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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ELECTRA

- BADKAMERS

- VERWARMING

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

www.teunissenletselschade.nl

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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 ".

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

Leo Wilms I www.wilongo.nl
E info@wilongo.nl
T 06 575 410 77
F 0495 84 21 87

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Femke en Imke van Gog:

“Op een prettige manier wordt 
alles duidelijk uitgelegd. Fijn dat 
de afspraken zo worden gepland 
zodat we samen kunnen komen.”

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

Zondag 16 december 2012Zondag 16 december 2012

organiseert

Gem. ZangverenigingGem. Zangvereniging

KERST-
CONCERT
in gemeenschapshuis de Pinnenhof Nederweert.

Aanvang 15.00 uur. Entree € 7,50.

Aan deze middag werken mee:

Voorverkoop:

niet mag missen!!!

Kerstconcert 
Bel Canto

Zondag 16 december is er weer het bekende kerstconcert door Gem. 

Zangver. Bel Canto uit Nederweert. Dit jaarlijks terugkerend muzikaal 

evenement vindt plaats in Gemeenschapshuis “De Pinnenhof”. Hieraan 

verlenen medewerking: Bel Canto, Mergelland Mannenkoor uit Margra-

ten, Experience Brassband uit Leveroy, onze oud-plaatsgenoot Gerard 

Kessels columnist in de Limburger en Moniek en dochter Fabiënne van 

Heesewijk. Aanvang 15.00 uur, entree  7,50. Bij binnenkomst wordt u 

verwelkomd met een kop koffie of thee naar keuze en heerlijk kerstbrood. 

Er zijn nog entreekaarten te koop bij Bruna Nederweert, Toos Poell tel 

632413 en Tjeu van Deursen tel. 631612. Op de dag van de uitvoering zijn 

aan de zaal ook nog entreekaarten te verkrijgen vanaf 14.15 uur. Een zeer 

gevarieerd muzikaal evenement dat u niet mag missen!!!   

De vijftien jaren die Paul van 
der Sande nu exploitant van 
De Kleine Winst is, zijn voor 
hem omgevlogen. Zijn (eet)
café viert dit derde lustrum 
met een feestweekend dat be-
gint op 27 december om 00.00 
uur en duurt tot oudejaarsdag.
Paul van der Sande heeft zeker 
niet stil gezeten, sinds hij in 
1997 De Kleine Winst in Neder-
weert overnam. Het oudste nog 
bestaande café van Neder-
weert is nu al weer zes jaar een 
eetcafé, een gewaardeerde 
combinatie van eten en drin-
ken. In het begin van de eeuw 
werd het café, dat dateert uit 
1860, verbouwd. Tegelijk met 
deze verbouwing zijn op de 
zolder biertanks gelegd. De 
Kleine Winst was het eerste 
café in Limburg met zolderbier. 
Andere cafés, die niet uitslui-

tend uit fusten tappen, hebben 
de tanks in de kelder liggen.

In maart 2012 kreeg De Kleine 
Winst een nieuw interieur waarbij 
het gemakkelijker en sfeervoller zit-
ten is tijdens het eten.

Muziekbands
In al die jaren waren er optredens 
van bekende en minder bekende 
muziekbands in het café opgetre-
den.  Disco Haro is de vaste dj. De 
optredens tijdens de kermisda-
gen trekken honderden mensen. 
Heel bekend is saxofonist Hans 
Dulfer. De laatste twee kermissen 
vermaakten Harry & de Gebroe-
eke Zwiêgelkes het kermispubliek 
en ook in 2013 zal deze regionale 
band weer optreden.

Met Kerstmis weer Tapas take away

De Kleine Winst viert derde
lustrum met feestweekend

Dit jaar eindigde De 
Kleine Winst op de 
derde plaats bij een 
internetverkiezing voor 
het leukste terras van 
Limburg.

Onbeperkt
De laatste nieuwe 
activiteit van De Kleine 
Winst is DKW Fridays 
Unlimited: onbeperkt 
eten op vrijdagavond 
voor één bedrag (25 
euro), drankjes niet 
inbegrepen. Op Eerste 
en Tweede Kerstdag is 
er een speciale editie 

van Fridays Unlimited en wel The 
Christmas edition. U kunt hiervoor 
reserveren vanaf 18.00 uur.

Tapas
Ook de Tapas take away met de 
Kerstmis nadert weer. Wie met de 
kerstdagen thuis een tapasbuf-
fet wil hebben, kan zich hiervoor 
opgeven. Bestellingen boven een 
bepaald bedrag (75 euro) worden 
thuis bezorgd. Afhalen is ook mo-
gelijk. Er is ook een oudejaarsbuffet 
tot Nieuwjaar. De kosten zijn 32,50 
uur incl. drank tot middernacht.

Natuurlijk heeft eetcafé De Kleine 
Winst een eigen website. Het is 
mogelijk via de website te reser-
veren voor Fridays Unlimited en 
Tapas take away. 

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

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

‘Schouwers’ 
langs de deur in Nederweert

Voorbereidingen aanleg glasvezel van start.

Nederweert koos voor glasvezel 
van Reggefiber en daarmee is 
Nederweert helemaal klaar voor 
nu en de toekomst. Inwoners 
kunnen straks genieten van 
internet met de snelheid van het 
licht, superieur beeld en geluid 
op tv en tal van waardevolle 
nieuwe diensten. Eind januari 
starten de graafwerkzaamheden 
in de straten en de voorbereiden-
de werkzaamheden, zoals het 
schouwen van woningen, starten 
deze week. Naar verwachting 
zal het hele project ruim een 11 
maanden in beslag nemen.

Gebroeders van der Donk ver-
zorgt aanleg van het glasvezel-
netwerk.
Aannemer Gebr. van der Donk ver-
zorgt in opdracht van Reggefiber de 
uitrol van het glasvezelnetwerk. Dit 
bevat het maken van een ontwerp 
van het netwerk en ook de daad-
werkelijke aanleg.

Schouwen.
Om het proces optimaal te laten 
verlopen worden diverse woningen 
in Nederweert, Nederweert Eind, 
Ospel en Budschop van tevoren 
door zogenaamde schouwers be-
zocht. Zij bellen aan om de situatie 
in de woning te bekijken. Ze bekij-
ken samen met de bewoners wat 
de meest geschikte plaats is om de 
glasvezelkabel de woning binnen te 
brengen en bepalen waar het glas-
vezelmodem komt te hangen.

“Schouwen is kijken naar de meest 
geschikte plaats om de glasvezel-
kabel de woning in te brengen en 

het glasvezelmodem te plaatsen. 
Vaak zal dit in de meterkast zijn. 
Schouwen wordt voor de start van 
de daadwerkelijke bouw gedaan. 
Bewoners kunnen altijd naar een 
legitimatie vragen, elke medewerker 
beschikt over legitimatie waaruit 
blijkt dat hij namens Reggefiber of 
Gebr. van der Donk aan de deur 
komt”, aldus Wilco Broeks, project-
manager van Reggefiber.

