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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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

Ons inpandig tandtechnisch laborato-
rium Jasper van den Brandt verzorgt al 
uw (spoed-) reparaties aan kunstgebit 

of prothese. Vaak klaar terwijl u wacht. 
Ook voor klikgebit op implantaten 

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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.

Sjeng Vaasstraat 3
6031 HE Nederweert
0495 - 624607
info@adriaensbouwkunst.nl
www.adriaensbouwkunst.nl

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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 ".

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Dhr. Sjaak Wilmsen:

“Er wordt hier niet moeilijk gedaan. 
Als je last hebt kun je de dag zelf of 
de dag erna terecht afhankelijk van de 
klachten.
Jullie zijn duidelijk naar patiënten toe.
Ik kom hier al 33 jaar met heel mijn 
gezin en dat gaat prima.”

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.

directe
ekend kunt u via de

baar maken binnen de gemeente. 

gemeente het niet-gebruik van de regelin-

te dringen. Kent u dus iemand in uw eigen 

men, maar hier geen gebruik van maakt?

rzitter. Iemand van de cliëntenraad kan u of

eken en concreet advies geven.

meer informatie over de bijzondere bijstand,

n informeren u graag over de mogelijkheden.

van de cliëntenraad? Bel dan even met de

l. (0495) 633413.

an Sint Nicolaas in Ospel 

er een groot succes 

ver een kreeg de brandweer van Nederweert een melding van

aze-hoof in Ospel. Daar was de intocht van Sinterklaas aan de

adden de pepernoten aan laten branden en waren vervolgens

zetten. De bluspieten kregen de brand niet onder controle waar-

ederweert uit moest rukken. Door snelle inzet bleef de schade

Voor auto of aanhangwagen

VV
Profiteer nu van onze 

eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 

voor meer info.

laote ze

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

KwintetKK ” 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 ad

€ 50 op uw Regi

spaarrekening

Een Adviseur di

Persoonlijk adv

Gratis Betaalp

Gratis Interne

Gratis Mobie

iDEAL

Open een voord

betaalrekeni
en krijg:

€ 50 cadeau
bij onze

betaalrekenin

Installatie nieu

Wij nodigen hierbij uit voor deze installa

Kapelaan Vankan is momenteel nog we

1 december a.s. treedt hij als pastoo

standplaats Heythuysen.

Vriendelijke groet,    

Parochiebesturen Baexem, Grathem

Nek- schouder- of rugklac
rr

hten!

Sportmassage

Ontspanningsmassage

www.doetgoed.nl

Kerstbomen
te koop:

Omorica’s en Glauca’s 

in verschillende maten. 

Fam. Truijen 

Kruisstraat 117

Nederweert-Eind

Wij lWiWij leverWWW
en in t ll
en en installer kku dig

en vakkundig

systemen van groot tot klein.

Ook voor doe-het-zelf pakketten.

atie of
2

WWWaaraaaaarom nu zonnepanelen?!

ooom nu zoooonneeeepppaaneeeleeen?en?n?!!

- Landelijke subsidie

- Laaaaandddedeelije jkjkeekee ssubbbbbsidddidieeeee

- Steeds stijgende energiekosten

- StSteeteeeeeededdsds ststijjggggeeeendddedeee eeenergiekoste
eneeeeergrgrgieg eekeekokoooststeeteeenen

ELEKTROMONTAGE

ZONNEPANELENZONNEPLEKTROM
LEKTROMANELENMONTMONTAGAG

PPMMM

ELEKTRO-INST
ZONNEP
ZONNEPANANALLANELENNELENTTNN TIESNNANN

Sphinx showroom kwartronde douchebak + front 

+ plug + Douchecabine + thermostaatkraan + 

glijstangset van € 4.356,-  Nu € 1.250,-

  Aktie wandklosetcomb. compleet NU € 315,-

KÖMHOFF SANITAIRTT

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Goedggebruiktgoedtgoed

in- en verkoopp

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

TeTT l. 0495-534434 / 0/ 6-41826841

www.goedgebruiktgoed.com
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Nieuwe bezorger Weekblad 
voor Nederweert

Beste adverteerder, lezer,

In april 2011 zijn wij voor de verspreiding van het Weekblad 
voor Nederweert overgegaan van PostNL naar Axender.

Ondanks vele gesprekken in de afgelopen 1½ jaar is geble-
ken dat Axender niet die constante  bezorgkwaliteit kan le-
veren die wij voor het Weekblad van Nederweert wenselijk 
vinden. Wij zagen ons genoodzaakt om op zoek te gaan naar 
een nieuwe verspreider.

Vanaf week 50 zal het Weekblad voor Nederweert verspreid 
worden door de firma Clauwers-Linders vof. Wij hopen door 
de samenwerking met de firma Clauwers-Linders de bezorg-
kwaliteit weer op het vertrouwde niveau terug te krijgen. Wij 
zijn er ons van bewust dat deze overgang enige problemen 
met zich mee kan brengen.

Met de nieuwe verspreider zijn afspraken gemaakt om even-
tuele bezorgklachten meteen op te lossen. Wij vragen hiervoor 
uw begrip en hopen dat de overgang soepel zal verlopen.

Redactie Weekblad voor Nederweert
Huib van Deursen (hoofdredacteur)

In naam van de Vader, de 
Zoon…. Deze woorden kunt u 
vanaf 1 januari 2013 ook horen 
uit de monden van de leden 
van de Avondwakegroep Ospel. 
De oprichting van deze groep 
is een mijlpaal in het bijna 
150-jarig bestaan van Parochie 
Ospel. Het verlicht het werk 
van pastoor Koumans en geeft 
uiting aan de toenemende vraag 
naar informele avonddiensten 
bij uitvaarten.

Wellicht is de groter wordende 
vraag naar informele diensten het 
gevolg van een afnemend gevoel 
van verwantschap met de katho-
lieke kerk. Desondanks willen veel 
mensen toch op een plechtige en 
sfeervolle manier afscheid nemen 
van een dierbare. 
Pastoor Koumans is verheugd met 
de komst van de avondwakegroep. 
Het biedt zijn parochianen een 
alternatieve herdenkingswijze in 

de kerk. Bovendien biedt het hem 
gelegenheid zich te richten op 
andere werkzaamheden binnen de 
parochie. 

Vanaf 1 januari 2013 worden er 
alleen nog avondwakes gehouden, 
begeleid door leken. Een avond-
wake vindt plaats op de avond 
voorafgaand aan de uitvaart en 
biedt een waardig alternatief voor 
de gebruikelijke avondmis. Het 
is een dienst zonder liturgische 
protocollen, maar met ruimte voor 
gebed. Bovendien biedt het een 
uitgebreidere mogelijkheid om 
aandacht te schenken aan de 
dierbare overledene. Een en ander 
uiteraard in overleg met de familie. 

Een avondwakedienst verzorgen 
doet een appèl op organisatie- 
en presentatiekwaliteiten van de 
voorganger. Het kerkbestuur, waar-
onder initiatiefneemster Rionne 
Veugen, benaderde een aantal 
volgens hen geschikte kandidaten. 
Sommigen waren daardoor verrast. 
Voor sommigen kwam de vraag 
precies op het juiste moment. De 
deelnemers volgden een lespro-
gramma en oefenden levensechte 
diensten in de kerk. Daardoor 
werd hen een kijkje geboden in het 
(fictieve) leven van een ander. Het 
bood hen echter ook een moment 
van contemplatie. Het leven, in al 
zijn facetten, passeert de revue bij 
de voorbereiding van een herden-
kingsdienst. Beschouwing over het 
eigen leven is daardoor onver-
mijdelijk. Het is echter ook een 
onontbeerlijk aspect bij het kunnen 
verzorgen van een respectvolle 
herdenkingsdienst. 

Deelnemers avondwakegroep
De leden van de groep verdienen 
ieders vertrouwen. Volgens de trai-
ningsbegeleidster zijn het namelijk 
allemaal talenten. Zij stellen zich 
aan u voor, v.l.n.r. de foto volgend.

Gerrie van Hoof is bekend door 
haar functie als leerkracht en haar 
inzet voor het Ospelse vereni-
gingsleven. Al vaker stond zij aan 
de ambo (spreekgestoelte) tijdens 
diensten. Door deel te nemen 
aan de avondwakegroep kan zij 
van betekenis zijn voor een ander 
én verwacht zij meer betekenis 
te kunnen geven aan haar eigen 
geloofsbeleving. 

Annie Wilmsen,  Meijelse van 
geboorte, verhuisde in 1976 naar 
Ospel. De uitvaartwereld kent zij 

op haar duimpje door haar werk 
bij Van den Boom Uitvaart. Op 
haar 65e stopte zij na een 13-jarig 
dienstverband. De brief van Rionne 
Veugen viel bij haar op het juiste 
moment op de mat. Door zich aan 
te sluiten bij de avondwakegroep 
heeft zij een manier gevonden 
waarop zij op een betekenisvolle 
manier iets voor een ander kan 
blijven betekenen.

Jacqueline Pustjens was voor-
heen hulpmoeder bij basisschool 
De Schrank. Samen met Ine Op 
’t Root was zij betrokken bij de 
gezinsmiswerkgroep. Zij was ne-
gen jaren lid van het kerkbestuur. 
Jacqueline is, evenals de overige 
leden, van mening dat de agenda 
van pastoor Koumans zo vol staat, 
dat taakondersteuning door mede-
parochianen op z’n plaats is. 

Hoewel zij niet actief is in het 
verenigingsleven van Ospel, kun-
nen mensen haar toch kennen als 
‘dochter van’. Ouderen zullen Ans 
Hermans kennen via haar ouders, 
Jan en An Lenders van de Vivo. 
Jongeren kunnen haar kennen als 
vervangster op De Schrank. Zij 
overwoog zich aan te melden als 
vrijwilliger. Waarvoor was haar nog 
niet duidelijk, tot op het moment 
dat zij gevraagd werd voor de 
avondwakegroep. 

Ine Op ’t Root, moeder van vier 
zonen, was jaren geleden lid van 
de ouderraad van de basisschool. 
Zij ging in op de vraag omdat zij 
van mening is dat de kerk hulp van 
leken nodig heeft. Jarenlang was 
zij betrokken bij de organisatie van 
gezinsmissen. Deelnemen aan de 
avondwakegroep biedt haar de 
mogelijkheid nabestaanden troost 
te bieden door het voordragen van 
gebeden en gedachten. Deelname 
beziet zij overigens ook als een 
manier waarop zij haar geloofs-
overtuiging kan verdiepen. 

Natasja Kobussen, moeder van 
vier kinderen, is lid van de ouder-
raad en hulpouder bij De Schrank, 
deelneemster aan de carnavalsop-
tocht, actief spinningbeoefenster 
en vrijwilligster bij Moulin Blues. 
De vraag kwam op haar pad toen 
zij net was begonnen aan een op-
leiding uitvaartbegeleiding. Mede 
door haar inzet hoopt zij verbon-
denheid met de nabestaanden te 
kunnen creëren waardoor zij zich 
gesteund voelen in hun verdriet.

Lees verder op de achterpagina.

Avondwakegroep Ospel ondersteunt vanaf 2013 

Pastoor Koumans staat 
er niet meer alleen voor

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

Winnerstraat 14a
6031 NL  Nederweert
tel./fax 0495-631382
mob. 06-50222522

meeuwsdecoraties@freeler.nl
www.meeuws-decoraties.nl

meeuwsmeeuws
decoratiesdecoraties

Wie kan er nog zonder internet; 
wie speelt niet graag een spelletje 
op de computer! De computer 
is gewoonweg niet meer weg te 
denken in ons moderne leven. 
Niet bij volwassenen en zeker niet 
bij onze kinderen. En nu hebben 
de Krottepoffers over dit thema 
een prachtige familievoorstelling 
gemaakt, getiteld:

“@LLIS IN CYBERLAND”.

“@llis in Cyberland” is de tweede 
familievoorstelling van de Krot-
tepoffers waarbij jong talent en 
oude rotten samen op het toneel 
staan. De vorige familievoorstelling 
“Speelgoedmuseum op stelten” 
was een doorslaand succes en 
werd door de Limburgse Federatie 
voor Amateurtoneel  in 2010 zelfs 
bekroond met de eerste prijs in 
de categorie Techniek en Vormge-
ving. Maar belangrijker dan deze 
professionele waardering was het 
feit dat het Nederweerter publiek 
van jong tot oud, destijds met volle 
teugen heeft genoten van deze 
voorstelling.  En ook met deze 
nieuwe familieproductie willen 
de Krottepoffers weer een hele 
mooie en bijzondere  voorstelling 
op de planken brengen.  “@llis in 
Cyberland” is geregisseerd door 
dezelfde regisseur welke in de 
lente van 2012 verantwoordelijk 
was voor het toneelstuk “Lang lae-
ve de Prins”: Virginie Michiels uit 
Roermond. Onder haar bezielende 

leiding is – al improviserend met de 
spelers – deze nieuwe productie 
tot stand gekomen……..
Alice is een meisje dat zo gek is 
van computeren dat ze zelfs haar 
naam heeft veranderd in @llis. Op 
een dag zit ze zo lang te com-
puteren dat ze de computer in 
gezogen wordt. Ze belandt in een 
vreemd land, ‘Cyberland’ geheten. 
Nauwelijks van de schrik bekomen 
merkt ze dat hier een ‘kopie’ van 
haar rondloopt, Sill@ genaamd. 
Ze schrikt zich het lazarus, wordt 
bang en wil direct naar huis, maar 
dat kan niet zo gemakkelijk, zeker 
niet omdat een zekere doctor Dele-
te en diens hulpje Willie Worm hier 
een stokje voor willen steken. Of 
het @llis met de hulp van de bewo-
ners van Cyberland lukt om doctor 
Delete en zijn gevaarlijke plannen 
te stoppen……..dat moet een ieder 
maar zelf komen bekijken.  
Alle kinderen, moeders, vaders, 
oma’s en opa’s zijn dan ook van 
harte welkom op één van de drie 
geplande voorstellingen:  vrijdag  
11 januari  om 19.00 uur en op 
zaterdag 12 januari om 14.30 uur 
en om 19.00 uur in de Pinnenhof 
in Nederweert. De speelduur is 
ongeveer een uur en de entree 
bedraagt slechts 5 euro.  De 
voorverkoop start op maandag 17 
december 2012 bij Bruna Gom-
mans, Lambertushof, Nederweert.  
Koop op tijd de kaartjes want voor 
alle drie de voorstellingen geldt het 
motto: vol = vol!

De Krottepoffers duiken 
in de computer!

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



u op de
hoogte.

Wij
houden

Reggefiber komt bij u aan de deur.
Reggefi ber start begin januari 2013 met de aanleg van het hypermoderne glasvezelnetwerk in Nederweert. 
Naar verwachting hebben we in elf maanden alle woningen binnen het aansluitgebied aangesloten op het 
glasvezelnetwerk. Voor de start van de aanleg beginnen wij al met het schouwen van de woningen. De kans 
is dus groot dat er binnenkort een schouwer bij u langs komt. De schouwer kan zich altijd legitimeren.

Schouwen.
Schouwen is het kijken naar de meest geschikte
plaats om de glasvezelkabel uw woning binnen te
brengen en te bepalen waar het glasvezelmodem
komt te hangen. Meestal is dit in de meterkast.
Komen uw huidige kabel en telefoonaansluiting

ergens anders in de woning binnen? Dan
is het goed mogelijk dat op dit punt het
glasvezelmodem wordt geplaatst. We kijken
naar de beste oplossing en hier wordt een
document van opgemaakt.

HET IS ZOVER.
WIJ KOMEN ER
BINNENKORT AAN.

Welkom met uw vragen.
Kom naar de glasvezelwinkel voor:
• Een persoonlijk en onafhankelijk advies.
• Hulp bij het overstappen.
• Vragen over (de aanleg van) glasvezel.

Adres.
Brugstraat 31-33 in Nederweert.

Contact.
nederweert@reggefi ber.nl

Meer informatie en de openingstijden vindt u op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Projectmanager aan
het woord.
De aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Nederweert wordt vanuit Reggefi ber 
begeleid door projectmanager Alexander van 
Herp. Momenteel is hij druk bezig met alle 
voorbereidingen om tot aanleg over te gaan.

‘De periode van voorbereiding is in volle
gang. Zo wordt nu het ontwerp gemaakt om
alle 5226 woningen op het glasvezelnetwerk
aan te sluiten. Ook worden alle benodigde
vergunningen en instemmingen om te graven
in orde gemaakt en regelen we de bestelling,
productie en plaatsing van alle wijkcentrales.
Idealiter zou in december, aansluitend op de
voorbereidingsperiode, direct gestart worden
met de graafwerkzaamheden. Om de aanleg zo
kort voor een vakantieperiode te starten, is niet
efficiënt. Daarom beginnen wij in januari met de
aanleg van glasvezel in Nederweert.’

Lees verder op
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Bouwnieuws Glasvezel Nederweert

Kies uw serviceprovider.
Reggefiber legt het glasvezelnetwerk aan
en stelt het open voor de serviceproviders.
Dit betekent vrije concurrentie voor
serviceproviders en dus scherpe prijzen en
aantrekkelijke aanbiedingen! In Nederweert
bieden de serviceproviders Concepts,
Helden Van Nu, KickXL, KPN, Lijbrandt,
OnsBrabantNet, Solcon, TriNed, Vodafone
en XS4ALL glasvezeldiensten voor internet,
tv en telefonie.

Wilt u er meer over weten?
Doe de postcodecheck op 
www.eindelijkglasvezel.nl/nederweert 
en vergelijk het aanbod van de serviceproviders. 
Dan weet u direct welk abonnement het beste 
bij u past. Of kom langs voor een persoonlijk en 
onafhankelijk advies in onze glasvezelwinkel.

Stroomvoorziening.
Het is erg belangrijk dat er een stroompunt 
aanwezig is bij de plek waar het glasvezelmodem 
komt te hangen. Dit stroompunt is nodig om het 
modem daadwerkelijk te kunnen activeren wanneer 
u diensten gaat afnemen via glasvezel.

Bekabeling.
Houd rekening met de mogelijkheden om uw
huidige apparatuur (computer, tv en telefoon) straks
op het glasvezelmodem aan te sluiten. Op het
glasvezelmodem kunnen meestal de bestaande tv-,
telefoon- en/of internetkabels worden aangesloten.



Kruimel puddingvlaai 
Hele € 8,90 - halve € 4,95

Poesta brood € 2,20

Pudding broodjes € 1,25

Kirsch-vlaai 
Hele € 11,95 - halve € 6,75

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING      ANTI AGING      ONTHAREN

 (ook voor reumatische en diabetische voet )

 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

behandelen van o.a.
  - pigmentvlekken
  - couperose
  - spider neavi

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

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

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

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

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week 2 t/m 9 December

ABRIKOZEN VLAAI
Halve abrikozen vlaai € 3,50

10 Worstenbrood
Volgende week 9 t/m 16 December

KERSEN VLAAI

€ 6,95

€ 9,95

€ 6,95

Ambachtelijke slagerij

John Hermanns
Kerkstraat 83 - Nederweert - 0495 632119 - www.slagerijhermanns.nl

Landelijke audiovisuele dag 
in Nederweert

Enkele Limburgse initiatiefnemers hebben ook dit jaar weer (voor het zevende jaar) een 
landelijke dag georganiseerd, waarbij liefhebbers van fotografie en geluid uit het hele 
land- maar  ook uit Duitsland en België - deelnemen, om hun presentaties van beeld 
en geluid te laten zien. Het gaat om audiovisuele shows, waarin fotografische beelden 
en video samen met muziek tot een vloeiend geheel worden gecomponeerd en gepro-
jecteerd met een hoogwaardige beamer op een groot scherm. Vele hobbyisten, die al 
jaren in het “vak” zitten, en inmiddels landelijk hun faam hebben verworven, hebben 
weer massaal ingeschreven. Hieruit zijn de  26 beste geselecteerd. Er zijn artistieke ju-
weeltjes bij. Het is zeer de moeite waard om de nieuwe ontwikkelingen in deze techniek 
te bewonderen. De voorstelling is een activiteit georganiseerd door leden van de Bond 
van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen, afd. Limburg en wordt gegeven op 
zondag 9 december in  gemeenschapshuis “Reigershorst”, Pastoor Maesplein 3 te Ne-
derweert Eind van 13:00 tot 17:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom en kun-
nen een prachtige dag verwachten. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een bijdrage 
van 2,50 euro gevraagd.

Kerkstraat 78, Nederweert     www.wellnessathome.nl

NIEUW
in Nederweert!
 bad- en toiletmatten
 wasmanden
 badjassen / handdoeken
 woondecoratie
 bath- & living accessoires
 trendy glaswerk

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 
 (gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 
 op afspraak

Tel. 06-29420034

Het adres voor uw hond

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!!!

ACHTER HET NIEUWS AAN!
Beste Lezer,

Onze partij houdt u graag regelmatig 
op de hoogte over ontwikkelingen in 
onze gemeente. Zo werkt JAN al ruim 
40 jaar!

Of dit is op gebied van leefbaarheid, be-
drijvigheid, financiën en bestuur: JAN 
vindt het belangrijk dat de burgers over de 
besluiten van het openbaar bestuur kun-
nen meepraten en goed kunnen volgen. 
Maar ook wel welke rol JAN bij de besluit-
vorming heeft gespeeld of welk standpunt 
is ingenomen.  

