 
in plaats van in bad.

• Voorkom verspilling van warm water 
door de warmwaterkraan niet verder 
open te draaien dan nodig is.

• Controleer of alle kranen een 
waterbesparend mondstuk of 
doorstroombegrenzer hebben.

Sfeervol zuinig licht
Met een druk op de knop geld verdienen? Dat kan door uw huis energiezuinig 
te verlichten. Denk bijvoorbeeld aan spaarlampen en led-verlichting. De tijd 
dat dit soort verlichting alleen maar koud, wit licht verspreidde is voorbij. Er 
zijn ook heel sfeervolle type lampen bij. Het is een kwestie van goed kiezen.

Het energiezuinigst zijn spaar lampen, 
een deel van de led-lampen en tl- 
lampen. Halogeenlampen komen op 
de tweede plaats. Binnen al deze 
categorieën is er weer ontzettend veel 
keus in vorm, kleurtoon, dimbaarheid 
en andere eigenschappen. De juiste 
lamp kopen is belangrijk, anders belandt 
de energiezuinige lamp in een la, of 
voortijdig bij het afval. Milieu Centraal 
helpt met een speciale online keuzehulp 

op www.milieucentraal.nl/zuiniglicht. 
Voor elke situatie krijgt u advies welk soort 
lamp het best aan uw wensen voldoet, en 
hoeveel u bespaart ten opzichte van de 
gloeilamp. Ook voor sfeerverlichting zijn er 
zuinige, mooie lampen. 

Meer tips energiezuinig verlichten:
• Doe lampen uit als u een ruimte verlaat 

(zelfs als dat kort is). Laat ook energie-
zuinige lampen niet onnodig aan.

• Vervang ook uw laatste gloeilampen 
door energiezuinige lampen. Zeker als 
ze veel aan zijn en een hoog wattage 
hebben. 

• Lever afgedankte spaarlampen, tl-
buizen, led-lampen en armaturen apart 
in bij het klein chemisch afval. Gloei-
lampen en halogeenlampen mogen wel 
bij het restafval.

Meer weten?
Deze tips over energie besparen 
in huis worden u aangeboden 
door de onafhankelijke voor-
lichtingsorganisatie Milieu 
Centraal. Op de website 
www.milieucentraal.nl 
vindt u nog meer informatie 
over energie en milieu.
Doe ook de Bespaartest op 
www.bespaartest.nl.

Handige tips:

• Doe de wasdroger en vaatwasser 
helemaal vol.

• Gebruik een zuinig programma (eco-
programma).

• Spoel de afwas niet voor. 
• Controleer af en toe het fi lter van de 

vaatwasser.
• Hang bij mooi weer de was buiten. 

• Ontdooi de vriezer of koel/vriesinstal-
latie regelmatig.

• Zet tv en randapparatuur na gebruik 
allemaal uit. Dat gaat makkelijk als u 
ze op één stekkerblok zet.

• Hetzelfde geldt voor de computer met 
randapparatuur.

• Zet de keukenboiler en kokendwater-
kraan op een tijdklok. Zo warmen ze 
’s nachts niet onnodig op.

Fo
to

: T
hi

er
ry

 H
og

en
bo

om

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©Shutterstock

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

©Shutterstock

Weekblad voor Nederweert DonDerDag 23 augustus 2012