Elke woning krijgt een kosteloze 
aansluiting van Reggefiber.
De aanleg van glasvezel is voor alle 
huishoudens binnen het aansluit-
gebied van Nederweert is koste-
loos. Ieder huishouden dat nog 
geen abonnement op glasvezel 
heeft afgesloten bij een service-
provider, ontvangt vier weken voor 
de start van de werkzaamheden 
in de straat een informatiepak-
ket van Reggefiber. Daarin zit een 
antwoordkaart waarmee toestem-
ming gegeven kan worden voor de 
kosteloze aansluiting in de woning 
en de werkzaamheden die daar-
mee gepaard gaan. Wanneer de 
bewoner een abonnement afsluit bij 
een serviceprovider die internet, tv 
en telefonie via glasvezel aanbiedt, 
geeft hij of zij automatisch toestem-
ming voor deze werkzaamheden in 
de woning. Met een abonnement 
kan er gebruik worden gemaakt 
van de diensten op het netwerk. 
Er is een vrije keuze uit meerdere 
aanbieders, namelijk Concepts, Fie-
ber, Helden van Nu, Kick XL, KPN, 
Lijbrandt, OnsBrabantNet, Solcon, 
TriNed, Vodafone en XS4ALL. Meer 
informatie is te vinden op www.
eindelijkglasvezel.nl/nederweert.



Ambachtelijke slagerij

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

Stichting Geschiedschrijving Nederweert
www.nederweertsverleden.nl  contact@nederweertsverleden.nl

Aflevering 60

Paal en perk
Toen in 1949 een groepje Nederweertenaren een aantal nieuwe straatnamen voor de 
dorpskern voorstelde, viel dat in goede aarde bij het gemeentebestuur. Alle suggesties 
werden doorgevoerd. Over één naam, ‘Aan Vijftien’, ontstond commotie. Hoe haalde 
men het in zijn hoofd om een getal als officiële naam te kiezen? Uiteindelijk werd de 
naam toch doorgevoerd, maar zijn hele leven lang had bedenker Fons Vossen spijt van 
deze vondst.

Dat de straatnaam genoemd was naar de in 
de twintiger jaren afgebroken Sluis 15 in de 
Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van de Brug-
straat, wisten velen zich nog te herinneren. 
Het grote waterstaatkundige werk Zuid-
Willemsvaart dat in de periode 1821-1826 
was aangelegd, telde tussen Maastricht en 
Den Bosch maar liefst 21 sluizen. Vanwege 
het grote aantal bespaarde men zich de 
moeite om voor elke sluis een eigen naam 
te bedenken en werden zij opeenvolgend 
genummerd, van nul tot en met 20. Daarvan 
lagen de nummers 15 en 14 op Nederweer-
ter grondgebied, en 13 juist ten noorden 
van de gemeente op Somerens gebied. Het 
volgnummer van de sluis werd geleidelijk 
aan ook gebruikt om aangrenzende buurt-
schappen te duiden en zo ontstond het be-
grip ‘aan Vijftien’. Wie zei dat hij ‘aan Vijftien’
was geweest, bedoelde daarmee een be-
zoek aan de daar gevestigde middenstand, 
schipperscafé’s of huisarts. Naar ‘Dertien’
werd ook regelmatig afgereisd, maar met 
dat pikante reisdoel liep men over het alge-
meen wat minder te koop. Sluis 15 werd la-
ter stroomopwaarts verplaatst naar Roeven 
en ligt dus al meer dan 80 jaar niet meer ‘aan 
Vijftien’…

Langs het gehele tracé van de Zuid-Willems-
vaart werden in de negentiende eeuw grote 
stenen palen geplaatst. Daarin werd het kilo-
metergetal gebeiteld. Hoewel de nummering 
van de sluizen stroomopwaarts verliep, be-
gon de telling van de kilometers tegenover-
gesteld; namelijk vanuit Maastricht, en dus 
stroomafwaarts. Een bekende kilometerpaal 
staat ongeveer op de plaats van de oude 
grens van de gemeenten Weert en Neder-
weert. Het betreft de paal met kilometrage 
60, die in de volksmond al gauw de bena-

ming ‘Paol 60’ kreeg. Deze naam werd in de 
crisisjaren tussen de beide Wereldoorlogen 
een begrip vanwege de smokkel van boter 
en suiker van België naar Nederland. Ter 
hoogte van ‘Paol 60’, tussen café Overmans 
en het landgoed Caelen, hadden de smok-
kelaars een oversteekpunt over het kanaal. 
Door het ingrijpen van douane en commie-
zen werd uiteindelijk letterlijk paal en perk 
gesteld aan deze praktijken.
Zowel landgoed als café Overmans (‘Een 
dorstig man / vermoeid van ‘t gaan / rust hier 
uit / in de Halve Maan’) zijn al decennia ge-
leden opgeslorpt door het nieuwe industrie-
terrein Kampershoek. Tengevolge van de 
gemeentelijke herindeling, waardoor de snel-
weg A2 de nieuwe gemeentegrens werd, ligt 
‘Paol 60’ tegenwoordig op Weerter grondge-
bied (aan de overkant van het industrieterrein 
Kampershoek en dicht bij de gemeentelijke 
Milieustraat). De Nederweerter Shantygroep 
‘Aan Paol 60’ verzorgt regelmatig optredens 
en houdt met haar naam de herinnering aan 
de grenspaal levendig.

Alfons Bruekers

Kilometerpaal “Paol 60” aan de Zuid-Willems-
vaart. Foto: A. Bruekers.

Nieuwsgierig geworden?
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

En dan weer verder te gaan…
gedichten bij de wandelroutes Ospel

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

Gemeenschapshuis De Haaze-
Hoof te Ospel,

 De Dorpsherberg te Ospel, 
drogisterij De Vijzel te Neder-
weert en Openluchtmuseum 
Eynderhoof teNederweert EindEynderhoof teNederweert Eind

De feestmaand nadert weer….

Met vriendelijke groeten, 
de Schrijvers Kring Ospel.

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!

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Aardappelen
Diverse groenten

Rode kool (gesneden)

VOSSEN
Vlut 33, tel. 64 13 14

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

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)

EEN KERSTCONCERT 
MET EEN VERHAAL

23 DEC. 2012 
PESTOEËRSKOEL LEVEROY

Het is sinds jaar en dag een goed gebruik 
dat musicerend Leveroy haar inwoners en 
andere beangstelenden een kerstconcert 
aanbiedt. Dat gebeurt ook dit jaar en wel 
op 23 december, aanvang 15.30 uur.

Op zoek naar nieuwe elementen voor 
het kerstconcert stuitten we op een zeer 
indringend verhaal dat we u niet wil-
len onthouden. Het is geen kerstverhaal 
maar wel een historische gebeurtenis; 
historisch in de betekenis van een waar 
gebeurd verhaal  dat op kerstavond ein-
digt en met een grote betrokkenheid van 
sommige inwoners van Leveroy. Enkele 
niet Leveroyse mensen die de gebeurtenis 
hebben meegemaakt zullen aanwezig zijn.