Een van onze activiteiten daarin is om 
periodiek een Nieuwsbrief 2 (oktober) uit 
te brengen en huis aan huis te bezorgen. 
Dit doen wij voor de gehele gemeente in 
een oplage van ca 7.000 stuks. De laat-
ste versie van de nieuwsbrief is bezorgd 
in week 42. 

Uit vele reacties van burgers hebben we 
begrepen dat Nieuwsbrief 2 niet in iedere 
kern of gebied is bezorgd. Dat vinden wij 
uitermate jammer! Helaas is het zo dat 
we daardoor vele burgers teleur hebben 
moeten stellen. Het bedrijf dat de bezor-
ging voor ons heeft gedaan hebben we 
hierop aangesproken.   

Om diegenen toch tegemoet te komen 
hebben we de nieuwsbrief 2 eveneens in-
tegraal geplaatst op onze website www.
jan-nederweert.nl. U kunt dan tevens een 
digitale wandeling maken langs de andere 
informatie van JAN. 

Mocht u geen gebruik maken van inter-
net dan kunt u ook een papieren versie 
krijgen. U kunt daarvoor telefonisch kon-
takt opnemen met Jan Smolenaers, Flo-
rastraat, te Nederweert; T: 632290. Wij 
bezorgen u dan graag deze nieuwsbrief!

Het bestuur

Schroefjes koop je bij de DHZ-zaak,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

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 (kape-
laniestraat 3 Nederweert). De zaal is open 
vanaf 13:00 uur en om 13:30 uur starten 
we.
Aanmelden voor deze middag is verplicht!
Je kunt je aanmelden door vóór 7 decem-
ber een e-mail te sturen naar thuishulp-
centrale@dezorggroep.nl of te bellen naar 
de consulent Arlette Reijnen 06 44 34 94 
96, voicemail inspreken 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!

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

Onderhoudsbedrijf REOB
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Ospelnaar wordt in het zonnetje gezet 
vanwege 50.000ste dotter

Ospelnaar Jan Meeuvis onderging donderdag 29 november zijn vierde dotterbe-
handeling in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daarmee hoort zijn behan-
deling bij een van de 50.000 dotterbehandelingen die het Catharina Ziekenhuis 
sinds 1980 heeft uitgevoerd. Jan Meeuvis werd tijdens de behandeling vergezeld 
van een cameraploeg en is naderhand in het zonnetje gezet met een bos bloemen 
en kaartjes voor een wedstrijd van PSV, een cadeau dat alle dotterpatiënten die 
dag is aangeboden. Opzien tegen de dotterbehandeling deed Meeuvis niet: “Ik zie 
meer op tegen de tandarts dan tegen het dotteren.”

Samenwerking SJG Weert
Jan Meeuvis is al langere tijd onder behandeling van cardioloog Hubert Klomps van 
SJG Weert. Vanwege een nauwe samenwerking tussen SJG Weert en het Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven kon hij binnen een week gedotterd worden. Cardioloog Klomps: 
“De samenwerking met het Catharina Hartcentrum is niet nieuw. Er vindt al geruime tijd 
achter de schermen overleg plaats over patiënten met complexe aandoeningen en de 
lijnen tussen Weert en Eindhoven zijn in de loop der jaren steeds korter geworden.” De 
voordelen van de samenwerking zijn voor de patiënt heel concreet. De meeste cardio-
logische zorg wordt gewoon in Weert aangeboden. Maar voor patiënten die voor een 
ingreep of onderzoek naar Eindhoven moeten, zijn de wachttijden beperkt. Daarover zijn 
goede afspraken gemaakt met het ziekenhuis in Eindhoven.

Mijlpaal 
Het Catharina Ziekenhuis stond donderdag 29 november stil bij de belangrijke mijlpaal 
dat 50.000 dotterbehandelingen heeft uitgevoerd. Het ziekenhuis, met het grootste hart- 
en vaatcentrum in Nederland, stond in september 1980 aan de wieg van de introductie 
van deze, toen revolutionaire, behandelmethode in Nederland. Sindsdien heeft dotteren 
een kentering teweeggebracht in de behandeling van hart- en vaatpatiënten en hebben 
de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis deze behandeling 50.000 keer toegepast. 
Het Catharina Ziekenhuis voert per dag acht tot tien dotterbehandelingen uit. Op jaarba-
sis zijn dat meer dan 3.000 verrichtingen. Daarmee is het Catharina Hartcentrum veruit 
het grootste centrum van Nederland. Alle patiënten die donderdag gedotterd werden, 
zijn extra in het zonnetje gezet.

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Rijstevlaai met slagroom .......................€ 10,75
Brunette ..........................................................€ 1,95
Croissants ......................................... 2 voor € 1,20
Frikandellenbroodje ..................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 Aktie

3+1 gratis
voor dames en heren

9 december 
koopzondag

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

Kaya Geuns voorleeskampioen 
Basisschool Budschop

Donderdag 22 november was 
de finale van het voorleeskam-
pioenschap van onze school. 
De finalisten gingen samen met 
hun klasgenootjes naar groep 
5-6 en zij vormden samen de 
schooljury. Met 31 stemmen 
werd Kaya Geuns gekozen 
als voorleeskampioen van dit 
schooljaar. Kaya las voor uit het 
boek “Hoe overleef ik de Brug-
klas” van Francine Oomen. Kaya 
zal basisschool Budschop ver-
tegenwoordigen in de volgende 
regionale ronde wij wensen haar 
heel veel succes! Kaya, namens 
de leerlingen en leerkrachten, 
van harte gefeliciteerd!

B.S. Budschop

Cocon
Computer beginners
Als u denkt: “Ik kan niet eens typen en heb zo’n ding nog nooit aan-
geraakt, maar ik zou er toch wel mee willen leren werken”, dan is deze 
cursus voor u bestemd. 
In een rustig tempo leert u met de computer omgaan; het bedienen van 
de toetsen van het toetsenbord, leren werken met de muis, werken met 

programma’s, bestanden etc. 
Aanvang: dinsdagavond 11 december, 19.30-21.30 uur, 10 lessen.

Tapas
Tapas is de aanduiding voor Spaanse aperitiefhapjes. Traditioneel is een tapa een eet-
lustopwekkend hapje dat in Spaanse cafés bij een alcoholhoudend drankje (bier, wijn, 
sherry) wordt genuttigd. Hoewel de tapa oorspronkelijk een tussendoortje was, worden 
ze in Spanje ook wel geconsumeerd als maaltijd.
Kijk verder op onze nieuwe website www.coconnederweert.nl
Woensdagavond 12 december, 18.00 uur. Kosten € 29,75 incl. ingrediënten en drankjes.

Bloemschikken beginners
Leuke hobby beginnen waar je jaren mee bezig kunt zijn, begin dan met bloemschikken.
In de cursus worden verschillende technieken behandeld.
Eveneens komen aan de orde: vormen en stijlen van het bloemwerk.
Start: vrijdagavond 14 december, 19.30 uur, 6 lessen, eenmaal per maand.

Klussen in huis
Iedereen heeft wel eens van die kleine klusjes of reparaties in huis. Het is prettig als je 
deze dan zelf kunt opknappen. Dat is ook de bedoeling van deze cursus: het zelf ver-
richten van kleine klusjes. De volgende onderwerpen komen aan de orde: aansluiten van 
een lamp met fitting en stekker; als je daar een schakelaar tussen zet, hoef je niet telkens 
de stekker uit het stopcontact te halen; werken met een boormachine en met verschil-
lende boortjes voor de verschillende materialen; piepende deuren; lekkende kraan; iets 
ophangen wat nogal zwaar is en wat je niet met een spijker kunt; schilderen. 
Start: vrijdagmiddag 11 januari 2013, 8 lessen.

Tuinontwerp
In deze cursus is het niet de bedoeling dat u wordt opgeleid voor “tuinarchitect” of “ho-
venier”. De meesten onder u hebben wellicht wel ideeën over hoe de “nieuwe” tuin eruit 
moet komen te zien. U wilt uw tuin graag veranderen of misschien totaal opnieuw begin-
nen. Alleen waar moet u beginnen, kan het allemaal wat ik bedacht heb? Hoe sluiten de 
hoekjes op elkaar aan? Hoe zal het totaal plaatje eruit komen te zien? Welke planten vind 
ik mooi en zijn ze ook geschikt? De basis van tuinontwerp en tuinaanleg word bespro-
ken, waarbij o.m. de volgende onderwerpen aan de orde komen: wat zijn uw wensen, 
ideeën, gewenste stijl, onderhoudsniveau, gebruik van zichtassen, materiaal keuze, her-
gebruik van aanwezige materialen, beplanting, verlichting.
Start: dinsdagavond 15 januari 2013, 5 lessen.

Tekenen voor kinderen
Leren tekenen en schilderen?Wil je weten hoe je kleuren moet mengen of hoe je schaduw 
tekent? Kom dan naar de cursus tekenen en schilderen voor kinderen. In deze cursus 
komen verschillende onderdelen aanbod zoals striptekenen, basisvormen, perspectief 
tekenen, de kleurencirkel en nog veel meer! Elke les werken we vanuit een thema. Zoals 
voor de jongere kinderen seizoenen, een sprookje of dieren. De kinderen vanaf 8 jaar 
laten zich inspireren door een kunstenaar, verhaal of plaatje. Je leert met verschillende 
materialen werken zoals verf, houtskool, oost-indische inkt en oliekrijt en pastelkrijt. 
In de cursus gaat het erom dat het kind met plezier aan zijn/haar werkstuk werkt.
Groep 6-8 jr.: woensdag 16 januari 2013, 13.30-14.30 uur
Groep 9-12 jr.: woensdag 23 januari 2013, 13.30-14.30 uur.

Hebben en houden van Kuipplanten
Als je bij een kweker bent of loopt over een show dan vraag je misschien af: Wat bloeien 
die fuchsia’s, geraniums, Brugmansia’-s (kelkenbloem) zo mooi.  Hoe doen ze dat? Mij 
wil het alsmaar niet lukken? In deze nieuwe cursus van een 4–tal lessen wordt je het hele 
seizoen aan de hand genomen door een hobbyist. De volgende onderwerpen zullen aan 
de orde komen:
Stekken, welke potgrond, verzorging; Hoeveel water, welke voeding; Winterberging.
De uitleg wordt voornamelijk gegeven aan de hand van de fuchsia en de theorie wordt 
ondersteund met een naslagwerk.
1e avond; dinsdag 5 maart 2013 van 19.30-21.30 uur.
Kijk verder op onze nieuwe website www.coconnederweert.nl
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235
email: cursussen@coconnederweert.nl; 
Twitter mee op onze nieuwe website!

Avondwakegroep Ospel ondersteunt vanaf 2013 

Pastoor Koumans staat 
er niet meer alleen voor

Vervolg van voorpagina.

Carolien van Lierop, moeder van vier zonen, was in haar jonge jaren lid van Melodie der 
Peel en Jong Nederland. Carolien is werkzaam als wijkverpleegkundige bij het Groene 
Kruis Thuiszorg in Weert. Zij weet welke impact een mooie herdenkingsdienst kan heb-
ben. Mede om een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van een mooie en pas-
sende herinnering, is zij in de avondwakegroep gestapt. 

Toos Sijbers is vrijwilliger in hart en nieren. Zonnebloem, Zij-Actief en basisschool Os-
peldijk zijn enkele van haar ‘werkplekken’. De kerk speelt een belangrijke rol. De vraag 
of zij wilde deelnemen aan de avondwakegroep werd dan ook positief ontvangen. Zij is 
ervan overtuigd dat mensen behoefte blijven behouden aan een manier om hun geloof 
– in welke vorm dan ook – te beleven. Dat de Ospelse kerk daar een rol in kan spelen, 
staat voor haar buiten kijf. 

De avondwakegroep verzorgt vanaf 1 januari 2013 herdenkingsdiensten. Een dienst 
wordt telkens verzorgd door twee groepsleden. Meer informatie: Rionne Veugen, na-
mens het kerkbestuur Parochie Ospel (0495-631440). 

F. Bruekers

WIJNACTIE 
ZATERDAG 15 DECEMBER

HANDBALCLUB OSPEL
Wij hebben heerlijk fruitige wijnen voor u 
uitgekozen: 
Rode wijn Domaine Boyar Merlot & Gamza
Witte wijn Domaine Boyar Chardonnay
Rose wijn Domaine Boyar Rose
De wijn kost € 4,50 per fles.

Deze actie wordt alleen in Ospel gehouden. 
Wilt u wijn bestellen? 

Dat kan via: sillenders@upcmail.nl 
Mensen uit Nederweert, Leveroy en Eind 

kunnen ook wijn bestellen.

ALVAST BEDANKT!
www.handbalclubospel.nl

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 
 voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

Speerstraat 4, 6034 PS Nederweert-Eind
Tel. (0495) 62 55 10 
Fax (0495) 84 11 21
Tel. 0653 - 746669
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Gemeente contact

Al bijna tien jaar voert de gemeente een 
actief klimaatbeleid. Het eerste beleids-
plan besloeg de periode 2004-2008. In 
2009 werd het plan geëvalueerd en aan-
gepast aan de inzichten van dat moment. 
Dit jaar is opnieuw naar de behaalde 
resultaten gekeken en zijn de ambities 
voor de toekomst geformuleerd.

AAngepAst Ambitie
niveAu
Het gemeentelijk klimaatbeleid kwam 
door tal van bezuinigingen, de afschaf-
fing van subsidies en andere prioritei-
ten onder druk te staan. Toch heeft de 
gemeente besloten om ook de komende 
jaren te willen blijven inzetten op kli-
maatbeleid. Wethouder Wernink zegt 
daarover: “Het is belangrijk dat er aan-
dacht blijft voor de problematiek van 
klimaatverandering. Ook als er sprake is 
van bezuinigingen. Als gemeente hebben 
we een voorbeeldfunctie. We blijven dan 
ook een bijdrage leveren aan het beper-
ken van CO2-uitstoot. Dit doen we ech-
ter met een aangepast ambitieniveau”. 

Dienstkilometers 
compenseren  
De gemeenteraad heeft op 9 oktober jl. 
het Klimaatprogramma 2013-2015 vast-

gesteld. In dit programma staat wat de 
gemeente de komende jaren gaat doen 
aan klimaatbeleid. Een aantal projecten 
die in het verleden al succesvol waren, 
worden herhaald. Een voorbeeld hiervan 
is het project Nederweert Groen. Door 
middel van dit project wordt de CO2-
uitstoot van alle door gemeenteambtena-
ren gereden dienstkilometers binnen een 
bepaalde periode gecompenseerd door 
lokale boomaanplant.

De gemeente Nederweert voerde de afgelopen jaren een actief klimaat
beleid en leverde daarmee een goede bijdrage aan het terugdringen van 
de CO2uitstoot. Ook in de nabije toekomst zetten we hier op in.
Succesvolle projecten blijven onderdeel van het klimaatbeleid. 
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om zonnepanelen te plaat
sen op een aantal gemeentelijke gebouwen. 

DuurzAAm inkopen 
In 2010 nam de gemeente met veertien 
andere partijen deel aan een Europese 
aanbesteding voor de levering van groene 
stroom en groen gas. Deze aanbesteding 
leverde een lage leveringsprijs op. Het 
contract loopt tot en met 2013 en kan 
verlengd worden tot 2015. Daarna zal 
opnieuw aanbesteed moeten worden. 
Door schaalvergroting kan er dan wellicht 
opnieuw een goede (groene) prijs bedon-
gen worden. Het ligt voor de hand om ook 
dit weer in samenwerking met collega-
gemeenten en/of andere partijen te doen. 

stimuleren
De gemeente Nederweert blijft daar-
naast burgers en bedrijven stimuleren 

Onderzoek naar zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen 

klimaatprogramma 
20132015 vastgesteld

om duurzame energieoplossingen toe 
te passen. Volgens beleidsmedewerker 
Hans van de Kerkhof werpt communi-
catie over energiebesparende maatrege-
len en subsidieregelen zijn vruchten af. 
“We hebben het onder meer gezien met 
de LES-subsidie waar veel inwoners 
gebruik van hebben gemaakt”. 

zonnepAnelen 
Nieuw in het klimaatprogramma is dat 
we de mogelijkheden gaan onderzoeken 
om verantwoord zonnepanelen te gaan 
plaatsen op de eigen gebouwen. Daarbij 
wordt er naar gestreefd om daadwer-
kelijk ook panelen te gaan plaatsen. 
Volgens wethouder Wernink zijn er 
landelijk al goede ervaringen opgedaan 
met het beschikbaar stellen van daken 
voor het plaatsen van zonnepanelen. 
“Als gemeente bezitten we een aantal 
gebouwen die mogelijk geschikt zijn 
voor het plaatsen van panelen.”

informeren 
De gemeente Nederweert blijft dus 
veel aandacht houden voor het onder-
werp, ook al is het ambitieniveau van 
het klimaatprogramma aangepast. Het 
onderzoek naar de zonnepanelen wordt 
in 2013 uitgevoerd. Uiteraard informeren 
we u over de resultaten. U leest het volle-
dige klimaatprogramma op onze website. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de heer H. van de Kerkhof via 
h.vandekerkhof@nederweert.nl of tel. 
0495-677111.

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.

Het oude gemeentelijk hondenbeleid 
dateert uit 2007.

AAnpAssingen 
Als gevolg van de verhoging van de hon-
denbelasting is er in de raadsvergadering 
van mei 2012 een petitie, voorzien van 
717 handtekeningen, ingediend om extra 
voorzieningen te treffen voor hondenbe-
zitters. De gevraagde voorzieningen zijn 
gericht op het ontmoeten/spelen voor 
honden en het tegengaan van overlast 
door hondenpoep. 

Naar aanleiding van deze petitie is er in 
de raadsvergadering van 19 juni jl. een 
motie ingediend door de fracties PvdA, 
CDA en VVD. In deze motie is het col-
lege van B&W verzocht om de honden-
belasting te handhaven, maar wel extra 
maatregelen te treffen om de overlast van 
hondenpoep tegen te gaan.

AAnlijn en opruim
plicht
Het bestaande beleid wordt op een aan-
tal punten aangepast. De aanlijn- en 
opruimplicht binnen de bebouwde kom 

blijft bestaan. Hondenpoep moet hier 
dus overal worden opgeruimd. 

uitlAAtplAAtsen 
verDwijnen 
De huidige uitlaatplaatsen gaan ver-
dwijnen, omdat deze niet voldoen aan 
de verwachtingen van de gebruikers. 
Er zijn tien locaties, verdeeld over 
de kernen Nederweert, Budschop en 
Ospel. In Nederweert-Eind, Leveroy en 
Ospeldijk zijn geen uitlaatplaatsen aan-
gelegd, omdat u hier snel in het
buitengebied bent.

speciAle AfvAlbAkken
Ter vervanging van de uitlaatveldjes 
worden er op diverse locaties speciale 
afvalbakken geplaatst voor honden-
poep. In deze bakken kunnen honden-
bezitters de zakjes met hondenpoep 
kwijt. Nu worden deze nog veelvuldig 
in het openbaar groen of de straatkol-
ken gegooid, met overlast als gevolg. 

Uit het feit dat er overal zakjes liggen, 
maken we op dat hondenbezitters de 
hondenpoep dus wel willen opruimen 

maar dat ze de zakjes nergens in kunnen 
gooien. Het is dus belangrijk dat er een 
goed netwerk aan afvalbakken komt. 

speelvelDjes 
Hondenbezitters willen graag een veilige 
omgeving waar ze oefeningen of spel-
letjes met de hond kunnen doen. Om 
tegemoet te komen aan deze wens, reali-
seren we drie speelveldjes in Nederweert, 
Budschop en Ospel. Als deze een succes 
zijn, wordt bekeken of de veldjes in de 
toekomst ook in Nederweert-Eind en 
Leveroy aangelegd kunnen worden.

verDere uitwerking
Voor de verdere uitwerking zal de 
gemeente in gesprek gaan met de dorps-
raden en hondenbezitters. Doel is om 
samen te bepalen wat de meest geschikte 
locaties zijn voor het aanleggen van de 
speelveldjes en het plaatsen van afvalbak-
ken. Belangrijk is dat de gebruikers van de 
voorzieningen hierin kunnen meedenken.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met de heer B. Thijssen van het team 
Binnendienst of kijken op onze web-
site.

In het eerste kwartaal van volgend jaar gaat de gemeente Nederweert 
invulling geven aan het nieuwe hondenbeleid dat door de gemeenteraad 
is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november. De precieze 
invulling en uitvoering zal in overleg met de dorpsraden en de honden
bezitters gaan plaatsvinden. 

Gemeente geeft volgend jaar invulling aan nieuw hondenbeleid

plaatsing speciale afvalbakken en 
aanleg speelveldjes voor honden

Met het ondertekenen van een 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen alle betrokken partners  
bereikte het integrale plan Sars
ven en de Banen onlangs een 
nieuwe mijlpaal. 

De ondertekening vormde het startsein 
van de uitvoering die begint met een her-
verkaveling binnen het gebied. 

film
Over de planvorming, voorbereidingen 
en uitvoering is een prachtige reportage 
gemaakt. Projectleider Tom Heijligers 
en voorzitter van de bestuurscommissie-
voorzitter Peter Willekens leiden kijkers 
rond door het gebied aan de hand van 
een fietstocht. Onderweg zijn betrok-
ken mensen te zien of te horen over het 
project.

bekijken
De reportage is vorige week dinsdag uit-
gezonden bij Weert TV. De film is ook te 
zien op www.nederweert.nl en de web-
site http://sarsvenendebanen.nl. 

De fotoexpositie Nederweert in 
beweging gaat voor een tweede 
ronde in het gemeentehuis. 

Op uitnodiging van burgemeester Evers, 
die de fototentoonstelling (de eerste ronde) 
van de Nederweerter Fotoclub (NFC) 
opende, worden de foto’s tentoongesteld 
tijdens de openingsuren van het gemeente-
huis. Nederweert in Beweging is te zien 
t/m donderdag 20 december.

jurering
Tijdens de eerste ronde in theehuis de 
Turfstaeker in Ospel, van 4 t/m 18 novem-
ber, werden de bezoekers in de gelegen-
heid gesteld om de foto’s te beoordelen. 
Hoewel alle foto’s van de expositie win-
naars zijn, is er wel een ‘eindklassement’ 
ontstaan door de beoordeling.

top 5
De uitslag, de top 5, wordt nu bij de 
foto’s vermeld. De foto’s kunt u niet meer 
beoordelen, maar er uiteraard nog wel van 
genieten. Reageren kan ook via de site van 
de NFC, www.nederweerterfotoclub.nl, en 
via info@nederweerterfotoclub.nl.

fotoexpositie

De gemeente compenseert de gereden dienstkilometers door lokaal bomen te planten.
  (Foto: gemeente Nederweert)

film sArsven 
en De bAnen

Er komen drie speelveldjes voor honden in onze gemeente.  (Foto: Internet)



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

Vanaf eind 2008 loopt in onze gemeente  
het project Hart voor Nederweert. 
Vrijwilligers worden via een sms-bericht 
opgeroepen om bij slachtoffers van een 
hartcirculatieprobleem te gaan reanime-
ren en een automatische externe defibril-
lator op te halen (AED).

HOe werkt Het? 
Wanneer een melding van een (moge-
lijke) reanimatie via 112 binnenkomt 
bij de Meldkamer Ambulancezorg, 
sturen zij niet alleen twee ambulances 
op pad, maar krijgen ook burgers die 
deel uitmaken van het netwerk een sms-
bericht. Er worden altijd twee groepen 
ingeschakeld via de sms. 

Een groep van burgers/vrijwilligers die 
in de buurt van het slachtoffer wonen 
of werken, krijgt het verzoek om direct 
naar het slachtoffer te gaan en te begin-
nen met de reanimatie. De andere 
groep ontvangt eerst een bericht om 
een nabije AED op te halen. Omdat een 
vrijwilliger altijd verhinderd kan zijn, 
krijgen uit beide hulpgroepen meerdere 
mensen tegelijkertijd een waarschuwing 
per sms. 

aed-alert-systeem
De reanimatie en inzet van de AED 
blijven doorgaan totdat de ambulance 
is gearriveerd en de ambulancever-
pleegkundigen de behandeling kunnen 
overnemen. Het sms-bericht dat de 
geregistreerde vrijwilligers ontvangen, 
wordt verzorgd via het zgn. AED-alert-
systeem van de centrale meldkamer 
ambulance in Venlo. Dit systeem 
is een initiatief van de Regionale 
Ambulancevoorziening Limburg-Noord 
(RAVLN).

cijfers 
Op dit moment zijn zo’n 160 inwo-
ners aangesloten als reanimator of het 
ophalen en gebruiken van een AED. 
Er zijn vorig jaar twaalf oproepen via 
sms gedaan, waarbij daadwerkelijk 
negen keer reanimatie en/of inzet van 
een AED heeft plaatsgevonden. Bij de 

De burgemeester hoopt dat inwoners een 
bijdrage leveren en een filmpje maken 
over Nederweert en dit op Youtube plaat-
sen. 

cOncertbezOek
De maker van het mooiste, leukste 
of creatiefste filmpje wordt beloond 
met een concertbezoek naar keuze in 
Nederland voor twee personen. Uiteraard 

De Limburgse Energiesubsidie (LES) is een succes. Ruim 7.000 woning
eigenaren en huurders maakten het afgelopen half jaar gebruik van de 
regeling. De subsidiepot heeft nu zijn plafond bereikt.

gemeente is bekend dat er in de afgelo-
pen twee jaar zeker tien burgers door de 
Hart voor Nederweert-vrijwilligers zijn 
gered! 

lOcaties
In onze gemeente hangen nu 21 AED’s. 
Iedereen mag deze gebruiken, maar het 
is wel wenselijk dat er een cursus reani-
matie gevolgd wordt. De defibrillatoren 
hangen in zilverkleurige of groene kas-
ten. De AED’s zijn goed verspreid over 
de kernen van onze gemeente. U vindt 
de locaties op onze website.

Vrijwilligers gezOcHt
De gemeente is verheugd dat al zoveel 
inwoners zich als vrijwilliger inzetten 
voor Hart voor Nederweert. Maar het 
kunnen er natuurlijk altijd meer worden. 
Wilt u ook meedoen aan dit levensred-
dende project of meer weten? Kom dan 
naar de informatieavond op woensdag 
19 december om 19.30 uur in de kantine 
van voetbalvereniging RKSVO aan de 
Houwakker 31 in Ospel. U hoeft zich 
van tevoren niet op te geven en deel-
name is gratis. U hebt wel een geldig 

gaat de burgemeester graag mee om van 
de filmmaker(s) zelf te horen wat hem 
of haar zo boeit aan onze gemeente. 

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

Vanaf 21 mei 2012 was het voor inwo-
ners mogelijk om subsidie aan te vragen 
bij de provincie Limburg voor energie-
besparende of energieopwekkende maat-
regelen aan de woning. 

Veel aanmeldingen
Na de oproep stroomden de aanvragen 
massaal binnen. Meer dan 7.000 mensen 
meldden zich aan voor de subsidierege-

ling. Ze hebben hun energierekening 
verlaagd door energie op te wekken en/of 
energiebesparende maatregelen te treffen 
voor hun woning.

PlafOnd VerHOOgd 
Een maand geleden verhoogden 
Gedeputeerde Staten het subsidieplafond 
voor woningen nog van € 3.500.000,- 
naar € 5.645.000,-. Dit om het grote 

aantal binnengekomen aanvragen nog 
van subsidie te kunnen voorzien en de 
regeling nog enige tijd beschikbaar te 
houden, zowel voor woningeigenaren 
als huurders. Dat subsidieplafond is nu 
echter  definitief bereikt. Dit betekent dat 
u per direct via deze regeling geen subsi-
die meer kan aanvragen.

beHandeling 
Al ingediende aanvragen worden 
nog wel in behandeling genomen. 
Informatie hierover kunt u vinden op 
www. limburgs eenergiesubsidie.nl. 

legitimatiebewijs nodig als u zich wilt 
registreren als vrijwilliger.

VOOrwaarden
Om vrijwilliger te worden, geldt een 
aantal voorwaarden. Zo moet u mini-
maal achttien jaar of ouder zijn en in 
de gemeente Nederweert wonen of 
werken. Ook is het verplicht om in het 
bezit te zijn van een geldig certificaat 
basale reanimatie of basale reanimatie 
inclusief gebruik AED of bereid zijn 
deze diploma’s te halen. We willen er 

tevens op wijzen dat u zich alleen kunt 
opgeven als u gezond bent en u zich 
zonder klachten fors in kunt spannen. 
Hulp bieden in een noodsituatie kan 
namelijk erg inspannend zijn. De alge-
mene voorwaarden zijn te vinden op 
www.burgerhulpverleninglimburg.nl. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met de heer G. Odekerken van het 
team Maatschappelijke Ontwikkeling 
of kijken op onze website. 

aanVragen OmgeVings-
Vergunningen (regulier)
n	Eind ongenummerd, plaatsen projectbord 

Sarsven-Banen (OV 20120209) 
 (21-11-2012)
n	Houtsberg 11, realiseren huisvesting seizoens-

arbeiders (OV 20120208) ( 21-11-2012)
n	Kraan 18b, realiseren aanbouw schietvereni-

ging (OV 20120211) (21-11-2012)
n	Vuistbijl ongenummerd (Tiskeswej), oprich-

ten woning (OV 20120210) (21-11-2012)

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

VOOrgenOmen OmgeVings-
Vergunning (uitgebreid)
n	Witteplakdijk ongenummerd, pluimvee- en 

nertsenhouderij, revisievergunning 
(U1 20120130) (eerste fase) 

U kunt de stukken inzien van 30 november 
2012 t/m 10 januari 2013 bij de centrale klan-
tenbalie of op afspraak. Het indienen van 
schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage-
periode mogelijk bij burgemeester en wethou-
ders, mondeling kan dat op afspraak bij het 
team Vergunningverlening. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van bovenstaand team.

VOOrgenOmen OmgeVings-
Vergunning (uitgebreid)
n	Venloseweg 1, uitbreiden tankstation 

(UV 20120101) 

U kunt de stukken inzien binnen van 7 decem-
ber 2012 t/m 17 januari 2013 bij de centrale 
klantenbalie of op afspraak. Het indienen van 
schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage-
periode mogelijk bij burgemeester en wethou-
ders, mondeling kan dat op afspraak bij het 
team Vergunningverlening. Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer 
informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van bovenstaand team.

Verleende OmgeVings-
Vergunning (regulier)
n	Wiel Gubbelsstraat 32, oprichten woning 

(OV 20120193) (04-12-2012)

ict-
VOOrzieningen 

bekendmakingen 
Via e-mail

Informatiebijeenkomst op woensdag 19 december in Ospel

levens redden? doe mee 
aan Hart voor nederweert!

De gemeente Nederweert gaat 
het gemeentelijk rekencentrum 
moderniseren. 

Het gaat hierbij o.a. om het vervangen 
van het gemeentelijk serverpark en het 
moderniseren van onze data-opslag. 

eisen
Deze inspanningen zijn nodig om te 
kunnen voldoen aan de eisen die moder-
ne, hoogwaardige publieksdienstverle-
ning aan de gemeente Nederweert stelt. 
Insign.it uit Venlo gaat de werkzaam-
heden uitvoeren. Het bedrijf is gespe-
cialiseerd in het ontwerpen, leveren, 
implementeren en beheren van hoog-
beschikbare IT-infrastructuren. 

krediet 
Met de aanbesteding is een bedrag van 
circa € 95.000 gemoeid. Dit krediet 
werd eerder in 2012 door de gemeente-
raad beschikbaar gesteld als onderdeel 
van het dienstverleningsproject STERK. 
Daarnaast gaan we samen met het 
bedrijf Stepco uit Ittervoort een (ook 
voor het publiek toegankelijk) draadloos 
netwerk in het gemeentehuis aanleggen.

elektrOniscHe dienst-
Verlening
Door beide investeringen kunnen we 
de elektronische dienstverlening aan 
burgers en bedrijven de komende peri-
ode een impuls geven. Hiermee zijn 
we als gemeente in staat om kosten te 
besparen, efficiencywinst te behalen en 
burgers en ondernemers nog beter van 
dienst te zijn.

Benieuwd of er in uw wijk bouw
plannen zijn? Of wilt u op de 
hoogte zijn als er een bestem
mingsplan vastgesteld wordt? 

Meldt u zich dan via onze web-
site aan voor de gratis ‘E-mailservice 
Bekendmakingen’ en ontvang direct 
de meest recente lokale, regionale en 
landelijke bekendmakingen per e-mail. 
Aanmelden voor de e-mailservice is 
eenvoudig. Ga naar www.nederweert.
nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Daar kunt u zich inschrijven met uw 
e-mailadres. U kunt zelf uw interesse-
profiel samenstellen door het instellen 
van een postcodegebied en een interes-
seprofiel. Vervolgens ontvangt u de 
bekendmakingen vanzelf wekelijks via 
e-mail.

OmgeVing

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van verzending (datum tussen haakjes), 
op afspraak bij de centrale klantenbalie. Het 
indienen van bezwaarschriften is tijdens de 
inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden 
bij burgemeester en wethouders. U kunt gelijk-
tijdig 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 handte-
kening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking 
op onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een mede werk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

ingetrOkken OmgeVings-
Vergunning (uitgebreid)
n	Reebergweg 6, geitenhouderij, intrekken 

omgevingsvergunning op verzoek van ver-
gunninghouder. Geen zienswijzen ingekomen 
op ontwerpbesluit. Besluit is niet gewijzigd 
ten opzichte van ontwerpbesluit 
(IU 20120164)

Verleende OmgeVings-
Vergunning (uitgebreid)
n	Waatskamp 118, varkens- en rundveehouderij. 

Geen zienswijzen ingekomen op ontwerp-
besluit. Besluit is gewijzigd ten opzichte van 
ontwerpbesluit (UV 20120085) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, vanaf 7 december 
2012 bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de 
dag na terinzagelegging t/m 18 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.

kennisgeVingen
n	Dr. Poelsstraat 6, veranderen inrichting 

(overkapping vervangen door loods voor 
opslag van bouwgoederen) waarop 
Activiteitenbesluit van toepassing is 
(MM 2012053)

n	Venloseweg 1, veranderen inrichting (diverse 
wijzigingen aan afleverstation van brand-
stoffen) waarop Activiteitenbesluit van toe-
passing is (MM 2012047)

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

Dankzij de inzet van 160 vrijwilligers in onze gemeente kan er sneller 
hulp geboden worden aan mensen met hartcirculatieproblemen. We zijn 
heel blij met zoveel betrokken burgers, maar uiteraard kunnen we nog 
meer aanmeldingen gebruiken. Op woensdag 19 december om 19.30 uur 
organiseren we daarom een informatieavond in de kantine van voetval
vereniging RKSVO aan Houwakker 31 in Ospel.

wat boeit jou aan 
nederweert?
Die vraag stelt burgemeester Evers via Youtube aan alle inwoners van 
zijn gemeente. Vorige week werd het filmpje online gezet en twee dagen 
later was het al 450 keer bekeken. 

subsidieplafond limburgse 
energiesubsidie bereikt

Oud PaPier

  8 december Harmonie Melodie der Peel
  8 december BV Boeket
  8 december BS Schoor
  8 december Harmonie St. Joseph
  8 december BV Bosserstraat
11 december BV De Kerneel
12 december BV De Houwakker
13 december BV Strateris



Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Gratis ondernemersspreekuur: 
een second-opinion op uw financiële cijfers

Vanaf 2013 starten CijferMeester Nederweert en Advies in Balans met een gratis spreekuur 
voor ondernemers.

Tijdens een gesprek van 45 minuten kunt u bij ons o.a. terecht voor:
- Startersadvies;
- Keuze rechtsvorm;
- Gratis check van uw laatste jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting;
- Fiscaal advies;
- Vragen omtrent uw administratie.

Het spreekuur vindt eens per twee weken op donderdag tussen 15.00 u en 17.00 u plaats op het 
kantoor van CijferMeester Nederweert, voor het eerst op donderdag 10 januari 2013.

Aanmelden voor het spreekuur kan 
per email info@adviesinbalans.nl, 
of telefonisch 0495-844507. 
Ook voor meer informatie kunt u 
natuurlijk contact opnemen.

De koffie staat voor u klaar!

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.

Voorbereidingen voor aanleg 
glasvezelnetwerk bijna afgerond

DE AANLEG START MEDIO JANUARI

Afgelopen maanden hebben de voorbereidingen voor de aanleg van het glas-
vezelnetwerk in Nederweert plaatsgevonden. Deze zijn nu bijna afgerond. Medio 
januari starten de werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. 
Inwoners  kunnen straks genieten van internet met de snelheid van het licht, 
superieur  beeld en geluid op tv en tal van waardevolle nieuwe diensten. Naar ver-
wachting zal het hele traject ongeveer elf maanden duren. 

Voorbereidingen bijna afgerond.
Afgelopen maanden waren de voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnet-
werk van Reggefiber in Nederweert in volle gang. Afgelopen week zijn de wijkcentrales 
geplaatst en ook is de aannemer geselecteerd. Aannemer Van der Donk verzorgt in 
opdracht van Reggefiber de uitrol van het glasvezelnetwerk Van der Donk is nu druk 
bezig om de planning op wijk- en straatniveau te maken. De daadwerkelijke aanleg van 
het glasvezelnetwerk kan dus bijna van start gaan. ‘Idealiter zou nu, aansluitend op de 
voorbereidingen gestart worden met de graafwerkzaamheden. Om de aanleg zo kort 
voor een vakantieperiode te starten is echter niet efficiënt. Daarom beginnen wij medio 
januari met de aanleg van glasvezel in Nederweert’, aldus Wilco Broeks, projectmanager 
bij Reggefiber. 

Elke woning krijgt een kosteloze aansluiting van Reggefiber. 
De aanleg van glasvezel is voor alle huishoudens binnen het aansluitgebied van Reg-
gefiber in Nederweert kosteloos. Het enige wat Reggefiber vraagt is toestemming om 
een glasvezelaansluiting tot in de woning aan te mogen leggen. Wanneer een inwoner 
een abonnement afsluit bij een serviceprovider die internet, tv en telefonie via glasvezel 
aanbiedt, geeft hij of zij automatisch toestemming voor deze werkzaamheden in huis. 
Daarna kan er gebruik worden gemaakt van de diensten op het netwerk. Er is een vrije 
keuze uit meerdere aanbieders, namelijk Concepts, Helden van Nu, KickXL, KPN, Lij-
brandt, OnsBrabantNet, Solcon, TriNed, Vodafone en XS4ALL. 

Informatiepakket.
Ongeveer 4 weken voordat de graafwerkzaamheden in een straat starten, ontvangen 
bewoners een informatiepakket. Hierin legt Reggefiber uit hoe de aanleg van het glas-
vezelnetwerk in zijn werk gaat. In het informatiepakket is voor bewoners zonder een 
glasvezelabonnement tevens een aansluitkaart bijgesloten, waarmee toestemming voor 
een aansluiting kenbaar kan worden gemaakt.

Persoonlijk en onafhankelijk advies.
Gedurende de aanlegperiode blijft de glasvezelwinkel van Reggefiber aan de Brugstraat 
31-33 in Nederweert van woensdag tot en met zaterdag geopend. Inwoners kunnen 
hier terecht voor al hun vragen over de aanleg van het glasvezelnetwerk van Reggefiber. 
Uiteraard kunnen inwoners hier ook terecht om een glasvezelabonnement af te sluiten 
bij een van de serviceproviders. Kijk voor openingstijden en meer informatie op www.
eindelijkglasvezel.nl/nederweert.

Drukkerij van Deursen neemt 
Stadsgids Weert over

De Stadsgids Weert is al 16 jaar een begrip in de 
regio.
Een belangrijk communicatiemiddel voor de onder-
nemers en inwoners van Weert.

Bij vervaardiging van de Stadsgids Weert wordt veel 
aandacht besteed aan de inhoud en relevante infor-
matie van de stad Weert.

Van Bergen Promotions heeft de stadsgids in nau-
we samenwerking met bedrijven uit de regio, MKB 
Limburg regio Weert, Centrum Weert Promotion en 
Centrum Management Weert uitgegeven.

In de afgelopen jaren heeft van Bergen Promotions 
en Drukkerij van Deursen bv samengewerkt aan de 
totstandkoming van de Stadsgids en werd een over-
name voorbereid.
Door het overlijden van de uitgever Jan van Bergen 
is deze overname in een stroomversnelling geko-
men.

In 2013 zal een nieuwe stadsgids verschijnen van en 
voor de inwoners van Weert. 

2012 | 2013   16e edi t ie

brede kennis & ervaring - flex
ibiliteit 

& kwaliteit

Smolenaers Groep

Emmasingel 48 
Postbus 221 
6000 AE Weert

tel.: 0495 56 68 88 
info@smolenaersgroep.nl

Bouw- en Projectontwikkeling

www.smolenaersbouw.nl

Steunkousen nu ook in Nederweert!
Therapeutische elastische kousen
Heeft u regelmatig pijnlijke, vermoeide of 
gezwollen benen, of heeft u regelmatig 
last van kramp? Dat kan duiden op een 
slechte vochtregulering en/of doorbloe-
ding in uw been. Therapeutische elasti-
sche kousen, ofwel  ‘steunkousen’ in de 
volksmond genoemd, helpen deze klach-
ten te verminderen en verergering te voor-
komen. Steunkousen geven steun en druk 
van buitenaf aan het been. Dit stimuleert 
het terugstromen van het bloed naar het 
hart en helpt stuwing in de beenaders te 
voorkomen. Steunkousen verminderen zo 
de kans op verwijding van de aders in het 
been en de vorming van spataderen. Het-
zelfde geldt voor vochtophopingen in het 
weefsel (oedeem). Een slechte bloeds-

omloop en vochtophopingen in het been zijn veel voorkomende klachten. Steunkousen 
helpen deze klachten te voorkomen en te verminderen. Om resultaat te bereiken en te 
behouden is het belangrijk een langere periode dagelijks steunkousen te dragen.

Feet & Wellness Praktijk Nederweert
Heeft u last van bovengenoemde klachten en vermoedt uw (huis)arts dat steunkousen 
uw klachten kunnen verlichten? Kom dan eens langs bij de Feet & Wellness Praktijk in 
Nederweert. Het gezicht van deze praktijk is Erica Feijen. In haar dagelijkse werk als 
voetreflextherapeute in de praktijk en bij een ouderencentrum heeft ze heel wat voeten 
en benen gezien en behandeld. Bij voetreflexbehandelingen activeert Erica de doorbloe-
ding en het lymfesysteem via de voet en het been, wat zorgt voor een goede doorbloe-
ding en het afvoeren van het vocht. 