Om 15.30 uur zal er live kerstmuziek klin-
ken in zaal Pestoeërskoel, gebracht door 
overwegend jeugdige muzikanten uit 
Leveroy maar ook in combinatie met jeugd 
uit Kelpen  Oler.
Op deze locatie kunt u luisteren naar het 
eerste deel van de waar gebeurd voorval 
en de muzikanten en het publiek zullen 
daarna het verhaal symbolisch volgen en 
dat betekent dat we ons voor het tweede 
deel van het kerstconcert een klein stukje 
zullen verplaatsen.

We doen ons best om er een waardige, 
muzikale en emotioneel warme kerstvier-
ing van te maken. U bent van harte wel-
kom. Ook uw kinderen nodigen wij van 
harte uit maar verzoeken u wel daar zelf 
toezicht op te houden zodat muzikanten 
en toehoorders niet gestoord worden.

Aan dit kerstconcert zullen meewerken:
Blokfluiters, en hafa-cursisten, Jeugdfan-
fare Forever Young, Gemengd Koor Leve-
roy en Fanfare Concordia Leveroy.

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Grote opruiming bij Meeuwis start donderdag

Schoenen - mode - sport kortingen tot 70%
Donderdag 13 december om 9:00 uur start de grote uitverkoop bij Meeuwis in 
Meijel
Er zijn weer vele koopjes en voor iedereen staat of hangt er wel iets moois bij voor deze 
winter. Zoals Bv. een paar stoere stappers ,laarzen, een leuke blouse of longsleeves 
of misschien  nog een paar sportschoenen om uw conditie na de feestdagen weer op 
peil te brengen of te houden. Er is op alle afdelingen zoveel moois te ontdekken.  Zowel 
nieuwe collectie, die zoals u van ons gewend bent, het gehele jaar door binnen komt, dus 
ook nu, als ook superkoopjes op iedere afdeling. Doe er Uw voordeel mee.
We hebben natuurlijk heel veel damesschoenen. Dameslaarzen en boots van o.a. Wolky, 
Ecco, Gabor, Tamaris, enz. Deze zijn nog scherper afgeprijsd dan ooit tevoren met oplo-
pende kortingen tot wel 70% !!!
Bij de herenschoenen zijn er ook weer diverse koopjes. Van een geklede schoen van 
Van Bommel tot aan een stoere schoen of laars van Australian. In alle maten hebben we 
iets voor u, zelfs tot en met maat 51.  Er zijn meerdere merken met echt geweldig leuke 
modellen veelal afgeprijsd. O.a. merken zoals: Merrell, Australian,  Skechers,  Ecco,  Le 
Coq sportif, van Bommel enz.  De moeite van het bekijken meer dan waard. 
Dit jaar hebben we de kinderschoenen ook niet vergeten: van mooie meiden laarsjes 
tot stoere jongensschoenen en deze natuurlijk in vele modellen.Verkrijgbaar van diverse 
topmerken: Gattino,  Giga, Yellow Cab, Bunnies, Petit Shoes enz. nu HALVE PRIJS!!!

Ook bij de sportafdeling zijn de prijzen weer waanzinnig, vele sportschoenen van Nike, 
Adidas, Asics enz. tegen zeer lage prijzen. Natuurlijk kan ook elke sporter er slagen voor 
de sportkleding met grote kortingen.
De wandel- en bergschoenen staan ook weer opgesteld en de prijzen liegen er niet om. 
Dit zijn modellen van Meindl, Lowa .  OP =OP

De kledingafdeling met een super mooie collectie winterkleding.  Zowel bij de dames 
als bij de heren zijn er vele artikelen in prijs verlaagd. Echter ook voor de trendsetter is 
Meeuwis de place to be. De leukste trends voor de feestdagen zijn zo mooi dat moet je 
gezien hebben. Diverse topmerken  o.a. PME-Legend, G-star, Scotch & Soda, D.E.P.T, 
Desigual, 10 Feet, Diesel, enz. vindt je bij Meeuwis en daarvan is veel sterk in prijs ver-
laagd. Honderden jeans voor dames en heren de HALVE PRIJS!
Dus zoals u hebt kunnen lezen is er voor iedereen wel een koopje. Wacht niet te lang en 
breng een bezoekje aan Meeuwis Schoenen – Mode – Sport in Meijel.:
www.meeuwis-meijel.nl
6 dagen per week geopend. Donderdag koopavond tot 20.00 uur. 

Al uw persoonlijke vragen over kanker 
persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker 
Infolijn 0800 - 022 66 22

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen
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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

Heldensedijk 32 Meijel
Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

START GROTE OPRUIMING
donderdag 13 december a.s. kortingen tot 70%!

* Jacks
* Sweats
* Longsleeves
* Jeans
* Shirts

Div. berg- & wandelschoenen van 
Meindl & Lowa in prijs verlaagd

* Rokjes
* Tuniekjes
* Tops
* Vesten
* Chino’s

Donderdag koopavond
tot 20.00 uur

Zondag 23 december
koopzondag

Trendy mode voor
de feestdagen

* Damesschoenen & laarzen
GROTE KORTINGEN

* Herenschoenen & laarzen
GROTE KORTINGEN

* Kinderschoenen & laarzen
 HALVE PRIJS

* Sportschoenen & sportkleding
STERK AFGEPRIJSD

Brugstraat 17
0495-634646

bakkerijvandemortel@chello.nl

Deze week 9 t/m 16 December

KERSENVLAAI
Halve  kersen vlaai € 3,50

KERSTBROOD
Volgende week 16 t/m 22 December

10 Worstenbrood

€ 6,95

€ 6,95

€ 12,95

DESIGN TAFELS, STOELEN EN KASTEN 
RECHTSTREEKS AF FABRIEK
NIEUWE MEUBELEN TEGEN 

HOGE KORTINGEN

zaterdag 15, zaterdag 22, donderdag 27, 
vrijdag 28 & zaterdag 29 december

10:00 – 15:00 uur

Kluskens Meubelcreaties
Pannenweg 127

6031 RK Nederweert
www.kluskens.nl

HAL-
VERKOOP

Beer en Sjoes winnen Kakelspektakel 
van KV De Piepkukes

Het Kakelspektakel, de liedjesavond van KV De Piepkukes, is gewonnen door “Beer en 
Sjoes” (Daan Peeters en Emmy Verheijen).  Zij wisten zowel de jury als ook het publiek 
te overtuigen met hun nummer “Carnaval”, een lekkere meezinger die erg goed in de 
smaak viel.
De tekst is geschreven door Thijs Verleg en het muzikale gedeelte komt van de hand van 
Wim van Hunsel.
Het deelnemersveld was met 10 nummers erg breed en het was dan ook een prachtige 
prestatie om de 1e plaats in de wacht te kunnen slepen.