In het ouderencentrum draagt ongeveer 80% van de bewoners steunkousen. Tijdens 
het aan- en uittrekken van de steunkousen spreekt  Erica met veel bewoners over de 
voor- en nadelen van steunkousen. Een goede pasvorm blijkt cruciaal: knellende kou-
sen, of kousen die afzakken of rimpelen en problemen bij het aan- en uitdoen van de 
kousen zorgen ervoor dat mensen de kousen niet of te weinig dragen. Zoekend naar een 
oplossing voor bovengenoemde problemen besloot Erica de cursus Ambulante Com-
pressietherapie te volgen, zodat ze goed passende en comfortabele steunkousen kan 
aanmeten.  

Medipoint
Voor het aanmeten en leveren van steunkousen werkt Erica samen met Medipoint, een 
organisatie met jarenlange ervaringen in de zorg en steunkousen. Medipoint verzorgt de 
opleiding en bijscholing van haar consulenten en is gevestigd op verschillende plaatsen 
in Nederland. 

De kosten voor uw steunkousen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, u heeft wel 
een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. U heeft recht op twee paar kousen per 
jaar. Medipoint werkt onder de strenge regels van de ‘Stichting Erkenning voor leveran-
ciers van Medische Hulpmiddelen’ (SEMH) en heeft afspraken met alle zorgverzekeraars 
in Nederland. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over nota’s.

Meer informatie
Wilt u graag meer informatie over het aanmeten en dragen van steunkousen? 
Kijk dan eens op de site: www.feetandwellnesspraktijk.nl  of neem contact op met Erica 
Feijen, tel: 0495-622450 of 06-12247515.

Of kom eens kijken op de Wellnessbeurs zondag 9 december in de Pinnenhof.

De decemberkilo´s 
In januari en februari er weer 
gemakkelijk en gezond vanaf, 
dat kan met Ooracupuntuur!
Nu speciale Wellnessbeurs 

aanbieding!
Aanbiedingsbon alleen 

verkrijgbaar op de 
Wellnessbeurs zondag 

9 december in de Pinnenhof 
te Nederweert.

Voor meer informatie 
over deze aanbieding kijkt u 

op de site van:
www.feetandwellnesspraktijk.nl

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie

St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

GOEDE DOELENWINKEL 
PRESENT OP KOOPZONDAG 

9 DECEMBER

Tijdens de koopzondag op 9 december 
a.s. zal er eveneens een stand aanwezig 
zijn met artikelen uit de GOEDE DOELEN-
WINKEL. De markt wordt gehouden op 
Lambertushof. De GDW verkoop gebruik-
te dames kleding in goede staat, vazen, 
servies, kerstartikelen, glazen enz.
Het doel van de stichting is om gelden in 
te zamelen voor goede doelen zoals ont-
wikkelingsprojecten in de Derde Wereld, 
kinderprojecten in Nederland, incidentele 
steun aan plaatselijke jeugdverenigingen 
e.d. 
De Stichting huurt een winkelpand aan de 
Kerkstraat 76 te Nederweert. In de winkel 
werken vrijwilligers die de kleding en ge-
bruiksartikelen verkopen.
Begin 2012 hebben wij € 15.000,-- kun-
nen verdelen aan de diverse doelen die 
hiervoor een aanvraag hebben ingediend.
Dit bedrag varieert ieder jaar en is afhan-
kelijk van de omzet van dat jaar.
De winkel is geopend op dinsdag namid-
dag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag de hele dag vanaf 10.00 uur.
Het is zeker de moeite waard om een kijk-
je te komen nemen.

Bestuur GDW

Onder het motto ´´gemak dient de mens´´ bezorgen wij 7 
dagen per week warme maaltijden aan huis. 

Bel voor meer informatie of 
om te bestellen:

• Wekelijks wisselende 
menukaart

• Dagelijks keuze uit 
7 maaltijden

• Ook dieetmaaltijden 
te bestellen

Warme maaltijden, aan huis bezorgd!

• Dagelijks keuze uit 
voor- en nagerechten

•  365 dagen per jaar 
gratis bezorgd

• Geen verplichtingen

welzijn@proteion.nl 
0475 - 45 30 33

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag

van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

Proeverij in de kerststal 
op dinsdag 11 december van 19.00-22.00 uur

Geef je wel even op want vol is vol…. 
Kom letterlijk en figuurlijk proeven aan alles wat wij te bieden hebben:

Het is al bijna traditie zo kort voor de kerst een Proeverij in de Kerststal, jaren geleden 
gaven we workshops met natuurlijke materialen, en nu al weer een tijd in een totaal ander 
jasje. Eigenlijk is er niet zo veel veranderd want ook nu is het volop werken met natuur-
lijke materialen alleen betreft het nu voeding en gezondheid.
Graag laten we u op deze avond vele mogelijkheden zien voor uw gezondheid en dan 
ook echt Gezondheid met een Hoofdletter geschreven. Een tipje van de sluier: 
Kom proeven en we geven u de recepten graag mee, deel het met zoveel mogelijk men-
sen. Zo hebben wij invloed op het wel of niet ontstaan van ziekte. 

Ontspanning en zonder stress, wie wil dit niet? Ervaar een gratis nek en schouder sessie, 
en leer hoe u dit gemakkelijk thuis toe kan passen. Nieuwe datums voor Ervaaravonden.

Twee dames laten u voelen hoe geweldig een stoelmassage voor u is.
Wat is een levensschilderij?? Laat een schilderij maken of maak het onder begeleiding.. 
Een geweldig mooie herinnering..

Zit u met moeilijke vragen over uw leven op dit moment, zou u wel eens een handreiking 
willen hebben? Laat een boodschap/schildering maken/schrijven via intuïtief schrift. Het 
is mogelijk om in te schrijven voor een workshop Bloemenlezen.
Uitleg Dr. Schüssler mineralen…lezingen en workshops…laat u vertellen welke vele 
voordelen er zijn voor uw gezondheid om deze mineralen te gebruiken. Regelmatig zijn 
er ook workshops te volgen over het gebruik en Ziekteleer in het gezicht. Leer preventief 
te werken en vele klachten simpel zelf te genezen. Wat is reconnective healing? Meld u 
aan voor een geweldige klankschalen - healing.
Wat kan de dans van het leven voor u betekenen? Biodanza…kom proeven… 

Het Muuelententje Weert is er met gezonde biologische proeverij…het gebruik van vele 
kruiden zal u verrassen, veel mogelijkheden zullen er te proeven zijn, een geweldige 
aanvulling voor uw gezondheid.
Jack Cuepers zal korte consulten geven voor uw persoonlijke klachten.
Uitleg over de geweldige workshop IK BEN terug MEZELF 
Hoe kan ik hier praktisch mee werken en dit in mijn dagelijks leven toepassen. Wij gaan 
dit samen praktisch toepassen en samen oefenen in de workshops waar u voor in kan 
schrijven.
Hoe kom ik waar ik wil zijn? Waarom bereik ik mijn doelen niet? Ik heb het gevoel dat ik 
mezelf in de weg zit. Kon ik maar gewoon zijn wie ik werkelijk ben. 
Edgardo de Monte zal ons vertellen hoe wij verder kunnen komen in dit geweldige proces.
Nieuwe activiteiten: kinderbiodanza en kinderfeestjes met een knipoog naar gezondheid
  Workshop Beter leren zien zonder bril… 

Gratis pakketje om thuis uit te proberen, te proeven, en te lezen voor iedereen!
Kosten: Gezond Verstand Activiteit € 10,00 voor een vullend programma…
Tot ziens…..Praktijk In Balans www.praktijkinbalans.nu Tel: 0495-625902 /  06-20928938

Wasmiddel je bij de supermarkt,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

EHBO Vereniging Nederweert 
organiseert een cursus: 

BABY-KIND REANIMATIE. 
Cursus: Baby-Kinder reanimatie is geen 
zelfstandige cursus maar is een specialty 
die uitsluitend in als vervolg op of in com-
binatie met een Reanimatie opleiding of 
een Herhalingscursus wordt gegeven.

In de specialty Baby-Kind reanimatie leert 
u het toepassen van reanimatie technie-
ken voor baby’s en voor kinderen. Er is 
een wezenlijk verschil tussen de techniek 
voor Baby-Kind reanimatie en de reani-
matietechniek voor volwassenen.

Doelgroep: Ouders en verzorgenden van 
baby’s en mensen die middels hun be-
roep met baby’s te maken hebben.

Voorkennis: Cursisten moeten in het be-
zit zijn van een gedlig eenheids diploma 
EHBO, EHAK aantekening / certificaat of 
een AED certificaat.

Cursusduur: De specialty Baby-kind re-
animatie duurt 1 cursusavond. Hierbij is 
ruimschoots de gelegenheid voor de be-
antwoording van specifieke vragen.

Lesmaterialen: Er wordt o.a. gewerkt 
met materialen van de NRR aangevuld 
met waardevolle kennis en ervaring van 
onze instructeurs. Een speciale Baby en 
Kind oefenpop is aanwezig om de vaar-
digheid van deelnemer te trainen. Eventu-
eel cursusmateriaal wordt verstrekt door 
de EHBO vereniging.

Datum / tijd: Dinsdag 11 december, van 
20:00 uur  tot 22:15 uur

Aantal deelnemers: Maximaal 12

Locatie: Pinnenhof Nederweert

Kosten: € 10,-- voor eigen leden en € 15,-
- voor extern (indien er nog plaatsen vrij zijn)

Sinterklaas op bezoek bij de Klimop!!!! 

Afgelopen maandag 3 december was het dan zover… de Sint en zijn pieten zijn op 
school geweest.

Americo die moest naar de kapper en daarom kwamen Sinterklaas en zijn pieten te voet 
naar de Klimop. Maar het was toch verder dan ze dachten…….

Onderweg kregen ze allemaal zere voeten. Ten einde raad belden ze aan bij opa Wijen. 
Die wist wel raad gelukkig. Hij maakte zijn mooie tram vast aan zijn tractor en zo kwamen 
Sinterklaas en zijn pieten toch nog in stijl aan op school.

Vantevoren was er van alles aan de hand op school. De nieuwe kapperpiet had op ons 
podium een oefen-kapsalon gebouwd. Meester Jac heeft een nieuw kapsel, juf Elfrie en 
juf Ingrid kregen krulspelden.  Ook mochten de kinderen ideeën inleveren voor nieuwe 
kapsels. De rommelpiet bracht …rommel…. maar de kinderen hadden dat gelukkig zo 
aan kant! 

De onderbouw is verrast met cadeautjes en de bovenbouw is druk in de weer geweest 
met surprises voor elkaar.

Het was weer een mooi feest! 
Sinterklaas en pieten bedankt en tot volgend jaar! 

Goede reis terug naar Spanje!
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Save The Children, Get The Music

3e editie Nederweerter Serious Request 
door DJ Joos Wolters

De derde editie van de Nederweerter Serious Request staat voor de deur. DJ Joos 
Wolters draait vanaf zaterdag 8 december een volledige week voor het goede 
doel. Hij doet dit onder het motto ‘Save The Children, Get The Music’. Op zater-
dagavond 15 december is de slotavond bij Café De Kleine Winst. Vraag een plaat 
bij hem aan en steun via hem de landelijke Serious Requestactie van 3FM. 

Draaidata
Joos Wolters doet een draaitour door Nederweert. Schrijf de volgende draaimomenten 
alvast in je agenda:
•	 Zaterdag	8	december,	10.00	–	17.00	uur,	op	het	plein	bij	parkeerplaats	EmTé	Nederweert
•	 Zaterdagavond	8	december,	Café	De	Kleine	Winst
•	 Zondag	9	december,	13.00	–	17.00	uur,	hoek	Lindanusstraat	/	Kerkstraat	Nederweert,	
tijdens	koopzondag

•	Ma.	10	t/m	vrijd.	14	december,	hele	dag	vanuit	Joos’	appartement	aan	de	Lindanus-
straat in Nederweert

•	 Slotavond	op	zaterdag	15	december,	Café	De	Kleine	Winst

Op	al	deze	dagen	kun	je	voor	een	kleine	of	grote	donatie	jouw	favoriete	nummer	bij	DJ	
Joos	aanvragen.	Joos	stort	alle	donaties	op	zijn	Serious	Request	Rekening.	Aan	het	eind	
van	zijn	actie,	op	zaterdag	15	december,	wordt	het	volledige	bedrag	overgemaakt	aan	
3FM	Serious	Request.		

Aandacht voor de allerkleinsten
3FM	Serious	Request	2012	vraagt	dit	 jaar	aandacht	 voor	de	allerkleinsten:	miljoenen	
baby’s	die	hulp	nodig	hebben	om	te	kunnen	blijven	leven.	Babysterfte	is	een	stille	ramp	
die	wereldwijd	elk	jaar	5,5	miljoen	slachtoffertjes	maakt	en	het	gevolg	is	van	gebrek	aan	
medische	zorg	en	begeleiding.	De	DJ’s	Giel,	Gerard	en	Michiel,	bekend	van	3FM,	doen	
er	van	18	t/m	24	december	alles	aan	om	voor	het	Rode	Kruis	zoveel	mogelijk	geld	 in	
te	zamelen.	Het	Rode	Kruis	kan	helpen	door	medische	zorg	te	bieden	en	moeders	te	
begeleiden	 tijdens	hun	 zwangerschap,	bevalling	en	bij	 de	 zorg	 voor	 hun	pasgeboren	
kind.	Het	Rode	Kruis	zet	zich	in	voor	voorlichting,	hygiënepakketten,	vaccinaties	en	helpt	
bijvoorbeeld	met	vervoer	naar	een	ziekenhuis.

Draaien zonder eten 
In	de	week	voorafgaand	aan	de	kerstdagen	sluiten	de	3FM	DJ’s	zich	op	in	een	Glazen	
Huis	in	Enschede,	waar	ze	24	uur	per	dag	live	radio	en	televisie	maken,	zonder	te	eten.	
Het	publiek	kan	tegen	betaling	verzoeknummers	aanvragen.	In	navolging	van	deze	3FM-
DJ’s	zal	ook	DJ	Joos	tijdens	de	opbouw-	en	draaiuren	platen	draaien	op	verzoek,	zonder	
te	eten.	Daarmee	maakt	hij	voor	zichzelf	én	voor	de	bezoekers	de	actie	levensecht.	

Serious Veiling
Dit	jaar	heeft	Joos	zijn	actie	uitgebreid	met	een	veiling.	Joos:	“Spullen	die	je	niet	meer	
nodig	hebt,	kun	je	op	mijn	facebookpagina	plaatsen,	waarna	het	bieden	kan	beginnen.	
Degene	die	op	16	december	om	00.00	uur	het	hoogste	bod	heeft	geplaatst	mag	het	aan-
geboden	product	af	komen	halen	tegen	het	geboden	bedrag.	Laat	het	veilen	beginnen!”	
Plaats	je	spullen	op	www.facebook.com/joos.wolters1.	Kijk	regelmatig	op	deze	pagina	
om	te	zien	of	er	iets	leuks	voor	jou	op	staat.

Meetellen en Meedoen
De	actie	wordt	ondersteund	en	mede-georganiseerd	door	de	Stichting	WonenPlus.	De	
stichting	stimuleert	mensen	met	een	beperking	vanuit	eigen	 regie	 te	werken	aan	hun	
emancipatie,	zodat	ook	zij	een	waardevolle	bijdrage	kunnen	leveren	aan	de	samenleving.	
Niet	aan	de	zijlijn,	maar	midden	in	hun	eigen	woonomgeving.	Mede-bewoners	van	Stich-
ting	WonenPlus	bouwen	met	Joos	de	draailocatie	op	en	maken	foto’s.	Buurtbewoners,	
zoals	Truus	Moris	en	Marcel	Bekx,	dragen	ook	een	belangrijk	steentje	bij.	Marcel	Bekx	
sponsort	de	kraam.	Truus	biedt	samen	met	cliënten	van	WonenPlus	iedereen	een	kop	
koffie	aan,	gesponsord	door	EmTé.	Hun	reactie:	“Wij	steunen	elk	jaar	een	goed	doel	en	
we	vinden	het	geweldig	dat	Joos	deze	actie	bij	ons	op	het	plein	doet.	We	vragen	na-
tuurlijk	ook	liedjes	aan.	In	de	winkel	stimuleren	we	klanten	om	een	liedje	aan	te	vragen.“		
Meetellen	en	meedoen	komt	op	die	manier	tot	volle	wasdom.	

Resultaat
Het	resultaat	van	Joos’	actie	stijgt	ieder	jaar.	In	2011	werd	een	bedrag	van	€	513,-	inge-
zameld.	DJ	Joos	hoopt	dit	jaar	flink	hoger	uit	te	kunnen	komen.	Zijn	favoriete	nummer	is	
‘Feel	The	Love’		van	Rudimental.	Wat	is	jouw	favoriete	nummer?	Vraag	het	aan	tijdens	de	
Nederweerter	Serious	Request,	vanaf	8	december!

Een plaat aanvragen of iets (te) veilen: post een bericht op www.facebook.com/
joos.wolters1, mail joosw1974@live.nl, bel 0495-844505 of kom zelf even langs op 
één van de draaidagen. 

Tekst: F. Bruekers / Sparkle Tekst & Communicatie

 

Gratis ondernemersspreekuur: een 
second-opinion op uw financiële cijfers
Vanaf	2013	starten	CijferMeester	Nederweert	en	Advies	in	Balans	met	een	gratis	spreek-
uur voor ondernemers.

Tijdens	een	gesprek	van	45	minuten	kunt	u	bij	ons	o.a.	terecht	voor:
- Startersadvies;
-	 Keuze	rechtsvorm;
-	 Gratis	check	van	uw	laatste	jaarrekening	of	aangifte	inkomstenbelasting;
-	 Fiscaal	advies;
-	 Vragen	omtrent	uw	administratie.

Het	spreekuur	vindt	eens	per	twee	weken	op	donderdag	tussen	15.00	u	en	17.00	u	plaats	
op	het	kantoor	van	CijferMeester	Nederweert,	voor	het	eerst	op	donderdag	10	januari	2013.

Aanmelden	voor	het	spreekuur	kan	per	
email	 info@adviesinbalans.nl,	 of	 tele-
fonisch	 0495-844507.	 Ook	 voor	meer	
informatie	kunt	u	natuurlijk	contact	op-
nemen.

De	koffie	staat	voor	u	klaar!

      

Bobo kindercentra steunt Unicef met 
1249 vaccins tegen tetanus!

De	afgelopen	weken	hebben	de	kinderen	van	alle	locaties	van	Bobo	kindercentra,	kei-
hard	gewerkt	aan	de	Pampers/Unicef-actie:	‘Prikken voor Prikken’.
De	kinderen	versierden	de	prikpoppen	met	stiften,	verf,	plakkertjes,	enz.	waarna	deze	
werden	uitgeprikt.	Voor elke ingeleverde prikpop wordt door Pampers een tetanus-
injectie gedoneerd aan Unicef.

Al	deze	prikpoppen	zijn	verzameld	bij	Bobo	Heythuysen	en	op	dinsdag	27	november	
2012	aangeboden	aan	Corine	van	Duren	van	Pampers	en	Casper	Molenaar	van	Unicef.	

Op	het	moment	dat	Rudie	Peeters,	manager	van	Bobo	kindercentra,	samen	met	wethou-
der	Smolenaars	het	totaal	aantal	geprikte	poppen	wilde	onthullen,	kwamen	er	2	zwarte	
pieten	binnengestormd.	Deze	zwarte	pieten	hebben	samen	met	de	kinderen,	Wethouder	
Smolenaars	en	Rudie	Peeters	nog	4	extra	poppen	geprikt!	Het	totaal	aantal	prikpoppen	
kwam	hiermee	op	1.249!	De	kinderen	van	Bobo	hebben	dus	gezorgd	voor	1.249 injec-
ties tegen tetanus.	Super	gedaan!

2 Jubilarissen Bel Canto Nederweert

Op	het	St.	Caeciliafeest	van	Zangver.	Bel	Canto	op	25	november	jl.	werden	2	jubilaris-
sen	gehuldigd	t.w.	tenor	André	van	Deursen	50	jaar	lid	en	bas	Thijs	Beijes	40	jaar	lid.	De	
voorzitter	speldde	na	zijn	toespraak	de	KNZB-jubileumspeld	van	50	jaar	lidmaatschap	
op.	De	vice	voorzitter	had	de	eer	om	de	voorzitter	te	fèteren	en	hem	de	oorkonde	voor	40	
jaar	lidmaatschap	te	overhandigen.	Hierna	werden	de	jubilarissen	door	alle	aanwezigen	
nog	eens	persoonlijk	gefeliciteerd	en	werd	de	zeer	geslaagde	en	gezellige	feestmiddag,	
met	leuke	sketches	en	optredens	door	diverse	leden,	voortgezet.

Lekker lang wandelen in 
De Groote Peel 

Cultuurhistorische excursie bij Buitencentrum De Pelen  

De Groote Peel is een gebied met een rijke cultuurhistorie. Vooral de periode van 
de grootschalige turfwinning heeft een belangrijk stempel op het gebied en de 
streek gezet. Ook de benamingen in het veld hebben hun oorsprong in het ver-
leden. Veldnamen en cultuurhistorie zijn het thema van de excursie  ‘Rondje om 
’t Elfde’ op zondag 9 december. De wandeling is ongeveer elf kilometer lang en 
start om 11.00 uur bij de balie van Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. Deelname kost € 5,-  per persoon en opgave is gewenst op: 0495 – 641 497.

De	gevolgen	van	de	turfstekerperiode	zijn	heden	ten	dage	nog	goed	te	zien	in	het	land-
schap	van	De	Groote	Peel.	Het	meest	opvallend	 zijn	de	grote	waterplassen	die	 ach-
terbleven	na	het	uitbaggeren	en	het	steken	van	het	veen.	Maar	ook	de	Peelbanen	en	
vaartjes	waarover	het	gedroogde	veen	als	turf	vervoerd	werd	zijn	sporen	uit	het	verleden.	
Vaak	hebben	die	landschappelijke	sporen	ook	een	naam.	Op	die	manier	kon	men	vroe-
ger	een	bepaalde	plek	in	het	 landschap	aanduiden.	Veel	van	die	veldnamen	–	oftewel	
toponiemen	–	van	de	Peel	zijn	uitgezocht	en	vastgelegd.	Ze	vormen	de	rode	draad	tij-
dens	de	excursie	Rondje	om	’t	Elfde.	Een	excursie	voor	iedereen	die	graag	wandelt	en	
daarnaast	ook	nieuwsgierig	is	naar	het	verleden.	

Let	op:	Tijdens	deze	excursie	wordt	er	geluncht	in	het	open	veld.	Neem	dus	een	eigen	
lunchpakket	en	voldoende	drinken	mee.

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Het	Buitencentrum	De	Pelen	aan	de	Moostdijk	15	te	Ospel	is	de	toegangspoort	tot	het	
Nationaal	Park	De	Groote	Peel.	Hier	 starten	 alle	 activiteiten.	Het	Buitencentrum	 is	 in	
de	winterperiode	op	dinsdag	t/m	zondag	geopend	van	10.00	tot	17.00	uur.	Voor	meer	
informatie,	 een	 compleet	 activiteitenoverzicht	 en	 een	 routebeschrijving:	 www.staats-
bosbeheer.nl

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.	

GEZOCHT: Vrijwilliger voor vervoer
Voor	een	mevrouw	van	75	jaar	zijn	we	op	zoek	naar	een	vrijwilliger	(man	of	vrouw)	die	
elke	week	voor	vervoer	kan	zorgen	op	de	zaterdagochtend.	Mevrouw	is	afhankelijk	van	
anderen	om	op	haar	bestemming	te	komen.	Familie	en	bekenden	helpen	zoveel	als	kan,	
maar	op	de	zaterdagochtend	heeft	mevrouw	nog	geen	vervoer.	Het	gaat	om	een	rit	van	
Nederweert	naar	Hunsel	en	weer	terug.	Wij	zoeken	een	vrijwilliger	die	beschikt	over	een	
auto	en	het	niet	erg	vindt	om	in	Hunsel	een	uurtje	te	moeten	wachten.	De	tijden	op	za-
terdagochtend	en	de	kilometervergoeding	worden	in	overleg	afgesproken.	Kunt	u	deze	
mevrouw	helpen?	Neem	dan	contact	met	ons	op!	

VACATURE VAN DE WEEK: Scouting leid(st)er speltakken
Paus	Pius	X	Scouting	Nederweert	is	op	zoek	naar	vrijwilligers	voor	het	mede	organiseren	
van	 de	 wekelijkse	 bijeenkomsten	 van	 jongerengroepen	 en	 het	 jaarlijkse	 zomerkamp.	
Vindt	u	het	leuk	om	in	teamverband	te	werken	en	heeft	u	affiniteit	met	jongeren?	Wordt	
dan	vrijwilliger	bij	de	Scouting!	Neem	contact	met	ons	op	bij	interesse.	Kijk	voor	meer	
vacatures	bij	de	Scouting	op	onze	website.	

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.

MAATJESPROJECT: Vrijwilligster gezocht voor gezellig contact! 
Voor	een	vrouw	van	50	jaar	woonachtig	in	Nederweert	zijn	we	op	zoek	naar	iemand	die	
wat	gezelligheid	 kan	bieden.	Mevrouw	heeft	 door	 haar	beperking	 een	klein	wereldje,	
voor	haar	zou	het	heel	fijn	zijn	om	samen	met	iemand	af	en	toe	iets	leuks	te	onderne-
men.	Hierbij	moet	u	denken	aan	samen	ergens	een	kopje	koffie	drinken	en	gezellig	een	
praatje	maken.	Verder	vindt	mevrouw	kaarten	maken	en	muziek	erg	leuk.	Ze	houdt	erg	
van	 gezelligheid!	We	 zoeken	 een	 vrouwelijke	 vrijwilligster	 die	 iets	 voor	 een	 ander	wil	
betekenen.	Bent	 u	 de	 vrijwilligster	 die	wat	 extra	 gezelligheid	 kan	bieden?	Neem	dan	
contact	met	ons	op!	

MAATJESPROJECT: Vrijwilliger (m/v) gezocht om samen te fietsen! Of bent u han-
dig met de computer? 
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.	

Tevens	zoeken	we	voor	deze	mevrouw	een	vrijwilliger	(man	of	vrouw)	die	haar	kan	hel-
pen	om	wegwijs	te	worden	met	de	computer.	Kunt	u	hierin	iets	betekenen?	Neem	dan	
contact	met	ons	op.

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.	0495-688249,	
mail	info@vpnederweert.nl	of	kijk	op	www.vpnederweert.nl.	

VOORBIJ…..
Het strikje dwarrelt nog
het jasje is al uit
grote schoenen uitgeschopt
kousen op een kluit
slapjes hangen ruiten in
vouwen van de wijde broek
zijn rode neus bungelt aan ’t 
haakje in de donk’re hoek
de pruik ligt voor de spiegel 
een reflectie ligt ook levenloos
in poriën geurt de schmink nog na
en met een klik sluit hij de doos

Een lach echoot in ’t verre stemgeruis
de clown stapt in ‘t donker stil naar huis.

Annie	Kessels

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
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

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)

OPEN EETTAFEL BUDSCHOP
Volgende	week	donderdag	open	eettafel	
aanvang	12.00	uur.	
Vaste	 bezoekers	 afmelden	 voor	 woens-
dagmiddag	12.00	uur.
Nieuwe	 bezoekers	 aanmelden	 tot	 dat-
zelfde	tijdstip.
Tel.	633104;	632332;	626599	of	633410

www.budschopactueel.nl

Bobo kindercentrum Nederweert:
Locatie IKC de Kerneel

Dagopvang 0-2 jaar, Olleke Bolleke groep
Dagopvang 2-3 jaar Eigen Wijsje groep 
en 3-4 jaar Upke Dupke groep
Inclusief VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Mogelijkheid tot Flexibele opvang!!!
Doorstroom naar buitenschoolseopvang
4-12 jaar mogelijk
Locatie basisschool Budschop
Peuterprogramma 2-4 jaar Apeköpkes groep
VVE peuterprogramma
(oftewel peuterspeelzaalwerk)
Meer info: www.bobokindercentra.nl
Of bel naar servicepunt: 077-3589797

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

Te koop
Instapklare 2-onder-1-kap-
boerderij met bijgebouwen.

2430 m2 grond.
Aan de rand van Nederweert.

Brieven onder nummer 711, 
bureau van dit blad.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats

NEDERWEERT - Bernhardstraat 2 MEIJEL - Berg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udenstraat 5

- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats

NEDERWEERT - Bernhardstraat 2 MEIJEL - Berg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udenstraat 5

- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats
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- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning
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- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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10 november nodigt 
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u uit voor de KIJK EN 
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van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Het liefst wil je toch zelfstandig wonen!

Te Koop Nieuwbouw Appartementen 
aan de O.L. Vrouwestraat 46 te Ospel

Betreft kleinschalig appartementencomplex 
bestaande uit 14 woningen met elk een eigen 
parkeerplaats en gezamenlijke fietsenberging.

Prijsklasse van 104.750 tot 125.000 euro v.o.n.

Interesse, neem dan contact op met ons
kantoor voor het maken van een afspraak.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats
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- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning
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- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats
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- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats

NEDERWEERT - Bernhardstraat 2 MEIJEL - Berg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udenstraat 5

- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning
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- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Het liefst wil je toch zelfstandig wonen!

Te Koop Nieuwbouw Appartementen 
aan de O.L. Vrouwestraat 46 te Ospel

Betreft kleinschalig appartementencomplex 
bestaande uit 14 woningen met elk een eigen 
parkeerplaats en gezamenlijke fietsenberging.

Prijsklasse van 104.750 tot 125.000 euro v.o.n.

Interesse, neem dan contact op met ons
kantoor voor het maken van een afspraak.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen
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WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
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- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte
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- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning
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- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats
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- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
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woning met kantoor/praktijkruimte
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- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning
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- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats

NEDERWEERT - Bernhardstraat 2 MEIJEL - Berg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udenstraat 5

- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Het liefst wil je toch zelfstandig wonen!
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aan de O.L. Vrouwestraat 46 te Ospel
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Interesse, neem dan contact op met ons
kantoor voor het maken van een afspraak.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert
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- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
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- ideaal pand voor startende ondernemer
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- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
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- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.
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- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats

NEDERWEERT - Bernhardstraat 2 MEIJEL - Berg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udenstraat 5

- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

woning met kantoor/praktijkruimte

NEDERWEERT - Smisserstraat 18 NEDERWEERT - Boeket 11 OSPEL - Kuilstraat 2

- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Het liefst wil je toch zelfstandig wonen!
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Interesse, neem dan contact op met ons
kantoor voor het maken van een afspraak.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij
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- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.
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- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
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- ideaal pand voor startende ondernemer
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- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
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- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
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- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
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- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

knusse woonboerderij

- moderne sfeervolle goed onderhouden woning
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

prachtige vrijst. bungalow

- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats
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JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Het liefst wil je toch zelfstandig wonen!

Te Koop Nieuwbouw Appartementen 
aan de O.L. Vrouwestraat 46 te Ospel

Betreft kleinschalig appartementencomplex 
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Prijsklasse van 104.750 tot 125.000 euro v.o.n.

Interesse, neem dan contact op met ons
kantoor voor het maken van een afspraak.

Jacobs      Gijsen
vastgoed    &    assurantieadviseurs

Ospelseweg 23, 6031 AK Nederweert

Tel. 0495-460180 - Fax 0495-460185

Internet: www. jacobsgijsen.nl 

E-mail: info@jacobsgijsen.nl

Makelaardij

Taxaties

Hypotheken

Verzekeringen

OSPEL - Zandstraat 14

WEERT - Boshoverweg 83

OSPEL - Stad 19

- karakteristiek vrijstaand jaren dertig woning
- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
- luxe badkamer op begane grond
- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

woning + garage/werkplaats
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- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
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- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
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- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
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- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².
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- garage, berging, overdekt terras en zwembad
- ruime woonkamer met erker en kachel
- leefkeuken v.v. inbouwkeuken 2004
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- 5 slaapkamers en vaste trap naar zolder
- inhoud ca. 800 m3, perceel 1.525 m2

Vraagprijs € 479.000,- k.k.

karakteristieke ruime woning

- ruime degelijke woning nabij alle voorz.;
- gelegen op groot perceel van ca. 850 m2;
- woning heeft hardh. kozijnen + dubbel glas;
- leefkeuken met wit keukenblok en aansl.
- royale bijkeuken, standaard badkamer, w.c.;
- met 4 slaapk. op 1e verdieping met vlizotrap; 
- inhoud ca. 480 m3, pand met mogelijkheden.

Vraagprijs € 333.000,- k.k.

nieuwe prijs

- groot degelijk woonhuis met mogelijkheden
- woning v.v. kunststof kozijnen en rolluiken 
- geheel onderkelderde werkplaats met lift
- royale oprit en afgesloten binnenplaats
- perceel 620 m2 en leuke tuin met veel privacy
- woning ca. 551 m3 en garage is ca. 300 m3 
- ideaal pand voor startende ondernemer

Vraagprijs € 359.000,- k.k.
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- vrijst. woning met garage en prachtige tuin;
- v.v. zonneranda en kantoor-/praktijkruimte;
- ruime gedateerde leefkeuken en badkamer;
- gelegen in centrum met veel mogelijkheden;
- bouwjaar 1961-1974 en 1994;
- inhoud woning ca. 700 m3, kantoor 200 m3;
- perceel 1320 m2 v.v. vijverpartij en tuinhuis.
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- vrijstaand woonhuis met garage
- royale berging/hobbyruimte 
- royale woonkamer en leefkeuken
- 3 slaapkamers en toilet op 1e verd.
- aanvaarding in overleg
- woning ca. 430 m3, hobbyruimte ca. 100 m3
- bouwjaar 1956, perceel ca. 450 m2

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

rustig gelegen 

- te renoveren vrijstaand woonboerderijtje
- mooie uitstraling, rand van bebouwde kom
- div authentieke elementen bewaard gebleven
- pand biedt veel ruimte en div. mogelijkheden
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- bouwjaar ca. 1900, perceel 2.990 m2
- inhoud ca. 900 m3 excl. div. bijgebouwen
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- woonk. ca. 44 m2, badkamer en 3 slaapk.;
- luxe inbouwkeuken vv alle inbouwapparatuur;
- woning biedt optimaal tuincontact en lichtinval:
- leuke tuin met overdekt terras en veel privacy;
- totale inhoud ca. 550 m3, perceel is 705 m2.

Vraagprijs € 395.000,- k.k.
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- degelijk, vrijstaand landhuis met grote tuin;
- voorzieningen begane grond;
- luxe inbouwkeuken v.v. apparatuur;
- badkamer met bad, douche, vaste wastafel;     
- bijkeuken met extra keukenblok;
- L-woonkamer met gashaard en tuindeuren;
- bouwjr 1992, inh. ca 925 m³, perceel 3090 m².

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

degelijk landhuis

- uitgebouwde vrijst. woning met zwembad
- diepe provisiekelder met aparte cv-ruimte
- L-woonkamer, leefkeuken en hobbykamer
- 3 slaapkamers en badkamer op 1e verdieping
- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning
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- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
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- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
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- zwembad is ca. 30 m2 en 1,40 meter diep
- inhoud woning ca. 550 m3, garage ca. 100 m3
- perceel 524 m2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

mooi gelegen vrijstaande woning

NEDERWEERT - Bosserstraat 11 NEDERWEERT - Nieuwstraat 14 OSPEL - Meijelsedijk 10

- vrijstaand woonhuis met mooie ruime garage/ 
- werkplaats en dierenverblijf op mooi perceel;
- 1989 op begane grond compleet verbouwd;
- hal, woonk., 2 slpk., woonk., leefkeuken, badk.
- bijkeuken, serre, grote zolder met 2 slpk;
- kunststof kozijnen, spouwisolatie, nieuw dak;
- woning + garage ca. 930 m3, perceel 2075 m2

Vraagprijs € 397.500,- k.k.

woning + garage/werkplaats

- vrijstaande op te knappen woning met garage 
- mooi landelijk gelegen, perceel ca. 3.000 m2
- aangesloten op alle nutsvoorzieningen
- hal, woonk., open keuken, badkamer, toilet, 
   bijkeuken, overloop, 4 slaapk. toilet, vliering.
- keuken + afzuigkap, gaskook, koelkast, magn
- 1967, woning ca 350 m3, garage ca 200 m3

Vraagprijs € 328.000,- k.k.

landelijk gelegen woning

- mooi gelegen aan rand van bebouwde kom;
- met alle voorzieningen op de begane grond;
- woonkamer, leefkeuken, badkamer met 
- 3 slaapkamers en aangebouwde serre;
- bergplaats van 72 m2 v.v. krachtstroom;
- bungalow ca. 390 m3, perceel ca. 1180 m2;
- “buiten” wonen nabij centrum? Dit is uw kans.

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

semibungalow + bergplaats

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

KIJK EN VERGELIJK ROUTE - ZATERDAG 10 NOVEMBER 2007

JACOBS GIJSEN  - 
KIJK EN VERGELIJK ROUTE –
ZATERDAG 10 NOVEMBER

Wilt u graag een aantal 
huizen met elkaar 

vergelijken?   
Dat kan! 

Op zaterdag 
10 november nodigt 
JACOBS en GIJSEN 

u uit voor de KIJK EN 
VERGELIJK ROUTE

van huizen in de 
prijsklasse vanaf 

€ 300.000,00. 
U vindt de betreffende 

woningen in deze 
advertentie.

Laat ons weten welke 
selectie u maakt om 
vrijblijvend te gaan 

bezichtigen. 
Wij maken dan samen 
met u een routeplan, 
u wordt begeleid door 

iemand van ons kantoor. 
De bezichtigingen 

worden tussen 10.00 en 
13.00 uur gepland.

WIJ HOREN GRAAG 
VAN U WELKE HUIZEN 
U WILT VERGELIJKEN !

Het liefst wil je toch zelfstandig wonen!

Te Koop Nieuwbouw Appartementen 
aan de O.L. Vrouwestraat 46 te Ospel

Betreft kleinschalig appartementencomplex 
bestaande uit 14 woningen met elk een eigen 
parkeerplaats en gezamenlijke fietsenberging.

Prijsklasse van 104.750 tot 125.000 euro v.o.n.

Interesse, neem dan contact op met ons
kantoor voor het maken van een afspraak.

Appartementseigenaren opgelet!!

Eigenaren van een keurige gezinswoning 
in Nederweert willen mogelijk met u 
ruilen! Ze zoeken een appartement met 
2 slaapkamers.
Neem contact op met ons kantoor om de mogelijkheden 
te bespreken . 

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Parochieel Comité organiseert jaarlijks 
Einder Kerstconcert

Op zaterdag 15 december 2012 wordt om 20.00 uur het gratis Kersconcert van 
het Parochieel Comité georganiseerd. Tijdens deze avond bieden de Eindse ver-
enigingen de Eindse inwoners en andere geïnteresseerden een afwisselend en 
aansprekend muzikaal programma aan. 

Zoals	u	wellicht	van	ons	gewend	bent	organiseert	het	Parochieel	Comité	in	samenwer-
king	met	 	Harmonie	Pro	Musica,	Zangvereniging	de	Leeuwerik,	Zangroep	Young	For-
ever,	Schuttersgilde	St.	Lucie,	Jeugdkoor	de	Sleutels	en	de	Jeugdblokfluiters	ieder	jaar	
met	trots	het	Kerstconcert.	
Deze	avond	is	gemeenschapshuis	Reigershorst	omgetoverd	tot	een	decor	voor	al	“onze”	
artiesten	die	hun	beste	beentje	voorzetten.

Onder	het	genot	van	een	drankje	en	in	gezelschap	van	inwoners	uit	Eind,	trotse	oma’s	en	
opa’s,	mama’s	en	papa’s	en	overige	liefhebbers	kunt	u	genieten	van	de	muzikale	bijdrage	
van	onze	verenigingen.	

Reigershorst Nederweert‐Eind  

Zaterdag 15 december 2013 

Aanvang 20.00 uur 
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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); 
e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van 
HH. missen, afhalen van doopbewijzen 
enz. tel. 625887; e-mail adres kantoor: 
administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 6 december 
tot en met 15 december 2012 

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
Hoogfeest van Onbevlekte Ontvangenis 
van de heilige maagd Maria - vooravond 
van de tweede zondag van de Advent 
18.00 uur H. mis – (zang dameskoor 
cantantes, lector mevr. a. engels) - jaar-
dienst ouders Fransen-van Loon, jaar-
dienst Fried caris en anna clomp, Lies 
van riet-van de Kruijs (vanwege verjaar-
dag) tevens voor Sjeng van riet, jaar-
dienst Sjra van riet, jaardienst Pierre 
van riet, jaardienst overleden ouders 
Verheijen-Heijnen, jaardienst Wiel Ver-
donschot, roos Hermans-Saes (vanwege 
verjaardag), Wiel Stultjens (vanwege ver-
jaardag), jaardienst Dina Stultjens-Kna-
pen en tevens voor mies Stultjens, Pierre 
van gemert (vanwege verjaardag).

ZONDAG 9 DECEMBER
Tweede zondag van de Advent
09.30 uur (zang herenkoor, lector dhr. 
W. engelen) – ouders Didden en kinderen, 
Wim mulders, Theo Hoeben, zoon Frans 
en kleinzoon richard.
H. Doopsel milan Veltrop, eisenhower-
straat 33 
MAANDAG 10 DECEMBER 
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 11 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Damasus I, paus
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

WOENSDAG 12 DECEMBER
Gedachtenis van heilige maagd Maria Gu-
adalupe
18.30 uur geen rozenkransgebed en H. mis.

DONDERDAG 13 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Lucia, maagd en 
martelares 
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste, 
18.30 uur rozenkransgebed
19.00 uur H. mis. 

VRIJDAG 14 DECEMBER
Feest van H.-Johannes van het Kruis, 
priester en kerkleraar
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis in mariakapel met de 
Derde orde.

ZATERDAG 15 DECEMBER  
Vooravond van de derde zondag van de 
Advent
18.00 uur H. mis (dameskoor cantantes, 
lector mevr. L. roost) – Jaardienst Piet 
roost, nellie Janssen-maas en overleden 
familie, nelly Stultjens-van eijndhoven, 
ouders Stultjens-van Tongerlo en zonen 
mies en Piet.

Misdienaars
Zaterdag 8 december 09.30 uur: britt 
Stienen.

overleden
Zaterdag 24 november was de uitvaart 
voor Lies corstjens-bongers, zij overleed 
in de leeftijd van 92 jaar en woonde in 
Zorgcentrum De Wei-jer.
moge zij ruste in vrede.

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. 

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

nr.1355.09.246 
en Ing-bank gironr. 2943427

Zondag 9 december 
10.00 uur H. mis – overleden ouders 
eckers-Schroeten, zonen Wub en Sjef, 
dochter Truke en schoondochter gertru-
da eckers-Wagemans.