Beer en Sjoes zullen het komende carnavalsseizoen overal te horen zijn, want hun prach-
tige nummer is met recht uitgeroepen tot de carnavalsschlager voor Nederweert-Eind 
van 2012-2013.

Ook zijn er deze avond een aantal jubilarissen gehuldigd.
Bart v/d Boom 1 x 11 jaar lid
Jos Schreurs  1 x 11 jaar lid
Peter Wijen 1 x 11 jaar lid

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

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparenvariabele 
rente

Luister naar de winterstilte in 
De Groote Peel

Excursie vol natuurbeleving vanaf Buitencentrum De Pelen 

De Groote Peel is een natuurgebied waar het nog écht stil kan zijn. Hoe stil, dat 
kun je ‘horen’ tijdens de Winterse Stiltewandeling op zondag 16 december. Tij-
dens deze inspirerende wandeling wordt er ook iets verteld over het gebied, maar 
natuurbeleving staat voorop. De excursie is ongeveer zes kilometer lang, duurt 
2,5 uur en is vooral geschikt voor volwassenen. Starten om 11.00 uur bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 5,- per persoon. 
Aanmelden op nummer: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Tijdens een natuurexcursie wordt er meestal veel verteld. Over het ontstaan, de planten 
en dieren en over de cultuurhistorische waarden van een gebied. Dat is interessant en 
boeiend en verrijkt je kennis. 
De Winterse Stiltewandeling in De Groote Peel biedt nog iets extra’s. Deelnemers krijgen 
niet alleen informatie over hoe bijzonder de Peel is, maar kunnen de unieke sfeer van het 
gebied ook aan den lijve ervaren. 

De activiteit staat onder begeleiding van enthousiaste Peelgidsen die veel gevoel heb-
ben voor natuurbeleving. Al wandelend in het uitgestrekte Peellandschap worden er op 
een aantal plekken bijzondere belevingsmomenten ingebouwd waarbij de zintuigen wor-
den geprikkeld. De Groote Peel is, vanwege het weidse en open karakter een ideaal ge-
bied voor natuurbeleving. Weer en wind hebben vrij spel en je kunt er heerlijk uitwaaien. 
De grillige silhouetten van de kale takken onthullen speciale doorkijkjes en geven het 
landschap een transparante en winterse sfeer. Een sfeervolle wandeling om heerlijk tot 
rust te komen en optimaal te genieten van de natuur. 

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 t/m 
februari op dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, 
een compleet activiteitenoverzicht en een routebeschrijving: www.buitencentra.nl

Ziekenvervoer
Noord &Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Kunstkaartenproject People4people 
zet het Toon Hermans Huis Weert 

in de schijnwerpers 
De werkgroep Activiteiten heeft enige maanden geleden het initiatief genomen 
om een set kunstkaarten op de markt te brengen. Liliane Konings heeft voor het 
Toon Hermans Huis Weert belangeloos 4 unieke, dubbele kunstkaarten ontwor-
pen onder de naam Peop4people. Zij heeft zich daarbij laten inspireren door de 4 
jaargetijden. Bij elke kaart hoort een bijzondere enveloppe die aan de binnenkant 
is bedrukt met een toepasselijke en poëtische tekst van Ilse Konings. 

Het Toon Hermans Huis in Weert is een inloophuis  voor mensen met kanker en hun naas-
ten, het  draait geheel op vrijwilligers: “People4People’’. De kunstkaarten zijn geïnspireerd 
en opgedragen aan deze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het Huis. 

Het Toon Hermans Huis Weert draait in financieel opzicht volledig op donaties. Vanaf 
de start in juni 2011 hebben tal van bedrijven, serviceclubs, instanties en particulieren 
gezorgd voor een groot aantal giften. Hierdoor is er een gezonde financiële basis gelegd. 
Maar er komt een moment dat deze spontane geldstroom - zeker in tijden van recessie - 
enigszins stagneert. Er zullen nieuwe sponsoren gevonden moeten worden om die basis 
te consolideren en verder uit te bouwen. 

Een mooie surprise voor onder de kerstboom.
Een set kaarten kost € 9,95 en wordt aangeboden in een luxe verpakking, gesigneerd 
door de kunstenares. De sets zullen te koop aangeboden worden aan bedrijven, speciale 
verkoopadressen en zijn uiteraard ook verkrijgbaar in het Huis. Ze zijn zeer geschikt als 
relatiegeschenk of eindejaarscadeau. Of om voor jezelf te kopen of iemand cadeau te 
doen. En U maakt ons ook blij. De opbrengst van deze unieke kaarten gaat geheel naar 
het Toon Hermans Huis Weert.

Waar zijn de kaarten te koop:
Ze zijn te koop in Nederweert bij apotheek Maar, Burgemeester Hobusstraat 68 
en bij apotheek Naus Kerkstraat 42.

De kaarten kunt U bekijken op onze website. 
Voor meer informatie zie: www.toonhermanshuisweert.nl
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Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.



HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25

Caramelbavaroise ....................................€ 10,75

Kerstbrood groot .........................................€ 5,95

Tarwebollen ...................................10 voor € 2,95

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

Bruna maakt prijswinnaars WoordPret-wedstrijd bekend

Basisschool De Kerneel wint 
boekenkoffer

Groep 7 van basisschool De Kerneel 
uit Nederweert is de winnaar van een 
gevulde boekenkoffer ter waarde van 
€ 600,-. De klas heeft meegedaan met 
de educatieve wedstrijd WoordPret tijdens de Kinderboekenweek 2012 en heeft bij 
Bruna Gommans in Nederweert het woord ‘zwangerschapscomplicaties’ ingele-
verd. De jury van de wedstrijd heeft dit woord gekozen tot winnaar van alle inzen-
dingen uit groep 7 van Nederland.

Bepalend voor die keuze is het be-
staansrecht van het woord in combi-
natie met de woordwaarde. Die kon 
worden opgebouwd door tijdens de 
Kinderboekenweek bij Bruna gratis 
boekenleggers met letters te verzame-
len en daarmee met de hele klas een 
woord met de hoogst mogelijke woord-
waarde te maken. 

“We zijn er echt trots op dat een klas 
uit onze buurt zo’n mooie prijs heeft ge-
wonnen in deze grote Bruna-wedstrijd,’ 
zegt Joep Gommans van de Bruna in 
Nederweert. “Als aanbieder van edu-
catieve kinderboeken en spellen wilde 
Bruna ook graag dat kinderen iets van 
WoordPret zouden opsteken. Dat lijkt 

goed gelukt.” 

Landelijk hebben basisscholen meer dan duizend woorden ingeleverd bij de Bruna win-
kels. Creatieve woorden als ‘vrouwenliefde, ‘heksendranken’ of  ‘kindercarnavalsop-
tochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden’. 
Op ieder niveau van de basisschool is voor de winnaar een boekenkoffer beschikbaar. 
De hoofdprijs van de wedstrijd – een optreden voor de hele school van Paul van Loon 
& andere snuiters – is voor groep 8 van basisschool De Wissel in Haren met het woord 
‘Arbeidsongeschiktheidsverzekeringsformulieren’. 

Groep 7 van basisschool De Kerneel krijgt op dinsdag 11 december de gewonnen boe-
kenkoffer uitgereikt. Dat gebeurt om 13:30 uur bij Bruna Gommans in Nederweert. Alle 
winnaars van WoordPret en de ingeleverde woorden zijn vanaf vandaag terug te vinden 
op het blog van Bruna, blog.bruna.nl. 

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

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

De Krottepoffers duiken 
in de computer!

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 volwas-
senen 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 fami-
lievoorstelling van de Krottepoffers 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 Lim-
burgse Federatie voor Amateurtoneel in 
2010 zelfs bekroond met de eerste prijs in 
de categorie Techniek en Vormgeving. Maar 
belangrijker dan deze professionele waar-
dering was het feit dat het Nederweerter 
publiek van jong tot oud, destijds met volle 
teugen heeft genoten van deze voorstel-
ling.  En ook met deze nieuwe familiepro-
ductie 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 laeve 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 computeren 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 Delete en diens hulpje Willie Worm hier een stokje voor willen 
steken. Of het @llis met de hulp van de bewoners 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 maan-
dag 17 december 2012 bij Bruna Gommans, Lambertushof, Nederweert.  Koop op tijd de 
kaartjes want voor alle drie de voorstellingen geldt het motto: vol = vol!

Sint Nicolaas bij Kinderopvang 
“’t Zonnetje”

Op 24 november bezocht Sint Nicolaas met 3 van z’n pieten onze opvang.  De kinderen 
van “’t Zonnetje” waren er samen met hun ouders om Sint en z’n pieten te verwelkomen. 
De kinderen zongen uit volle borst en hadden rode wangetjes van de spanning. 
Om beurten mochten de kinderen bij Sint Nicolaas komen. Natuurlijk kregen ze allen 
pepernoten en een cadeautje. 
Een van de pieten stal de show met een heuse breakdance act. 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om Sint en z’n pieten te bedanken voor het 
bezoek aan onze opvang. 
We hebben er met z’n allen van genoten. 
Dank jullie wel!!!

Team, Kinderopvang “’t Zonnetje”

UITSLAG 
SINTERKLAASLOTERIJ 

BOLLEN MODESCHOENEN 
NEDERWEERT

1e prijs: € 50,- Blauw  nr. 7
2e prijs: € 25,- Roze  nr. 231
3e prijs: € 20,- Groen  nr. 913
4e prijs: € 15,- Blauw  nr. 434
5e prijs: € 10,- Roze  nr. 235

De prijswinnaars mogen hun prijs komen 
afhalen bij ons in de winkel.

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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

Spaar € 750 en krijg een unieke agenda cadeau!*

Jaar in jaar uit
een mooie rente!

Agenda

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
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Gemeente contact

Strooizout
Vorig jaar werd voor het eerst gratis strooi-
zout beschikbaar gesteld aan inwoners van 
de gemeente Nederweert. Er werden circa 
2.500 zakjes van 5 kg uitgegeven. De dorps-
raden van Ospeldijk en Leveroy zorgden 
zelf voor de verspreiding van het strooi-
zout in hun kernen. Dat doen ze dit jaar 
weer. Inwoners van de kernen Nederweert, 
Budschop, Ospel en Nederweert-Eind 
kunnen het gratis strooizout afhalen bij de 
gemeentegarage. 

WeerterlandpaS
Op maandag 17 december is de eerste 
afhaalmogelijkheid bij de gemeentegarage 
aan de Gutjesweg 2 tussen 14.00 uur en 
16.00 uur. Let op: bewoners moeten de 
Weerterlandpas en een legitimatiebewijs 
meenemen. In de pas zit namelijk een chip 
waarmee we kunnen registeren of een huis-
houden het strooizout heeft afgehaald. Als 
u zelf niet kunt komen, is het ook mogelijk 
om aan de afhaler uw Weerterlandpas en 
legitimatiebewijs mee te geven. 

effect
Het grootste effect van het zout krijgt u door 
bij sneeuwval eerst de sneeuw te ruimen en 
daarna het zout te strooien. Een zakje van 
5 kg strooizout is voldoende om circa 500 
m² te strooien. Afhankelijk van het weer 
worden meer afhaalmomenten ingepland. 

Houdt daarvoor ook onze website in de 
gaten. 

VrijWilligerS
Afgelopen winter heeft een aantal uitke-
ringsgerechtigden meegeholpen bij het 
sneeuwruimen, zodat ze iets terug konden 
doen voor hun uitkering. Ook dit jaar staan 
ze weer klaar om mee te helpen bij de glad-
heidbestrijding. De gemeente heeft samen 
met Woningvereniging Nederweert bekeken 
op welke plekken problemen ontstaan door 
gladheid en sneeuw en waar actie van deze 
vrijwilligers nodig is. Prioriteit hierbij zijn 

De gemeente Nederweert stelt opnieuw gratis strooizout beschikbaar aan 
haar inwoners. Met deze actie willen we burgers motiveren om het trottoir 
voor hun woning schoon te houden. Evenals vorig jaar helpt ook een aan-
tal uitkeringsgerechtigden mee bij het sneeuwruimen als dat nodig is. Op 
deze manier willen we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen veilig over 
straat kan in tijden van gladheid. 

de looproutes die de ouderen gebruiken 
vanuit de verzorgingscentra richting het 
centrum.

Strooibeleid
Naast bovenstaande acties wordt er natuur-
lijk ook gewoon gestrooid. Het uitgangs-
punt van het gemeentelijke strooibeleid 
is dat we veiligheid voorop stellen en dat 
we zo weinig mogelijk, maar verantwoord 
strooien. Dit is beter voor het milieu en de 
kosten zijn minder hoog. Hoe gaan we nu 
te werk bij sneeuwval? 

HoofdStrooiroute
Er zijn gebiedsontsluitingswegen waar de 
gemeente uit voorzorg strooit als het glad 
kan worden. Dit zijn de drukkere verkeers-
wegen naar de buurgemeenten en de wegen 
tussen de kernen én de minder drukke 
verkeerswegen binnen de bebouwde kom. 

Bestrijden van gladheid doen we samen

gratis strooizout met 
Weerterlandpas

Verder wordt een aantal plattelandswegen 
gestrooid; uitgangspunt is strooien waar 
de meeste bebouwing aanwezig is. Verder 
strooien we gelijktijdig met deze routes de 
fietspaden en een aantal locaties bij verzor-
gingshuizen. 