Gezinsbijdrage (kerkbijdrage)
met de feestmaand en daarmee ook het 
einde van 2012 in zicht willen wij u “actie 
kerkbijdrage “ extra aanbevelen. bijzon-
der voor hen die hun bijdrage nog niet 
voldaan hebben.
Het kan nog, stel ons niet teleur want ook 
uw bijdrage hoort erbij.
December is een feestmaand, en wij ho-
pen dan ook dat het voor onze kerkge-
meenschap een feestmaand zal zijn, zo-
dat wij ook dit jaar mogen afsluiten met 
een goed financieel resultaat.

Daarbij zijn wij afhankelijk van uw kerkbij-
drage. Dit geldt ook voor onze nieuwko-
mers in onze gemeenschap.
Wij vertrouwen op uw solidariteit en dan-
ken allen die hun bijdrage reeds gedaan 
hebben, of nog zullen doen.
Wij wensen u nu alvast prettige kerstda-
gen en een voorspoedig, maar vooral een 
gezond 2013 toe.

p.s. (Kerkbijdrage over te maken op bo-
venstaande nummers rabo of Ing ) 
 namens Kapelbestuur,  
 e. Truijen

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Vrijdag 7 december 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 op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
mia gubbels, budschop 6, telf.  632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.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 te-
lefoonnummer en de opgave van de misin-
tentie 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 09 december 2012  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor Jan 
Knapen en overige overleden van de fa-
milie Knapen

Lector: Lies evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems

OASEMORGEN
Maandag 12 november 2012 is er bij-
eenkomst van de OASE-groep in de 
kerk in budschop. De viering begint om 
09.00 uur.  Tijdens de pauze is er koffie 
en thee. Iedereen is van harte welkom om 
tijdens deze morgen binnen te lopen en 
samen te bidden.

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor r. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

8 t/m 15 december  2012

ZATERDAG 8 december: 19.15 uur H. mis, 
jaardienst ouders Kuepers-Houben.

ZATERDAG 15 december: 19.15 uur 
H. mis, jaardienst ouders Peerlings-Jacobs.

LEZERS: zaterdag 8 december nelly 
Stienen, zaterdag 15 december Francien 
Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 8 december 
Tom van Horik, zaterdag 15 december 
ayla en Lois beerens.

KERKHOF: De vrijwilligers die zorgen dat 
het kerkhof er het gehele jaar piekfijn bij-
ligt gaan op woensdag 12 december het 
kerkhof winterklaar maken. bloemstukken 
en dergelijke die niet weggegooid mogen 
a.u.b. voor deze datum van het kerkhof 
ophalen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. 
zaterdag 8 december  kinderwoord-
dienst om 19.15 uur in de sacristie. Har-
telijk welkom.

“Om samen te leven is vooral tact nodig, 
die een verlegstuk is van zowel vriend-
schap als van liefde.”  

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

Tel. 0495-651316
Internet: parochie.leveroy.net

Week van  8 dec. 2012 – 15 dec. 2012
bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

opgave misintenties Tel. 0495-651237
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 0495-651230

Zondagmorgen 9  dec. 9.30 uur:
2de Zondag van de Advent
als hgm. voor onze parochiegemeen-
schap, als hgm. voor rector Lambert gub-
bels en pater crins (canticum novum)

Mededelingen:
•	 Wilt	u	ervoor	zorgen	dat	verwelkte	bloe-

men op het kerkhof worden opgeruimd 
zodat het kerkhof er voor de winter weer 
netjes bij ligt. U kunt de verwelkte bloe-
men brengen naar de grote vuilnis op 
het kerkhof. materialen als plastic pot-
ten, stenen potten oase en andere rest-
materialen mee nemen naar huis. bij 
voorbaat namens het kerkbestuur onze 
hartelijke dank;

•	 Overleden	in	de	leeftijd	van	80	jaar	An-
nie naus-van Heur moge zij rusten in 
vrede;

•	 24	dec.	19.00	uur	kinderkerstdienst,	24	
dec. 22.00 uur nachtmis, 25 dec. 1ste 
kerstdag 9.30 uur hoogmis, 26 dec. 
2e kerstdag 9.30 uur hoogmis, 1 jan. 
volkszang 9.30 uur, 6 jan. 9.30 uur ge-
mengd koor con amore baexem.     

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 10.30-12.00 
pastorie : maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

rabo 14.03.00.511 - giro 103.36.64
gezinsbijdrage rabo 14.03.01.879

KerKDIenSTen 7 – 15 december. 

Vrijdag 7 december, 1e vrijdag van de 
maand: ziekencommunie op vrijdag 21 
december.

Zaterdag 8 december, Hoogfeest van 
de Onbevlekte Ontvangenis van de 
H. Maagd Maria, patrones van ons 
bisdom en onze parochie, 19.00 (Sa-
menzang) Helena Douven-berben (ver-
jaardag), Leen van den boom-muijsers 
(verjaardag), ghm martinus Hubertus 
broens en catharina broens-rutjens, 
ghm anna op ’t root en Harrie Jonkers, 
en op de feestdag van o.L. Vrouw onbe-
vlekte ontvangenis, patrones van onze 
parochie, ook voor het welzijn van onze 
parochie.

Zondag 9 december, 2e zondag van de 
advent, 10.00 (Samenzang) ouders Ja-
cobs-Hermans en mia, ouders cuijpers-
evers en zoon Jan, ghm ouders van de 
Waarenburg-Derks, ghm Sjeng Hermans 
en Wilhelmina Hermans-Hermans.

Dinsdag 11 december, 19.00 voor de 
zieken.  

Donderdag 13 december, H. Lucia, 
maagd en martelares, 19.00 voor eigen 
intenties. 

Zaterdag 15 december, 11.00 (Kinder-
koor De rikrakkers) Kerstviering Kbo 
ospel; 19.00 (Kerkelijk Zangkoor grego-
riaans), Jan berens (verjaardag), jrd nellie 
Weekers-migchels, ghm Sjang Huijerjans 
en Hendrina michiels en kinderen, ghm 
cato op ’t root, 

ACOLIETEN: za. 8 dec. 19.00: Harry 
geerlings, Kathy geerlings; zo. 9 dec. 
10.00: Joost van Lierop, mathijs van Lier-
op, edwin van rooijen; za. 15 dec. 19.00: 
richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

OVERLEDEN: op 22 november jl. over-
leed Jeanny van den boom-Deeben, 67 
jaar, o.L. Vrouwestraat 17a. moge zij  rus-
ten in vrede.

PATRONES VAN DE PAROCHIE: Zater-
dag viert de kerk het hHHhh  oogfeest van 
de onbevlekte ontvangenis van maria. Dit 
dogma werd in 1854 door de paus afge-
kondigd. Het werd vooral bekend doordat 
de heilige bernadette in Lourdes van de 
verschijnende maagd te horen kreeg dat 
zij, maria,  de onbevlekte ontvangenis 
was. Dit geboortegeheim bevestigt de bij-
zondere positie van de moeder van Jezus 
door te stellen dat zij zonder erfzonde werd 
verwekt en ter wereld kwam. Zoals eva de 
moeder van alle levende is, de oermoeder 
van alle mensen die geboren worden in een 
wereld vol gebrokenheid en zondigheid, zo 
is maria de moeder van de Verlosser. We 
gedenken haar verjaardag met eerbied en 
genegenheid en omdat zij de patrones – 
beschermheilige – van onze parochie is 
mogen wij haar ook bijzonder aanroepen 
voor het welzijn van de parochie.

ADVENT: De adventtijd is gestart, een tijd 
van innerlijke voorbereiding op het hoog-
feest van Kerstmis. op de eerste zondag 
klonken waarschuwende woorden : men-
sen, laat u niet in de war brengen en stomp 
uw geest niet af. Tegelijkertijd weerklinken 
er woorden van hoop en bemoediging : 
mensen, heft het hoofd omhoog, u die 
trouw de weg van de Heer bewandelen, 
want uw verlossing is nabij. Laten we in de 
advent ons hart openen voor wat god ons 
te zeggen heeft. moge Hij ons hart sterken 
om bewuster vanuit ons geloof te leven. 

 Pastoor a. Koumans. 

VRIENDEN VAN DE PAROCHIE: 
als Vrienden van de Parochie zijn wij de 
coöp Phicoop heel erkentelijk dat de di-
rectie de opbrengst van de lege flessenau-
tomaat weer beschikbaar stelt voor onze 
Vriendenactie. en we zijn iedereen die zijn/
haar bonnetje bestemt voor onze actie 
heel dankbaar. op deze manier kan ieder 
die dat wil zijn steentje bijdragen voor be-
paalde voorzieningen of hulpmiddelen in 
onze parochie. Vele kleintjes maken groot: 
verleden jaar leverde het ruim € 700,- op! 
Inmiddels hebben ook weer heel wat pa-
rochianen gereageerd op ons jaarover-
zicht met het verzoek om  ons als vriend te 
blijven steunen. Uw bijdragen zijn welkom 
op bankrekening 14.03.91.01 en krijgen 
een goede bestemming. Dank !

 Het bestuur van 
 de Vrienden van de parochie. 

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: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

aLgemeen
maaTScHaPPeLIJK WerK
mIDDen-LImbUrg

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

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 be Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 ca nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

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

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.

KerKdiensten

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

vanaf 7,50 p.p.
Invalide-toilet op begane 

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

www.bi-jsiem.nl
(0495) 622 001

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
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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

ZIJACTIEF  ST. CATHARINA
NEDERWEERT-EIND

beste leden, 
Kerstviering 10 december 2012
Wij willen jullie van harte uitnodigen om 
samen met ons in de kerstsfeer te komen. 
Dit jaar is de keuze gevallen op Toneelver-
eniging “De mantel” met het nieuwe stuk 
“oud en nieuw” het is een zeer amusant 
stuk met veel humor en spanning. Wij ho-
pen dat jullie met vele naar deze kerstvie-
ring zullen komen.  

 met vriendelijke groeten, 
 Het bestuur
 www.zijactieflimburg.nl

NOVEEN ST. CLARA
belangrijk. Vraag alleen positieve dingen. 
bid 9 dagen het Wees gegroet bij een 
brandende kaars. ook als U er geen zin in 
heeft. Vraag 2 dingen die vast onmogelijk 
lijken om verhoord te worden en iets wat U 
heel erg ter harte ligt. Laat de negende dag 
de kaars geheel opbranden en publiceer dit 
bericht. U krijgt wat U vroeg.
 J.n.

ZIJACTIEF ST. MARTHA OSPEL
beste leden Zijactief St. martha ospel,

Hierbij een herinnering voor onze Kerst-
High Tea. Het zijn twee datums geworden, 
en wel donderdag 13 en vrijdag 14 dec. 
beiden avonden beginnen we om 19.00 
uur bij de Törfstaeker op de Schepen-
graaf. We houden ook een loterij op beide 
avonden. Let zelf wel op voor welke avond 
je bent ingeschreven.

Wij als bestuur hopen op een paar gezel-
lige avonden.

ook willen we alle leden een heel fijne 
kerst en veel geluk en gezondheid voor 
het volgende jaar toewensen.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief ospel

Dit maegdje es 
50 jaor gewoôre

Willemien, prefisiat!

LKV 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. 
Dit is de laatste bijeenkomst van 2012. We 
wensen u fijne kerstdagen en een goed en 
gezond 2013.

 met vriendelijke groeten,
 Het bestuur

Zwanger!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

 Badia El Haddad
 ospelseweg 4, 6031 aK  nederweert
 T. 0495 - 63 39 20
 m. 06 - 236 392 80
 www.badia.nl
 e-mail: info@badia.nl

Praktijk voor Verloskunde Nederweert e.o.
(0spel(dijk) - eind - Leveroy - Heythuysen en baexem)

Flexibele afspraaktijden

25-Jarig jubileum 
Germa Camp-Franssen

germa camp-Franssen werd afgelopen weekend gehuldigd tijdens het caeciliafeest 
van de Sint-rochusparochie in budschop ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als 
dirigente van het jeugdkoor “De Kwikkekkertjes”. Hier kreeg zij de zilveren jubileumspeld 
opgesteld door pastoor Schuffelers. germa was zichtbaar trots op dit eerbetoon.

25 Jaar geleden is zij gestart met een kinderkoor nadat mien beelen haar tijdens een 
feestje gevraagd had om hiermee te starten. een jaar later zijn de gezinsmissen opge-
start. nu, 25 jaar later, is ze nog steeds dirigent van dit fantastische koor, uitgegroeid 
tot een jeugdkoor. Trouw houdt ze iedere week de repetitie met de kinderen om ze toch 
weer een nieuw liedje te leren voor de volgende gezinsmis. De kinderen hebben er veel 
plezier in. Judith achter het orgel en germa voor het koor. Samen vormen zij een goed 
span.

Zondag tijdens de gezinsmis was het een feestelijke gebeurtenis. De kinderen zongen 
de sterren van de hemel. na de mis  boden de kinderen een prachtige map aan met 
zelfgemaakte tekeningen en versjes, waarbij ook de bloemen voor germa en Judith niet 
ontbraken. alle kinderen kregen een prachtig mok met het muzieklogo van de Kwik-
kwekkertjes.

na de mis was er receptie in het zaaltje van de kerk onder het genot van koffie, thee en 
wat lekkers. Vele kerkgangers maakten hiervan gebruik. germa nogmaals bedankt en ga 
zo door samen met organiste Judith en uiteraard ook de kinderen! 

 Het kerkbestuur.

geboortekaartjes???
Drukkerij	van	Deursen	bv	•	Pannenweg	231	Nederweert.

om de bewoners van budschop gele-
genheid te geven om met de Dorpsraad 
budschop te praten, zal bij aanvang van 
iedere vergadering van de Dorpsraad 
budschop, het eerste half uur beschik-
baar zijn om met U in gesprek te gaan. 
met dit inloopspreekuur wil de Dorpsraad 
budschop de communicatie met de be-
woners bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is dinsdag 
en begint om 19.30 uur in het zaaltje van 
de kerk.

Voor verdere informatie over budschop, 
verwijzen wij U naar de website: 
www. budschopactueel.nl

met vriendelijk groet
Dorpsraad budschop

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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



op het GEHELE
tegel en hout assortiment!
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o h GEHELE

10%
 winterkorting

EGIDIO Juke INGALA 
& de JACKNIVES  (Italië)

Kom kijken en luisteren naar deze Italianen, met passie, bezieling, temperament, 
hartstocht – noem het maar zoals je wilt. Bijna alles wat ze doen, doen ze op gevoel. 
Ze brengen The Blues naar De WupsPub dit op zaterdag 8 december Nederweert.
EGIDIO Juke INGALA & de JACKNIVES (ITA) hebben een stevige reputatie opge-
bouwd voor het leveren van energieke live-optredens. De band speelt Chicago- en 
West Coast Blues, hiermee weten ze het publiek te boeien door hun spectaculaire 
optredens. 

De band wordt geleid door zanger/harp-speler Egidio J. Ingala, hij is uit het goede hout 
gesneden met zijn eigen kenmerkende stijl. Zijn mondharmonica geluid is beschreven 
als een kruising tussen Little Walter, George Harmonica Smith met een vleugje Walter 
Horton. Zijn geluid is zeer krachtig, een subtiele combinatie van toon en frasering dit in 
combinatie met een sterk gevoel voor swing. 

Op gitaar zie je een der beste Italiaanse bluesgitaristen Marco Gisfredi. Hij haalt zijn 
inspiratie uit invloedrijke bluesgitaristen als: T.Bone Walker, Pee Wee Crayton, Robert Jr. 
Lockwood, Jimmy Rodgers, Guitar Slim, Hollywood Fats. 

Enrico Soverini op drums en Max Pitardi op de bas zijn heel bepalend voor de ritmesectie. 
Enrico behoort tot de meest indrukwekkende drummers in de blues/swing genre. 

Het  repertoire is als een muzikaal tapijt, het ademt een eigen sfeer, heeft uitstraling en 
met wat voor een kleurenpracht!

De band krijgt het publiek wel in beweging, wil je ook lekker komen swingen en dansen, 
wij nodigen jullie uit.

Be there… 

Zaterdag 8 december / Wups Pub Nederweert/ inkom € 8 / 21.30 uur

Sinterklaas en Zwarte Pieten bezoeken 
kinderen van Buurtvereniging Sint Lucia

Op zondag 25 november j.l. werden de kinderen van Buurtvereniging Sint Lucia, Staat, 
bij Guulke verrast door Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.
Het was een gezellig Sinterklaasfeest dankzij de gastvrijheid van Guulke en de 
medewerking van Hubo Duijts en Bakkerij van de Mortel.

Namens het bestuur en de kinderen bedankt.    

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Vis koop je bij de visboer,
Bloemen bij de echte bloemist

JOHAN WINTERS
St. Rochusstraat 8a Nederweert

Tel. 625351

10 DECEMBER: 
DAG VAN DE MENSENRECHTEN

AMNESTYGROEP 
NEDERWEERT 

VOERT ACTIE VOOR 
GEWETENSGEVANGENEN

Op 10 december bestaat de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens 
64 jaar. Om deze belangrijke dag te vieren 
voert de  Amnestygroep Nederweert op 
vrijdag 7 december van 2 tot 8 uur in de 
Bibliotheek in Nederweert een handte-
kening actie voor de vrijlating van Ales Bi-
aliatski (Wit-Rusland) en Nasrin Sotoudeh 
(Iran). Bezoekers en voorbijgangers kun-
nen een petitie tekenen voor de vrijlating 
van beiden gewetensgevangenen.

Nasrin Sotoudeh is een Iraanse advocaat. 
Ze verdedigt mensen die het niet eens zijn 
met de regering. En ze verdedigt minder-
jarigen die de doodstraf hebben gekre-
gen. Nu zit ze in de gevangenis wegens 
‘propaganda tegen de staat’ en ‘samen-
zwering tegen de nationale veiligheid’. De 
werkelijke reden is haar vreedzame werk 
voor de mensenrechten.
Ales Bialiatski is voorzitter van de men-
senrechtenorganisatie Viasna in Wit-Rus-
land. Wie in Wit-Rusland opkomt voor vrij-
heid wordt vaak bedreigd, mishandeld of 
gevangengezet. De autoriteiten trokken in 
2003 Viasna’s registratie in. Viasna mocht 
daardoor geen bankrekening openen. En 
dus opende ze er een in Polen en in Li-
touwen. De Wit-Russische autoriteiten 
beweerden – ten onrechte - dat het geld 
Bialiatski toebehoorde. Dat leidde ertoe 
dat hij werd opgepakt. Na een oneerlijk 
proces kreeg hij vierenhalf jaar wegens 
‘belastingontduiking’. Thuisblijvers kun-
nen deelnemen aan de actie via www.am-
nesty.nl. Hier vindt u verschillende moge-
lijkheden om steun te betuigen aan Ales 
Bialiatski en Nasrin Sotoudeh. 

WIJ ZOEKEN…

Voor de boekenmarkt van 2013 zoeken wij:
- Boeken, puzzels, spellen, LP’s en CD’s.
U kunt deze inleveren op onderstaande 
adressen.

-Tevens zoeken wij een vereniging/stich-
ting die met ons de boekenmarkt van 
2013 wil organiseren en daarna zelfstan-
dig verder wil gaan met de boekenmarkt.
Gegadigden kunnen zich voor meer in-
lichtingen wenden tot de secretaris van 
Stichting Boekenmarkt Ospel, Herman 
Frenken.(hfrenken@planet.nl of 632909)

U kunt uw boeken etc. inleveren bij onder-
staande adressen:
Annie van Roy, Dorpstraat 20, 6091NK Le-
veroy. telf. 651687
Wilma Sieben, Bernhardstraat 9, 6031AW 
Nederweert-Budschop. telf. 633248
Truus Kirkels, Gutjesweg 1, 6031ET Ne-
derweert-Budschop. telf. 633618
Jac. Wering, Nieuwe Baan 18, 6035RD 
Ospeldijk. telf. 641598
Tjeu Tinnemans, Geer 14, 6031GC Neder-
weert. telf. 633421
Frans Stultiens, Jasmijnstraat 17, 6031TC 
Nederweert. telf. 632730 of 06-53333887
Fam. Loijen-Hermans, Kruisstraat 35, 
6034RH Nederweert-Eind. telf. 631243
Ook kunt u deze inleveren bij de bekende 
verzamelplaatsen van oud papier van 
Harmonie
Melodie der Peel te  Ospel, op elke 2e za-
terdag van de maand, of bij de bestuursle-
den van de Stichting Boekenmarkt Ospel:
Dirk. van IJzendoorn- 626200, Ton van 
Heugten- 625502 of Herman Frenken- 
632909.
Grotere partijen worden door ons, in over-
leg, opgehaald.

Praktijk In Balans
Voeding, 
Gezondheid  en 
Levenswijze

Proeverij in de 
kerststal

11 december 19.00-22.00 uur

Petra Wilmsen 
V.G.L. consulente voor 
persoonlijk  advies / lezingen

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert 
Tel: 0495-625902
petrawilmsen@hotmail.com
www.praktijkinbalans.nu 

HALLOWEEN OP 
IKC DE KERNEEL

Het is alweer even geleden dat er op 
woensdagavond 31 oktober een heerlijke 
griezelavond is gehouden. Deze gewel-
dige avond was georganiseerd door de 
oudercommissie van Bobo kindercentra 
in samenwerking met de oudercommissie 
van de Kerneel.
De kids van de Kerneel en van de BSO van 
Bobo kwamen super eng verkleed naar 
het griezelfeest! Ze zijn begonnen met 
een lichtjestocht buiten. Onderweg waren 
er drie spelletjes die de kids konden doen. 
Eenmaal terug op school was er ‘oogbal-
lenranja’, halloween cake en overheerlijke 
griezelsoep. Na het heerlijke snoepen was 
er een heuse griezeldisco. Het was een 
super geslaagde avond. 
Bij deze willen we Anjes van ‘de Toverbal’ 
bedanken voor de griezelversieringen en 
Paul Vasen van ‘Totaal Entertainment’ 
voor de coole muziek!!