Secundaire naStrooi
route
Bij aanhoudende gladheid wordt ook 
een aantal gebieden correctief gestrooid. 
De strooiwagen rijdt dan over erfontslui-
tingswegen zoals drukkere woonstraten en 
plattelandswegen. Ook wordt gestrooid op 
de wegen bij seniorenwoningen. Aan de 
routes in de omgeving van scholen geven 
we een hogere prioriteit. Het argument om 
deze wegen als eerste te strooien, is het 
verhoogde risico door de gezamenlijke 
aanwezigheid van voertuigen, fietsers en 
voetgangers.

oVerige StrooirouteS
Op minder drukke woonstraten en platte-
landswegen strooien we niet. Alleen bij 
aanhoudende gladheid met sneeuwval doen 
we dat wél. De strooiroutes zijn zo uitgezet 
dat binnen de bebouwde kom elke inwoner 
binnen een redelijke afstand, maximaal 200 
meter, op een begaanbare route kan komen. 
Let u dus goed op als u op een weg komt 
waar niet gestrooid is. Verder moet u er reke-
ning mee houden dat het strooizout bij een 
temperatuur lager dan -7°C niet meer werkt.

WaarScHuWingSborden
Ben er ook alert op dat bepaalde locaties 
zoals bruggen en wegen onder een hel-
ling eerder aanvriezen en dat wegen met 
klinkerbestrating eerder glad zijn. Om 
u hiervoor te waarschuwen, hebben we 
gedurende de winterperiode op een aantal 
plaatsen waarschuwingsborden staan.

VeiligHeid Voorop
Burgers vragen we om hun trottoirs 
sneeuwvrij te houden of in ieder geval te 
zorgen dat er een loopstrook beschikbaar is 
voor voetgangers. Door het schoonhouden 
van de trottoirs, met name op de looproutes 
richting het centrum, kunnen oudere min-
der vitale mensen toch nog verantwoord 
gebruik maken van de trottoirs. Het is niet 
aan te bevelen de sneeuw op de rijbaan te 
schuiven Dit kan namelijk gevaarlijk zijn 
voor andere weggebruikers. We weten dat 
het verplaatsen van sneeuw op smalle trot-
toirs wel eens moeilijk kan zijn, maar we 
hopen dat u toch wilt meehelpen om deze 
zo veilig mogelijk te maken. 

Leest u dit en denkt u: ik wil graag 
meehelpen in de tijden dat de overlast 
zich voordoet? Neem dan gerust contact 
op met de gemeente. Hier kunt u ook 
terecht als u nog vragen heeft over het 
strooi beleid. U vindt de strooiroutes op 
onze website.

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

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

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

Nu wordt er nog een maatregel opgelegd 
als een uitkeringsgerechtigde zich niet 
aan de verplichtingen houdt. Het maakt 
daarbij niet uit om welke verplichting het 
gaat. 

nieuWe Wet
Dit gaat echter veranderen door de komst 
van de nieuwe Wet aanscherping handha-
ving en sanctiebeleid SZW-wetgeving per 
1 januari 2013. Als er vanaf dan sprake is 
van schending van de inlichtingenplicht, 
wordt hiervoor een boete opgelegd. Onder 
inlichtingenplicht verstaan we de ver-
plichting om tijdig volledige informatie 
door te geven die van belang is voor het 
vaststellen en voortzetten van de uitke-
ring. Denk bijvoorbeeld aan het melden 
van betaald werk naast de uitkering, 
samenwonen of bezit van vermogen. 

Vanaf 1 januari 2013 wordt nog wel een 
maatregel opgelegd als de re-integratie-
verplichtingen niet worden nagekomen. 
Hiervoor bestaat dus geen boete.

beStuurlijke boete
Uitkeringsontvangers die frauderen, moeten 
vanaf volgend jaar de ten onrechte verkre-
gen uitkering volledig terugbetalen en krij-
gen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. 
De minimale boete is € 150,00. Als iemand 
bijvoorbeeld voor duizend euro fraudeert, 
dan moet diegene niet alleen dat bedrag 
terugbetalen maar krijgt daar bovenop ook 
nog een bestuurlijke boete van duizend 
euro. Bij een herhaling binnen een peri-
ode van vijf jaar is de boete 150% van het 
bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. 

Ook loopt degene het risico drie maan-
den lang geen uitkering te krijgen. De 
gemeente kan de boete alleen verlagen als 
er sprake is van verminderde verwijtbaar-
heid. Bij zeer dringende redenen kan van 
boeteoplegging worden afgezien. 

aangifte doen
Bij een benadelingsbedrag van € 50.000,- 
of hoger doet de gemeente aangifte bij het 
Openbaar Ministerie en wordt overgegaan 
tot strafvervolging. Ook bij een lager 
benadelingsbedrag kan aangifte worden 
gedaan als de feiten en omstandigheden 
daartoe aanleiding geven. 

Waar ScHuWing
In situaties waarin niet teveel bijstand is 
betaald, bijvoorbeeld doordat de uitke-
ringsontvanger zijn inkomstenformulier 
te laat heeft ingeleverd bij Sociale Zaken, 

wordt een boete opgelegd 
van minimaal € 150,00. De 
gemeente kan in bepaalde situa-
ties volstaan met een waarschu-
wing, mits er in de laatste twee 
jaar nog geen waarschuwing is 
geweest.

brief én Spel
regelboek
Om misverstanden te voorko-
men, is het belangrijk dat de 

inwoners met een uitkering goed op de 
hoogte zijn over de mogelijke gevolgen 
van de nieuwe wet. Sociale Zaken heeft de 
mensen al een brief gestuurd. Ook hebben 
ze een spelregelboek gekregen.

landelijke campagne
Van 26 november t/m 9 december is de 
campagne ‘Voorkom problemen. Weet 
hoe het zit’ gevoerd. Hiermee krijgen 
uitkeringsgerechtigden en andere betrok-
kenen informatie over de strengere 
regels. De campagne is een initiatief 
van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) in samen-
werking met het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 
gemeenten.

Meer informatie is te vinden op weet-
hoehetzit.nl; dé wegwijzer in regels bij 
uitkeringen. Hebt u nog vragen? Neem 
dan contact op met de heer H. van der 
Haar van het team Sociale Zaken.

De overheid en burgers vinden het belangrijk dat geld dat bestemd is 
voor uitkeringen alleen terechtkomt bij mensen die hier recht op heb-
ben. Gelukkig houdt bijna iedereen zich aan de afspraken, maar dege-
nen die dat niet doen zullen strenger worden bestraft. Het kabinet-Rutte 
heeft in het regeerakkoord afgesproken om fraude met uitkeringen har-
der aan te gaan pakken. Op 1 januari 2013 treedt de Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking. 

Nieuwe wet treedt op 1 januari 2013 in werking

overtredingen van regels in 
de bijstand strenger bestraft

Medio januari starten de werk-
zaamheden voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in Nederweert. 
Naar verwachting duurt het hele 
traject ongeveer elf maanden. Het 
werk wordt uitgevoerd door aan-
nemer Van der Donk. 

Voorbereidingen 
De afgelopen maanden waren de voorbe-
reidingen voor de aanleg van het glasve-
zelnetwerk van Reggefiber in Nederweert 
in volle gang. Eind november zijn de 
wijkcentrales geplaatst. Ook is de aan-
nemer geselecteerd. Aannemer Van der 
Donk verzorgt in opdracht van Reggefiber 
de uitrol van het glasvezelnetwerk en is 
nu druk bezig om de planning op wijk- en 
straatniveau te maken. 

ScHouWen
Om het proces optimaal te laten verlopen, 
worden diverse woningen in Nederweert, 
Nederweert-Eind, Ospel en Budschop op 
dit moment door zogenaamde schouwers 
bezocht. Zij bellen aan om de situatie 
in de woning te bekijken. Ze bekijken 
samen met de bewoners wat de meest 
geschikte plaats is om de glasvezelkabel 
de woning binnen te brengen en bepalen 
waar het glasvezelmodem komt te hangen. 
Bewoners kunnen altijd naar een legitima-
tie vragen. Elke medewerker beschikt over 
een legitimatiebewijs waaruit blijkt dat hij 
namens Reggefiber of Gebr. van der Donk 
aan de deur komt. 

koStelooS
De aanleg van glasvezel is voor alle huis-
houdens binnen het aansluitgebied van 
Nederweert kosteloos. Ieder huishouden 
dat nog geen abonnement op glasvezel 
heeft afgesloten bij een serviceprovider, 
ontvangt vier weken voor de start van de 
werkzaamheden in de straat een informa-
tiepakket van Reggefiber. Daarin zit een 
antwoordkaart waarmee toestemming 
gegeven kan worden voor de kosteloze 
aansluiting in de woning en de werkzaam-
heden die daarmee gepaard gaan. Wanneer 
de bewoner een abonnement afsluit bij 
een serviceprovider die internet, tv en 
telefonie via glasvezel aanbiedt, geeft hij 
of zij automatisch toestemming voor deze 
werkzaamheden in de woning.

Winkel
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 glasvezel-
netwerk. Uiteraard is het hier ook moge-
lijk om een glasvezelabonnement af te 
sluiten bij een van de serviceproviders. 

Kijk voor openingstijden en meer infor-
matie op www.eindelijkglasvezel.nl/
nederweert.

De medewerkers van de buitendienst staan in deze drukke tijden dag en nacht paraat om de gladheid 
te bestrijden.  (Foto: gemeente Nederweert)

glaSVezel
netWerk

              —  Ik ontvang bijstand 

en ik klus wel eens 

wat bij . . .



Officiële bekendmakingen

Gemeente
contact

aanvragen Omgevings
vergunning (regulier)
n	Hulsenweg 9, gedeeltelijk veranderen 

bedrijfswoning, kantoor en werkplaats voor 
transportbedrijf (OV 20120216) (05-12-2012)

n	Steutenweg 17, plaatsen zonnepanelen 
(OV 201202150) (03-12-2012)

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

vOOrgenOmen Omgevings
vergunningen (uitgebreid)
n	Burgemeester Hobusstraat 70, tijdelijk in 

gebruik nemen van pand voor detailhandel 
(UV 20120187)

n	Hagelkruisbaan 8, varkenshouderij, verande-
ringsvergunning, tweede ontwerpbeschik-
king (UV 20110016) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 14 december 2012 
t/m 24 januari 2013, bij de centrale klantenba-
lie of op afspraak. Het indienen van schriftelij-
ke zienswijzen is tijdens de inzageperiode 
mogelijk bij burgemeester en wethouders, 
mondeling kan dat op afspraak bij het team 
Vergunning verlening. Raadpleeg deze bekend-
making op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met een medewerk(st)er van 
bovenstaand team.

verleende milieuvergunning 
(nieuw besluit)
n	Schepengraaf 25c, pluimveehouderij, revisie-

vergunning (MA 2010025). De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
heeft bij uitspraak van 31 oktober 2012 het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
4 april 2011 vernietigd voor zover in de ver-
gunningvoorschriften geen grenswaarden 
zijn gesteld voor de maximale geluidniveaus 
in de avond- en nachtperiode in de represen-
tatieve bedrijfssituatie. Burgemeester en wet-
houders hebben op 27 november 2012 een 
(nieuw) besluit genomen waarin voorschrift 
9.1.5. aangevuld is met de grenswaarden 
voor het maximale geluidniveau in de avond- 
en nachtperiode die overeenkomen met de 
streefwaarden van 45 en 40 dB(A) voor de 
avond- en nachtperiode 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, vanaf 14 december 
2012 bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de 
dag na terinzagelegging t/m 25 januari 2013 
onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor 
belanghebbenden bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. U kunt 
gelijktijdig vragen om een voorlopige voor-
ziening bij de Voorzitter van bovengenoemde 
afdeling. Raadpleeg deze bekendmaking op 
onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een mede werk(st)er van het 
team Vergunningverlening.

verleende Omgevings
vergunningen (regulier)
n	Eisenhowerstraat 23, oprichten garage met 

carport en erfafscheiding (OV 20120152) 
(04-12-2012)

n	Ommelpad 2, plaatsen kantoorunits 
(OV 20120192) (12-12-2012)

gewijzigde 
Openingstijden 

raads
vergadering

Wanneer kunt u wel en niet terecht 
bij het gemeentehuis, de gemeente-
garage en de milieustraat tijdens de 
kerstperiode?

gemeentehuis
Van vrijdagmiddag (12.30 uur) 21 decem-
ber t/m dinsdag 1 januari is het gemeente-
huis gesloten. De gemeente wil haar inwo-
ners uiteraard ook in deze periode goed 
van dienst zijn. Vandaar dat de centrale 
klantenbalie op maandag 24 en vrijdag 
28 december van 9.00 tot 11.00 uur is 
geopend. Dit is alleen voor spoedeisende 
zaken, bijvoorbeeld burgerlijke stand. Wij 
verzoeken u vriendelijk hier rekening mee 
te houden. 

Vanaf woensdag 2 januari is het gemeen-
tehuis weer normaal geopend. Houdt u er 
rekening mee dat het op de eerste dagen in 
het nieuwe jaar vaak druk is.

gemeentegarage
Van vrijdagmiddag (12.00 uur) 21 decem-
ber t/m dinsdag 1 januari is de gemeente-
garage gesloten. Voor calamiteiten kunt u 
de gemeentegarage zeven dagen per week 
telefonisch bereiken tussen 7.00 en 22.00 
uur. 

milieustraat  
Op eerste en tweede kerstdag en nieuw-
jaarsdag is de milieustraat gesloten; op 
maandag 24 december is deze geopend van 
9.00 tot 15.00 uur en maandag 31 decem-
ber van 9.00 tot 12.00 uur. Donderdag 27 
en vrijdag 28 december gelden de normale 
openingstijden van 13.00 tot 18.00 uur. 
Zaterdag 29 december is de milieustraat 
geopend van 9.00 tot 15.00 uur.