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175 Bordeaux moet

op zijn tellen
passen

4,95    4,35
Grand

Seigneur 2006
torms.nl
Heythuysen - Nederweert
t e l .  0 4 9 5 - 6 3 2 4 5 0

S

OPENBARE 
FRACTIEVERGADERING CDA 

NEDERWEERT
Op dinsdag 11 december aanvang 19.30u 
bespreekt het CDA in zaal Centraal (in-
gang Wups Pub) de raadsagenda van 
dinsdag 18 december. 
Op deze agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

Verordening WMO (Wet Maatschappe-
lijke ondersteuning) 2013 
De verordening dient op onderdelen aan-
gepast te worden. De aanpassingen hou-
den verband met de invoering van de Wet 
basistarieven Hulp bij het huishouden en 
recente jurisprudentie. Tevens is het prin-
cipe van ‘de Kanteling in de Wmo’ opge-
nomen
Wijziging bouwverordening Neder-
weert 2009
Deze wijziging betreft een aanpassing 
naar aanleiding van het in werking treden 
van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 
jl. waardoor een aantal artikelen uit de 
bouwverordening van rechtswege zijn ko-
men te vervallen.

Tot dinsdag 11 december

CDA Nederweert
Kijk ook op:  www.cda-nederweert.nl  

UITNODIGING aan
HH. LANDBOUWERS, GRONDEIGENAREN EN 
GRONDGEBRUIKERS

Op woensdag 12 december a.s. in verenigingsgebouw
Le-Winne, Boeket 6, tel. 632408.

gratis haas- en prijskaarten
Voor bovengenoemde personen die ‘t jachtrecht van hun
gronden hebben afgestaan aan

Kon. Jagersver. ”St. Lambertus” Nederweert
Ook partners en niet-kaarters zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur.

 Het bestuur

Stichting Mont Ventoux steunt Toon 
Hermans Huis Weert met € 20.000

Ruim elfhonderd fietsers, hardlopers, wandelaars en handbikers beklommen op zater-
dag 1 september de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. Ze deden dit ten bate van de Stich-
ting Mont Ventoux, groot verzet tegen kanker. Alle teams werden daarbij gesponsord 
door velen die de strijd tegen kanker een warm hart toedragen. Uit Weert deed het team 
Myhealthclub, met John op ‘t Rood, Rose Goodliff, Gerard Brouwers en Francoise Saes 
mee. Hoewel het laatste deel van de route van circa 6 kilometer door alle deelnemers 
niet kon worden volbracht door de mistral was de prestatie er niet minder om gezien de 
zware weersomstandigheden. Vrijdag 23 november was in Steenwijk de onthulling van 
het enorme eindbedrag van € 1.305.000 dat in 2012 door alle deelnemers bij elkaar is 
gebracht.

De stichting Mont Ventoux heeft hiervan 60% geschonken aan het Koningin Wilhelmina 
Fonds (KWF) voor onderzoek naar kinderoncologie. Daarnaast schenkt de Stichting 
40% van de opbrengst aan lokale doelen die zich inzetten voor mensen met kanker. 
Teamcaptain Francoise Saes, spinning instructrice bij MyHealthclub,  sportschool in 
Weert, heeft met succes het Toon Hermans Huis Weert voorgedragen als lokaal doel. 
Zij mocht samen met Frans Brüll, bestuurslid, een cheque van maar liefst € 20.000 in 
ontvangst nemen. Een geweldige steun in de rug voor het Huis dat volledig afhankelijk is 
van donaties, bijdragen en de inzet van vrijwilligers.  

Op de foto: Francoise Saes teamcaptain Team My Health Club en Frans Brüll, bestuurs-
lid Toon Hermans Huis Weert

Molenaars De Windlust 
op zoek naar walnoten na slechte oogst

Vrijwillige molenaars van De Windlust in Nederweert zijn dringend op zoek naar 
walnoten. De windmolen aan Roeven is sinds vorig jaar uitgerust met een olie-
slagwerk en uniek in de provincie. Door een matige walnotenoogst in Midden-
Limburg ontstaat er een tekort aan noten om te kunnen verwerken. 

Volgens de molenaars uit Nederweert kent Zuid-Limburg dit jaar een betere walnoten 
oogst. Ze hopen dat er particulieren zijn die walnoten over hebben en deze beschikbaar 
willen stellen. Uit de noten wordt olie geslagen. De Windlust is de enige windmolen in 
Limburg die olie slaat. Iedereen die noten beschikbaar wil stellen kan contact opnemen 
met de vrijwillige molenaars via www.windstill.nl. Ook overjarige walnoten kunnen nog 
gebruikt worden.  

Op donderdag 27 december zijn de deuren van molen De Windlust vanaf 13.30 uur ge-
opend voor het publiek. Het olieslagwerk is dan volop in bedrijf. Publiek dat dan walno-
ten meeneemt krijgt er een flesje notenolie voor terug.  

Op zoek naar 
een surprise?

boek “Schoor, Roeven en Kraan”
over de geschiedenis van drie Nederweerter 

buurtschappen in de periode 1850-1945
door Frits Knapen

(uit de serie “Nederweerts Verleden”)

BRUNA (vestiging Weert), 
De Toverbal (Nederweert) en 

U kunt ook bestellen via 
contact@nederweertsverleden.nl

Stichting Geschiedschrijving 
Nederweert

Nederweerts Verleden
Nederweerts VerledenSCHOOR, ROEVEN EN KRAAN
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Voor de winkel in je buurt, 
surf naar www.aveve.nl

Aanbiedingen zijn alleen geldig in Nederland en zll olang de voorraad srr trekrr t. 
Prijzen inclusief eventuele verwijderingsbijdragerr . 
Alle prijzll en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfoutff en.

Beek, Polychemstraat 2 (nabij Makado), 6191 NL Beek, 046 437 44 44 
Gulpen, Rijksweg 113, 6271 AD Gulpen, 043 450 63 22
Heugem, Vogelzang 7a, 6229 VM Maastricht-Heugem, 043 367 28 35
Kerkrade, Locht 2 (nabij het Roda Stadion), 6466 GW Kerkrade, 045 545 33 77 
Maastricht, Sandersweg 195, 6219 NV Maastricht, 043 343 60 32
Merkelbeek, Belenweg 29, 6447 BV Merkelbeek, 046 442 15 64
Nederweert, Staat 40, 6031 EM Nederweert, 0495 74 50 31
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RUIME KEU

Domo Wafelijzer DO9047W  

Piet Huysentruyt*
wafels zijn supersnel klaar door het hoge 

mogen van 1400 W. Hoogwaardige 

ti-aanbaklaag.

€ 49,95

+ 1 pak AVEVE Mix  
voor  wafels 1 kg
GGRRRAATTAA IIS tt..ww..vvv... € 444€ 44,,220

Broodmachine Panasonic 

SD-2501WXE 

BROOD OP DE PLANK ?... 
ÉN MES MET PLANK !

+ GRATIS 
BROODMES EN 
SNIJPLANK t.w.v. 

€ 30

Brooddmach

cccaaaccc dddddddaaa eeddd aaaeee uaa

tip

GRATIS

GRATUIT
+ 250 g

GRATIS

GRATUIT
+ 250 g

+ 250 G
GRATIS
+ 250 G
GGGRGRRRAAAATTTITIIISS

AVEVE All-in Wit vezelbrood 2,5 kg

Voor heerlijk wit brood dat een luchtige, 

zachte kruim combineert met de gezonde 

vezels van volkorenbrood. 

Alleen water toevoegenn. 

€ 6,35 

AVEVE All-in  
Wit brood 2,5 kg 
Voor wit brood met 

luchtige, zachte kruim. 

Alleen water 

toevoegen. € 5,65Regatta Mountain  

Glove Winterhandschoen

€ 14,95
Regatta TARO 
3in1 Herenjack

€ 119,95 € 79,90

VANAF €  9,95
VVVVVVAANNAAF AAANANNANAAF AF €  9,95

omo Wafelijz

Beschikbaar vanaf 

30 november

Poinsettia 
potmaat 
Ø 13 cm  
€ 5,99
*Kastanjerode pot 

met boord 
Ø 15,5 cm en H 13 cm.

€ 3,95

t.w.v.
€ 3,95

Led fonkelverlichting voor buiten

warm LED - 180 lichtjes  

€ 29,95  € 24,95

Houtblokken in netjes
Barbecook-
vuurschaal 
Ø 60 cm

BB
v
Øcccaaaccc ddddddaaa eeddd aaaeee uaa

tip

Mand voor 
houtblokken
bak antique grey

60 x 47 x H 37 cm

€ 39,95 € 25,95

Cake ‘n Party Mix voor sponge cake 1 kg

Voor een luchtige feesttaart.  

€ 4,65
Cake ‘n Party Mix voor chocolate sponge cake 1 kg

Voor een luchtige taart met Belgische chocolade. 

€ 6,25
AVEVE Mix voor biscuit 1 kg

Voor luchtige taartbodems en feestgebak

€ 5,60

Aan deze 3 mixen hoef je alleen eieren en water toe te voegen. 

Bakvorm 
Kerststronk 

1 cm

Bakvorm  
Dennenboom  
25 cm

onk

om 

t w v
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FSC gecertificeerd.
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9 december koopzondag bij AVEVE BEEK 10AA -17u
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SchietSportcentrum “Kraan”

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

VooR eeN bedRijfs-, familie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.
Wederom geslaagd 

biljart evenement in 
ospel.

Op zaterdag 24 en zondag 25 november 
hebben, voor de derde keer, de Ospelse 
Golfbiljartkampioenschappen plaats-
gevonden in het gemeenschapshuis De 
Haazehoof. 
Op zaterdag was het een Ospelse aan-
gelegenheid. De wedstrijden werden 
gespeeld in twee klasse: recreanten en 
competitiespelers. De opkomst was net 
als vorig jaar goed, er waren 22 recre-
anten en 18 competitiespelers. Na vele 
mooie en spannende wedstrijden waren 
de prijswinnaars om +/- 23.30 uur bekend.

Recreanten: Competitie spelers:
1e Henk Spitters 1e Eric de Wit
2e Jan Wijen  2e Jos Stals
3e Johan de Wit 3e Jan Vaes
4e Willem Ronken 4e Hans Minten

Op zondag vond het open koppeltoer-
nooi plaats. Er hadden zich 28 koppels 
uit heel Limburg en België aangemeld. De 
koppels die in de eerste ronde verloren 
konden zich opnieuw inschrijven in een 
verliezerpoule. Hier maakten 10 koppels 
gebruik van.
Omstreeks 22.00 uur waren alle uitslagen 
bekend.
1e Wroniewicz/Wroniewicz Mariahoop
2e Stals/Minten Ospel
3e Moonen/Revenich Voerendaal/  
 Sittard
4e Daniels/van Dijk Weert

Uitslag verliezerpoule;
1e Corstjens/Lemmers België
2e Beerens/Bongers Nederweert
3e Verheijen/Broekhoven België
4e Smeets/Konings Weert/
 Nederweert

Net als vorig jaar waren er vele positieve 
reacties voor de organisatie van een ge-
zellig en goed geslaagd biljart weekend. 
Bij deze wil ik de deelnemers, supporters, 
de sponsoren en medewerkers van Haaze-
hoof bedanken voor hun medewerking.

Met sportieve groet,

Organisatie Eric de Wit
& B.C. Haazehoof

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! Het concert zal starten om 
16:00 uur. 

agenda: 
16 december: Winterconcert te Haaze-
Hoof
18 december: Sinterkerst viering drum-
band
23 december: Winterpeelwandeling

www.sintodiliaospeldijk.nl

programma 
ZaalCompetitie 2012-2013

Zaterdag 8 deCember
sporthal de bengele, nederweert
C1 Merefeldia 1 – Ospel 1                         11.30u. 
B1 Merefeldia 2 – Ospel 1                         12.15u.
sporthal de piushof, panningen
D1 SVVH 1 – Ospel 1                                  11.30u.

Wijnactie HCo zaterdag 
15 december 2012

aanmelden? 
Kijk even op www.handbalclubospel.nl

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 49  07-08-09 december 2012.

vrijdag 07 december 2012.
thuiswedstrijden.
U14 - Deurne 19.00 uur.

Zaterdag 08 december 2012.
Uitwedstrijden:
Yellow sox – U12-2 11.00 uur.
Aeternitas – U22 18.00 uur.
thuiswedstrijden:
Geen.

Zondag 09 december 2012.
Uitwedstrijden:
Titans – U18-1 13.15 uur.
BSW – MU18 14.00 uur.
thuiswedstrijden:
U12-1 – Fanatics 10.00 uur.
MU16 – Kimbria 10.00 uur.
U16-2 – Heeze 11.45 uur.
U18-2 – Deurne 12.00 uur.
HS – Achiles 13.45 uur.

sportieve groet en fijne wedstrijden.

Sanitair & Tegelcentrum Weert steekt 
RKSVO in het nieuw..

..en dat moet natuurlijk vereeuwigd worden! Op vrijdag 21 september hebben alle 
spelende leden van RKSVO zich verzameld op sportpark “de Houwakker” om zich 
met zijn allen in het splinternieuwe, blauwwitte tenue te hijsen, en vast te laten leg-
gen op “de gevoelige plaat”. Stralend middelpunt (zie foto ..) was hoofdsponsor Frits 
Scheres, eigenaar van Sanitair & Tegelcentrum Weert. Hij heeft het mogelijk gemaakt 
dat alle jeugd- en seniorenteams wederom voor een periode van vijf jaar in het-
zelfde tenue hun wedstrijden mogen spelen. Bedankt daarvoor!  Wij zijn er trots op. 
Nadat alle leden hun positie hadden ingenomen op en voor de wagen van Mikel Meijsen, 
had fotograaf Alfons Lenders er een hele klus aan om alle leden lachend én met de ogen 
open op de foto te krijgen. Maar het resultaat mag er wezen! 

Competitieprogramma 
jeUgd

donderdag 6 december
SVC 2000 A1 – Merefeldia A1 18:00/19:30

Zaterdag 8 december
Merefeldia A2 – Koningslust A2 14:30

bekerprogramma jeugd
Zaterdag 8 december
Merefeldia B1 – MMC Weert B1 14:30
Merefeldia C1 – MMC Weert C1 13:00
Helden D1 – Merefeldia D1 09:45/11:00
Brevendia E1 – Merefeldia E1G 09:30/10:30

Competitieprogramma senioren
Zondag 9 december
Merefeldia 1 – Belfeldia 1  14:30
Merefeldia 2 – Panningen 2  11:00
Merefeldia 3 – SHH 5  11:00
DESM 3 – Merefeldia 4  11:00/12:00
Egchel 3 – Merefeldia 5  09:45/11:00
DESM 4 – Merefeldia 6  10:00/11:00
Merefeldia 7 – FC Cranendonck 6  10:00

activiteiten
donderdag 6 december
Kruisjastoernooi (13/12 en 10-17-24/01)
vrijdag 14 december
Kampioensreceptie Merefeldia D3
Zaterdag 15 december
Windbuksschieten A- en B-junioren

programma ‘t bröKsKe
Zaterdag 8 december
sporthal nederweert
‘t Brökske 3 - ZVVG/Cafe Potbelly 1 17:00u
‘t Brökske 2 - Tornado 2                            18:00u
‘t Brökske 6 - Tornado 4                            19:00u
sporthal born
ZVV Born 3 - ‘t Brökske 7                          17:00u
sporthal Helden-panningen
Beringe 4 - ‘t Brökske 8 18:00u
sporthal melick
ZVV Roerdalen 5 - ‘t Brökske 5 19:00u
 
maandag 10 december
sporthal swalmen
‘t Kesjotje 6 - ‘t Brökske 6                          19:30u
sporthal nuth
Keelkampers/Jo ten O 1 - ‘t Brökske 1 20:15u
 
Woensdag 12 december
sporthal Helden-panningen
Panningen 5 - ‘t Brökske 4                        21:00u

WedstrijdsCHema
H.v. merefeldia

programma  Zaterdag 8 december 2012 
nederweert, de bengele
DC1 Merefeldia C1 – Ospel C1 11.30u
DB2 Merefeldia B2 – Ospel B1 12.15u

de wedstrijdbal word deze week 
geschonken door:

Hoveniersbedrijf dennis Hermans

www.hvmerefeldia.nl

Harmonie st. josepH
Het is een meisje….
Op 7 november werden Janneke en Er-
win Stienen-Coenen de trotse ouders van 
marlijn. En Neele heeft er een zusje bij. 
Wij feliciteren hen met de geboorte van 
hun dochtertje en zusje en wensen ze een 
gelukkige toekomst.

vae hebbe unne prîns!
Op zoondig 25 november woort ooze 
muzikânt jos Willekens oetgeroope 
tot prîns jos ii van Vastelaovundj Vereini-
ging De Pinmaekers. Hae zal in Ni-jwieërt 
met de Vastelaovundj veurgaon ônger ut 
devies: Ni-jwieërt opgeletj, heej es ut 
fieëst, as dejje det mer wetj !
Jos II weurtj beejgestânge door zieën 
Prînses (en oos muzikânte) judith van 
der Heijden, twee adjudânten, wao ôn-
ger oos besteurslid en muzikânt Hay 
lempens en zieën vrâw (en oos muzikân-
te) nicole lempens-bakker.
Mèr auch beej de Bengels zeen vae in 
de prieëze gevalle! Oos Lid van Verdeen-
ste paul douven en zieën vrâw en oos Lid 
van Verdeenste monique douven-bie-
mans staon dao Prîns Jan III en Prînses 
Daniëlle beej.
vae zeen gruuets en wînse ze allemaol 
unne schoeëne vastelaovundj!

dankjewel pleunis mode!
De verbouwing bij Pleunis Mode is begon-
nen. De plafondplaten en de spotjes krijgen 
wij van hen geschonken voor onze nieuwe 
repetitieruimte in Zaal Willem Tell op Bud-
schop waar we gastvrij onderdak hebben 
gevonden na de sluiting van Zaal Grand 
Madeira. Dank aan Pleunis Mode voor deze 
schenking! Wij zijn er heel blij mee.

inzamelen oud papier:
elke tweede zaterdag van de maand 
zamelen wij oud papier in op het st. 
antoniusplein in nederweert en het ro-
chusplein op budschop. de opbrengst 
is voor uw harmonie. steun uw harmo-
nie en breng oud papier op zaterdag 8 
december tussen 9.00 tot 12.00 uur naar 
de inzamelpunten. onze dank daarvoor!

st. antoniusplein: 
Boy Hendrix en Robert van Renswouw
rochusplein:
Jos Willekens, Ron Verhijden, Dirk Breu-
kers en Pieter Kanters.
volgende maand (12 januari) zijn aan 
de beurt: Theo Pleunis, Elien Willekens, 
Roland Sieben, Nicole Peeters, Carolien 
Berkers en Suzanne Smeets.

spullen voor onze vlooienmarkt?
Heeft u nog goed bruikbare spulletjes die 
u toch niet meer gebruikt? Wij zijn er blij 
mee!. I.v.m. de afvoer- en stortkosten van 
onverkoopbaar of stuk goed, nemen we 
echter geen meubelen, computers en/of 
tv’s mee. Indien u het een of ander wil af-
staan, dan kunt u contact opnemen met 
Jan Verhijden (tel. 632587) of Theo Pleu-
nis (tel. 631237).

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
Harmonie st. joseph is ook te vinden 
op twitter, facebook en Youtube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

Conditietest en proefduikers bij 
Duikteam Nederweert!!

Zaterdagavond stond er weer een conditietest op het programma voor de snorkelaars en 
de duikers. Deze test wordt iedere zes weken afgenomen en de tijden van de verschil-
lende onderdelen worden in een schema bijgehouden wat je weer kunt bekijken op de 
website van Duikteam Nederweert. Zo kun je zien of je conditie verbetert is ten opzichte 
van de vorige keer.

Ondertussen werd er ook theorieles gegeven aan de proefduikers. Deze kregen eerst 
een uur theorie waarna ze vervolgens het zwembad in gingen duiken en op deze manier 
de eerste kennismaking hadden met de duiksport. Er waren twee groepen enthousias-
telingen. Eén daarvan was de ROC die dit onderdeel vanuit school mogen kiezen. Als jij 
ook een keer een proefduik wil maken, kijk dan op onze site wanneer er nog plaats is. Het 
is ook leuk om dit een keer als kinderfeestje of met familie te doen.

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 6 december:
KNVB DM015 - FC Maasgouw C1 19.00 

Zaterdag 8 december:
RKSVO B1 - DESM B1 14.30
Reuver E1 - RKSVO E1 10.00
SHH F2 - RKSVO F1 09.45
RKSVO F5 - Maarheeze F4 10.00 
Zondag 9 december:
RKSVO 1 - Maarheeze 1 14.30
Spelertje van de week: Flin van den 
Boom(F4)
Sponsoren van de wedstrijd:
van laanen  aannemersbedrijf
dWs nederweert bv  Advies en engi-
neering in breek en zeeftechniek
MULO 2 - RKSVO 2 11.00
RKSVO 3 - Grashoek 2 13.00
Nunhem 1 - RKSVO 4 11.00
Roggel 6 - RKSVO 5 11.15
RKSVO 6 - RKSVV 2 10.00
Eindse Boys 4 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - vrij
Huldiging jubilarissen: Tijdens de jaar-
lijkse Nieuwjaarsborrel van RKSVO(4 ja-
nuari) worden de jubilarissen gehuldigd. 
Kent u iemand die (mogelijk) jubilaris is, 
laat dit dan zo spoedig mogelijk even  we-
ten bij Johan de Bruin. Dit om mogelijke 
teleurstellingen te verkomen.

Zie voor het laatste nieuws 
www.rKsvo.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
sanitair & tegelcentrum Weert

  

Handboogvereniging
“ Willem tell “

nederWeert  /  bUdsCHop
Uitslagen:
De 3e bondswedstrijd is georganiseerd 
door de Lauwerkrans Ell
De uitslag is als volgt :
René Janssen bij de Aspiranten 11 en 12 
jaar  211 Punten, Bas Akkerman Com-
pound 236 Punten, Hennie van den Ein-
den 226, Paul Hermans 210, Antoinette 
Meulendijks 199, Harrie Geenen 178, Jo-
sefien Kessels 175, Mathieu Moonen 158, 
Irma van Doren 96. Voor Irma was dit de 
eerste wedstrijd die ze schoot

agenda:
7-8-9 december 7e en 8e indoor Wilhel-
mina Ospel
14 december Kaartavond Buurtvereni-
ging St. Rochus
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 bericht-
je 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

Viering St. Caecilia door 
Melodie der Peel

maar liefst 220 jaren lidmaatschap telden de jubilarissen van melodie der peel. 
Harmonie, drumband en jeugdorkest vierden op zondag 25 november het traditio-
nele st. Caeciliafeest. een smakelijke brunch en mooie optredens van de muziek-
geledingen gingen aan de huldiging vooraf. 

Melodie der Peel staat aan de vooravond van het 75-jarig bestaan. Herman Frenken heeft 
hier slechts 15 jaren van gemist. Hij werd gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. 
Wil Geuns en Jos Hekers ontvingen de versierselen voor het 40-jarig lidmaatschap. 
Theu Vossen en Frank Beerens ontvingen de bondsspeld, omdat zij al een kwarteeuw lid 
zijn van de vereniging. Ilse Ruijgers en Mark van Diepen ontvingen de verenigingsspeld 
wegens hun 15-jarig lidmaatschap. Zoals gebruikelijk werden de jubilarissen toegespro-
ken door hun naaste collega’s muzikanten en werden hun verdiensten voor de vereniging 
naar voren gebracht. 

Allen van harte gefeliciteerd. Wij wensen hen nog vele plezierige jaren bij onze vereni-
ging.

Bestuur Melodie der Peel

v.l.n.r.: Jos Hekers, Frank Beerens, Ilse Ruijgers, Herman Frenken, Mark van Diepen.
Niet op de foto: Wil Geuns en Theu Vossen.

programma Za. 8 dec. sporthal reuts-
dael Heel
Grashoek E1 - Eindse Boys E1 11.15 uur
Eindse Boys E1 - Horn E1  12.35 uur
Eindse Boys E1 - Laar E2 13.55 uur
Eindse boys E1 - Helden E2 14.55 uur

programma Za. 8 dec. sporthal apollo 
melick
SHH F1 - Eindse boys F1 13.40 uur
Eindse Boys F1 - Helden F1 14.40 uur
Eindse Boys F1 - Reuver F1 15.40 uur

programma Za. 8 dec. sporthal aore-
ven Hethuysen
Eindse Boys F2 - SHH F5 10.10 uur
Leveroy F1 - Eindse Boys F2 11.10 uur
PSV’35 F2 - Eindse Boys F2 12.10 uur

programma Za. 8 dec. sporthal jo 
gerris roermond
Horn F3 - Eindse Boys F3 10.20 uur
FC Oda F6 - Eindse Boys F3 11.40 uur
Eindse Boys F3 - SVH,39 F5 12.20 uur
Eindse Boys F3 - Horn F4 13.20 uur

programma Za. 8 dec. junioren
Veritas B1 - Eindse Boys B1 14.15 uur
RKSVN C1 - Eindse Boys C1 13.30 uur

programma Zo. 9 dec. senioren 
Rood Wit’67 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - MMC Weert 5 12.00 uur
Eindse Boys 3 - Rood Wit’67 4 10.00 uur
Eindse Boys 4 - RKSVO 7 10.00 uur

mededelingen
Rood Wit’67: sportpark Rood wit’67 
Nyrstar, Boszicht 230, 6024 AP, Budel 
Dorpleind. Supporters welkom bij de 
wedstrijden. Kaarten op donderdag 6 
dec. aanvang 20.00 uur in de kantine.
Voor verdere bijzonderheden raadpleeg 
onze  website: www.eindseboys.nl

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

kranen etc. op=op
 KömHoff sanitair

Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

sportnieUWs
Hbs WilHelmina

Bij de 2e ronde van de NHB beker bij Wil-
helmina eindigde HBS Wilhelmina op de 
7e plaats en plaatste zich hierdoor  voor 
de 3e ronde bij Recht door zee Helmond 
op 13 januari 2013.

Uitslag 3e bondswedstrijd bij 
de lauwerkrans ell

1e zestal 
Rick de Wit 229
Tim van de Waarenburg 226
Martijn Geuns 224
Jac Meevis 224
Nathalie de Wit 224
Ruud Westerveen 223
 1350
2e zestal 
Frans van Nieuwenhoven 221
Johan van Lierop 220
Henk de Wit 217
Luc van de Loo 215
Joseph Jonkers 214
Harrie de Wit(Le) 210
 1297
3e zestal 
Bér de Wit 209
Jo de Wit 209
Mart van Thuijl 207
Harrie de Wit(Lo) 200
Thieu Jacobs 197
Riny Vaes 195
 1217
4e zestal 
Chantal Hekers 194
Anke Vaes 193
Cor Bakker 181
Piet van Hoeij 180
Marlies Hekers 180
Harrie Hermans 169
 1097
rest 
Werner Bloemers 135
Elfrie van Lierop 130
Luuk van Hooijdonk 128 
 393
aspiranten  
Sven de Wit 156 
Compound  
Tim Vaes 194

programma
7-9 december 7e en 8e Indoorwedstrijd  
Organisatie Wilhelmina Ospel 

13-16 december 4e Bondswedstrijd Or-
ganisatie St. Hubertus Stramproy 

met vriendelijke sportgroeten,
namens bestuur, 
H.b.s. Wilhelmina

Heb jij zin om tussen kerst en oudjaar lek-
ker actief bezig te zijn? Dan is de Nationa-
le Zwemvierdaagse in Nederweert de ul-
tieme uitdaging voor jou! Lukt het jou om 
4 dagen dagelijks 750, 1000, 1500 of 1750 
meter te zwemmen? Dan wordt die pres-
tatie beloond met een mooie medaille! 

Heb jij al zin gekregen om mee te doen 
en bezit je zwemdiploma A? Schrijf je dan 
voor 24 december in via de website van 
Reddingsbrigade Nederweert: www.rb-
nederweert.nl
De kosten bedragen € 8,75 om 4 dagen 
mee te zwemmen. Zorg jij ervoor dat er 
nog 3 deelnemers met jouw meedoen dan 
wordt inschrijfgeld € 30,- voor 4 personen. 
Inschrijven voor gehele Z4D kan tevens op 
de 1e of 2e dag voor €10,-. Daarnaast is 
losse dagdeelname ad € 3,50 mogelijk. 

De zwem4daagse vindt plaats van don-
derdag 27 december t/m zondag 30 de-
cember, dagelijks van 13.30 tot 15.30 uur. 
Mocht je één van deze dagen niet kunnen, 
dan is er maandag 31 december nog een 
mogelijkheid om de afstand in te halen. 
De tijden zijn deze dag beperkt, van 12.00 
tot 13.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
onze website.

Dus kom op 27 december naar Laco 
zwembad Merenveld in Nederweert.
Jong en oud, iedereen is van harte wel-
kom om gezellig mee te zwemmen! 

Maken we er samen een leuke familiehap-
pening van?!

programma sv leveroY 
Zondag 9 december
Leveroy 1 - ONDO 1              14.30
VV GKC 2 - Leveroy 2             12.00
Veritas 3 - Leveroy 3            11.30
Leveroy 4 - RKSVV 4             10.00 

meer nieuws op www.svleveroy.nl 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

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

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

pannen en platte daken
nieuwbouw en renovatie

lood-, koper- en zinkwerk 
velux dakkapel 
en timmerwerk
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Ambachtelijke slagerij
John Hermanns

Culinaire
Proeventocht

9 decemberKoopzondag
Alle winkels in Nederweert zijn open.

Kerstkadomarkt op het Lambertushof. Deelnemers: Pepeganga’s, Goede doelen winkel.

Draaimolen voor de kinderen.

Arreslee bij Foto Nederweert met kerstman .

Serious Request 2012 met Joos Wolters / Saari studenten. Op de hoek Kerkstraat/Lindanusstraat.

Levende kerststal op horecaplein en optreden van Bel Canto.

G&D Menswear en Kapsalon Ymfe geven een Make Over  

om 14.30 uur en 15.30 uur bij G&D Menswear in de etalage.

Gratis chocomel / gluhwein en verkoop wafels naast Pleunis mode.

Kerstbomenverkoop door CV De Krielkes t.b.v. jeugdkarnaval.

Supermarkten Jan Linders en Jumbo geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

Hier worden kersthapjes klaargemaakt, bereid met producten uit eigen winkel. 

Proef gratis en doe alvast inspiratie op voor uw eigen kerstmaaltijd.



9 decemberKoopzondag

9 december 9 december 
KOOP-KOOP-

ZONDAGZONDAG

Bij aankoop van een 
rolluik of screen 

de montage 

GRATIS!

Warrm winter feelings... Kerstshow 2012

Bloemstyling ‘t Roosje

Zaterdag 8 december (10.00 u - 17.00 u)

Zondag 9 december (12.00 u - 17.00 u)

- Demonstratie bloemschikken
 en vele ideeën
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winkel op 

Voor iedere bezoeker  

wafel .

ZATERDAG 8 DECEMBER VANAF 9.30 UURZATERDAG 8 DECEMBER VANAF 9.30 UUR

(IN VERBAND MET VOORBEREIDING VRIJDAG 7 DECEMBER GEEN KOOPAVOND)(IN VERBAND MET VOORBEREIDING VRIJDAG 7 DECEMBER GEEN KOOPAVOND)

OPHEFFINGSUITVERKOOPOPHEFFINGSUITVERKOOP

VANAF VOORJAAR 2013 VANAF VOORJAAR 2013 
UITGEBREIDE UITGEBREIDE HERENCOLLECTIE HERENCOLLECTIE 
BIJ DPS IN STRAMPROYBIJ DPS IN STRAMPROY
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Verheugt u zich ook zo op de feestdagen? 

Heerlijk opgedoft in feestelijke kleding, sa-

men genieten van lekker eten en drinken 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 winkeliers voor u hun deuren, klinkt er volop 

live-kerstmuziek en is het hele centrum in live-kerstmuziek en is het hele centrum in 

een kerstdorp omgetoverd. 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 in-
gerichte Kerstkoopjesmarkt door Pepeganga’s 
en de Goede Doelenwinkel op het Lambertus-
hof. En terwijl de kerstman u vanuit zijn arreslee 
toewuift, brengt u een bezoek aan de levende 
kerststal op het Horecaplein. Er is livemuziek 

te horen door het hele centrum. En de geur 
van dennebomen, Glühwein, warme chocomel 
en versgebakken wafels vermengt zich bij de 
kerstbomenverkoop op de hoek van de Dokter 
Schmidtstraat. De opbrengst van deze verkoop 
komt ten goede van JKV De Krielkes uit Neder-
weert-Eind. 

Bij de supermarkten Jan Linders en Jumbo wor-
den tussen 12.00 en 17.00 uur kersthapjes klaar-
gemaakt. Bereid met producten uit eigen win-
kel. 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 kleding die hierbij 
uitgekozen wordt, mag de gelukkige bezoeker 

gratis meenemen. Bakkerij Korsten zorgt hierbij 
voor een smakelijk tussendoortje.

En bent u een beetje moe van al dat winkelen, 
dan haast u zich naar Carool 2de hands kleding. 
Flowtime verzorgt daar namelijk enkele gratis 
stoelmassages!

Smakelijk in Nederweert
Niet alleen de winkeliers hebben deze dag inte-
ressante aanbiedingen. 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 presenteren de koks hun meest favoriete 
gerecht aan de voucherhouders. Deze vouchers 
zijn inmiddels helaas niet meer te koop. Heeft u 
de Wowdeal gemist? Niet getreurd! U bent uiter-
aard altijd van harte welkom voor een hapje en 
drankje van de speciale feestdagenmenukaart! 

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

9 december koopzondag in centrum Nederweert 

Kom kerst-sfeer proeven in Nederweert!



9 decemberKoopzondag

9 december 
KOOP-

ZONDAG

Bij aankoop van Bij aankoop van 
een schuifkast een schuifkast 
de montage de montage 

GRATIS!GRATIS!

Salon My Own 
Kerkstraat 21  Nederweert

Hallo ik ben Rosalin, vanaf november heb ik 
Trend Nails in Nederweert overgenomen!

U kunt in de Salon terecht voor :
Permanente Make Up
Jafra schoonheidsverzorging
Acrylnagels
Gelnagels
Nailart
Manicurebehandelingen
Gel of Acryl op teennagels 

U bent zondag 9 december van harte welkom 
tussen 13.00 en 17.00 uur

Tijdens deze dag zijn er leuke aanbiedingen!!
Tip voor de feestdagen : Cadeaubon Salon My Own

MAAK JE SPORTKLEDING
PERSOONLIJK MET JE

EIGEN NAAM

K A D O T I P S

HARTSLAGMETERS

BOUWINGS
OPRUIM

%7
125 JAAR

BRUGSTRAAT 21 - NEDERWEERT - TEL. (0495) 631237 - WWW.PLEUNISMODE.NL
MET EXTRA KASSAKORTINGKORTINGEN TOT

KOOPZONDAG 9 DECEMBER
VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

ME RA
sieraden  horloges  lederwaren  accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

BETOVEREND mooie kerstcadeaus

Kerkstraat 47  6031 CE Nederweert  T. (+31)-495-84 31 07 
i n f o@m e o r a . n l   w w w . m e o r a . n l

Esprit, Fossil, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, DKNY,  
Diesel, Joy de la Luz, TOV, Daimonfire, Exoal, Zinzi, Melano,  
Casio, Icewatch, Bellini, LouLou, Supertrash, Rosa di 
Luca, Cowboysbag, Converse, Eastpak en nog veel meer.

9 DECEMBER van 13.00-17.00.00-17.0
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MET MEDEWERKING VAN: OORZAAK HOORKLINIEK  EARTH MINERALEN  FEET & WELLNESS PRAKTIJK  FOREVER NEDERWEERT  

HEIJLSAEM, LOES EN THIEU HEIJLTJES  KNIPPEN & ZO  MASSAGEPRAKTIJK BALANCE  EYECENTRE   OSTEOPATHIE VAN ELDIJK PODOTHERAPIE INKA  

HUIDVERZORGINGSINSTITUUT JEUNESSE  MOBIEL REISADVISEUR TIM ZEGVELD  TOUT POUR TOI  SPORTIVALIFE, FITNESSCENTRUM  

PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE EN DYSLEXIE OSPEL  WELLNESS AT HOME  WELLNESS FOR YOU, SPONSORSUN  SPAUWEN EN SPAUWEN, TANDARTSEN 

Migraine, rugklachten, duizeligheid, 

voorhoofdsholteproblemen, huilbaby's, 

voorkeurshouding, darmkrampjes, obstipatie, 

onregelmatige schedelvorm, ADD en ADHD, 

bedplassen, menstruatieproblemen.

Weert  Heythuysen  Nederweert
Tel.: 0495-634376

e-mail: info@vaneldijk.com

www.vaneldijk.comSt. Willibrordusstraat 10  Nederweert

Lid N.V.O. N.O.F. en NRO

KKerkstrerkstraat 71  aat 71  I  6031 C  6031 CG NG Nederederwweereert  t  I T 0495-625785  T 0495-625785  I  w  wwww.eyw.eyececenentrtree.nl .nl 

Nachtlenzen
Lenzen

Leesbrillen

Computerbrillen
Sportbrillen

brillenglazen
Vraag wat voor u mogelijk is. 
Waar andere stoppen 
gaan wij verder.

Krijgen uw ogen de rust 
die ze nodig hebben?

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert

Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

 (ook voor reumatische en diabetische voet )

 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

behandelen van o.a.

  - pigmentvlekken

  - couperose

  - spider neavi

JeunesseJeunesse
Huidverzorgingsinstituut JeunesseJeunesse

9 december in de pinnenhof

Wellness in kerstsfeer!

Aan het woord zijn Herline Gruijters-

Bruijnaers en Henry Gruijters. Herline 

werkt sinds een paar maanden voor 

Forever Living Products, een bedrijf dat 

alleen met mond tot mond reclame 

werkt; “onze aloe vera producten kun 

je in de winkel zetten maar dat werkt 

niet. Bij elk product hoort uitleg en een 

stukje extra service. Het gaan gebrui-

ken van aloe vera producten heeft ons 

gezin compleet op zijn kop gezet en dat 

willen we graag delen met anderen. En 

wat is er mooier om het dan groot aan 

te pakken en er gelijk een megabeurs 

tegen aan te gooien!”.

“We hebben er alle vertrouwen in dat 

de beurs een (terugkerend) succes 

wordt” aldus Henry. “Huib van Deursen 

was gelijk enthousiast en zei alle 

medewerking toe. Volgend jaar twee 

dagen en nog groter, zei hij!  Maar 

laten we eerst de beurs van 2012 eens 

afwachten.” 

“Wat een scala aan bedrijven neemt 

er deel, hè! Tandarts Spauwen is zelfs 

aanwezig, al laat hij  zijn boor wel 

thuis, hoor. Loes en Thieu Heijltjes zijn 

natuurlijk ook geen onbekenden in 

Nederweert. Zij gaan uitleggen wat 

ennea grammen zijn. Earth mineralen 

pakt groot uit, evenals huidverzorgings-

instituut Jeunesse. Wellnessathome zal 

een mooie stand neerzetten en Spor-

tiva Life presenteert haar mooie bedrijf 

graag aan het Nederweerter publiek.

Wellnessforyou, Sponsorsun is uiteraard 

ook geen onbekende. Maar ook nieu-

were bedrijven geven acte de présence: 

Praktijk voor logopedie en dyslexie, 

Knippen & Zo en Tim Zegveld, Mobiel 

reisadvies in Limburg zijn relatief nieuw 

en komen alle drie uit Ospel. 

Maar wie kent die leuke winkel Tout 

pour toi in de Moesemanstraat? Kom 

kennis maken op de beurs, zou ik zeg-

gen. Massagepraktijk Balance werkt in 

Weert en omgeving, is ook nieuw en 

popelt om zich te presenteren.

Uit de Willibrordusstraat komen dan 

nog Osteopathie Van Eldijk, Feet & 

Wellness en podotherapie Inka. Een 

bezoek meer dan waard. Aandacht 

voor ogen heeft Eyecentre en de oren 

tot slot zijn hoofdzaak bij Oorkliniek 

Oorzaak. Tja, en ons eigen bedrijfje 

Forever Nederweert deelt haar erva-

ringen op het gebied van aloe vera 

producten graag met het publiek, u 

zult verbaasd zijn!”.

Er wordt overigens een loterij 

met prachtige prijzen gehouden 

waarvan de opbrengst voor Dave 

op ‘t Root uit Ospel is. Een reden te 

meer om te komen!

ENTREE
€ 2,50

“Toen we aan de organisatie van Wellnessbeurs begonnen hadden we 
niet in de gaten dat de wellnesssector zo goed vertegenwoordigd is in 
Nederweert. Als we meer plaats hadden, zouden we zo nog branches kwijt 
kunnen die nu niet vertegenwoordigd zijn. Dat komt natuuurlijk ook omdat 
we het begrip ‘wellness’ breed hebben genomen: lichamelijk of geestelijk 
welbevinden.  En zo’n gevoel kun je ook hebben als je haar net is gedaan 
of je een mooi kleurtje heb gekregen in de spray tan cabine…”.

 FOREVER NEDERWEERT ORGANISEERT 

Accessoires
voor badkamer,
toilet en living:
 bad- en toiletmatten
 wasmanden
 badjassen
 handdoeken
 woondecoratie
 Bath- & living accessoires
 trendy glaswerk

KOOPZONDAG 

9 DECEMBER
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

DE PINNENHOF
DE PINNENHOF
DE PINNENHOF
DE PINNENHOF
DE PINNENHOF

K A P E L A N I E S T R A AT  4

NEDERWEERT

 FOREVER NEDERWEERT ORGANISEERT 
Forever Nederweert
info@forevernederweert.nl

06 53112191

FOREVER
zelfstandig distributeur

Wat doet Aloë Vera?

eevv
or
1

o
VAN 11.VV 00 TOT 17.00 UUR

FFoorree
iinfo@fo
006 531
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