Op dinsdag 18 december verga-
dert de gemeenteraad om 19.00 
uur in het gemeentehuis. U bent 
van harte welkom. Op de voorlo-
pige agenda staan de volgende 
onderwerpen. 

agenda
Vragenhalfuur; spreekrecht; loting 
bij hoofdelijke stemming; vaststel-
len agenda; vaststellen actielijst en 
besluitenlijst van 6 en 13 november 
2012 en de termijnagenda van 18 
december 2012; ingekomen stuk-
ken; Belastingverordeningen/-tarieven 
2013; Verordening Wet maatschap-
pelijke ondersteuning 2013; wijziging 
Bouwverordening Nederweert 2009; 
nemen van voorbereidingsbesluit voor 
de agrarische bouwvlakken op de loca-
ties Baldessenweg 11 en Aan ’t Ven 9; 
vaststelling bestemmingsplan met bijbe-
horend beeldkwaliteitplan Bedrijvenpark 
Pannenweg-West; afhandeling algemene 
beschouwingen (3 decentralisaties); wij-
ziging begroting 2012; politiek-bestuur-
lijke actualiteiten; sluiting.

infOrmatie
Inzage van de stukken is mogelijk bij 
de centrale klantenbalie, het gemeen-
schapshuis van Leveroy en bij de open-
bare bibliotheken aan de Kapelaniestraat 
in Nederweert en het Aerthijsplein in 
Ospel. Op www.nederweert.nl staat ook 
alle informatie. 

Omgeving

n	Titaniumstraat ongenummerd, oprichten 
bedrijfshal (OV 20120134)  (11-12-2012)

 
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 gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrech-
ter van Rechtbank Roermond. Dit kan ook digi-
taal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer infor-
matie. Bellen mag ook met een mede werk(st)er 
van het team Vergunningverlening.

verleende Omgevings
vergunning (uitgebreid)
n	Dokter van de Wouwstraat 52a, plaatsen 

woonunit met instandhoudingstermijn van 
drie jaar (UV 20120188). Geen zienswijzen 
ingekomen op ontwerpbesluit. Besluit is niet 
gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit

Ontwerpwijzigingsplan
n	Schinkelsweg 8a-Hagelkruisbaan, Ospel, reali-

satie van een groepsaccommodatie op 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, vanaf 14 december 2012 bij de 
centrale klantenbalie of op afspraak. Het instellen 
van beroep is vanaf de dag na terinzagelegging 
t/m 25 januari 2013 mogelijk voor belanghebben-
den bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank 
Roermond. U kunt gelijktijdig vragen om een 
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrech-
ter van Rechtbank Roermond. Dit kan ook digi-
taal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elek-
tronische handtekening (DigiD). Raadpleeg deze 
bekendmaking op onze website voor meer infor-
matie. Bellen mag ook met een mede werk(st)er 
van het team Vergunning verlening.

Schinkels   weg 8a en het verwijderen van de aan-
duiding intensieve veehouderij op Hagel kruis-
baan ongenummerd (Wijzigings plan Schinkels-
weg 8a-Hagelkruisbaan ongenummerd)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de 
dag van publicatie, van 14 december 2012 t/m 24 
januari 2013, bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het ontwerpwijzigingsplan is ook in te 
zien op www.nederweert.nl. Het indienen van 
schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperio-
de mogelijk bij burgemeester en wethouders. 
Mondeling kan dat op afspraak bij het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling. Bellen mag ook met 
mevrouw R. Bongers van bovenstaand team. 

Oud papier

17 december BV De Houtmolen
20 december CV De Bengels 

bestemmings
plannen

Het opknappen van de Brugstraat 
is een project dat deel uitmaakt van 
het Masterplan voor Nederweert en 
Budschop. Het gebied zal zo worden 
aangepast dat het aantrekkelijker wordt 
voor fietsers, winkelend publiek en 
bezoekers aan de horecazaken. Om de 
overlast zoveel mogelijk te voorkomen, 
is het werk opgedeeld in zes fases. 

Door goed samen te werken, willen de 
partijen kosten besparen voor riolering- en 
zuiveringsbeheer en een bijdrage leveren 
aan een duurzamere leefomgeving en een 
gezond watersysteem. 

daling kOsten 
Waterschappen en gemeenten staan voor 
grote bezuinigingsopgaven. Samenwerking 
in de afvalwaterketen tussen gemeenten 
onderling en met de waterschappen leidt 
landelijk tot een potentiële kostenbespa-
ring van € 380 miljoen per jaar in 2020. 
Hierdoor gaan de kosten voor riolering en 
zuivering van afvalwater minder stijgen of 
zelfs voor een gemiddeld Limburgs gezin 
dalen met € 10 à € 15 per jaar. 

waterpanel nOOrd 
Samenwerken is geen doel op zich, maar 
een middel om resultaat te behalen. De 
gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, 
Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, 
Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en 
Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert, 
Waterschap Peel en Maasvallei en haar 
dochteronderneming Waterschapsbedrijf 

De turborotonde in Weert gaat op 
maandag 17 december voor het 
autoverkeer open. Op donderdag 
20 december wordt ook de fiets-
tunnel in gebruik genomen. 

Een feestelijk moment na een jaar van 
omleidingen en werkzaamheden. De afwer-
king vindt plaats in het voorjaar van 2013. 
Dan wordt de rotonde officieel geopend.

vastlOpen verkeer
De aanleg van de turborotonde was 
nodig, omdat de huidige rotonde aan de 
Eindhovenseweg zijn top had bereikt. 
Het verkeer liep, zeker in de spits, steeds 
meer vast. Met een turborotonde wordt 
de doorstroming voor de lange termijn 
verbeterd. Door de aanleg van een tunnel 
voor voetgangers en fietsers, waaronder 
veel schoolgaande jeugd, verbetert ook de 
veiligheid voor het langzame verkeer. 

afrOndende werkzaam
heden
Vanwege de huidige weersomstandighe-
den (temperatuur, vocht, wind) zijn een 
paar afrondende werkzaamheden nu niet 
mogelijk. Zo wordt in januari de defini-
tieve leuning bij de fietstunnel geplaatst, 

fases
Per fase geldt een aantal omleidingen. 
We hebben daarbij zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de specifieke 
wensen van ondernemers in het gebied. 
De omleidingen zullen kenbaar wor-
den gemaakt met borden. Ook in het 
Gemeente Contact en op de website 
komen we hier nog op terug. 

Limburg, verenigd in Waterpanel Noord, 
ondertekenden vorig jaar al het convenant. 

Op 29 november sloten de gemeenten 
Echt-Susteren en Roerdalen en Waterschap 
Roer en Overmaas bij Waterpanel Noord 
aan.

dOelen
Als Waterpanel Noord gaan deze partijen 
samen de volgende doelen realiseren: 10% 
maatschappelijke kostenbesparingen voor 
alle partijen samen in 2020, verhogen van 
de kwaliteit van de leefomgeving en een 
gezond watersysteem en inspelen op toe-
komstige personeelstekorten als gevolg van 
vergrijzing. 

resultaten
Inmiddels zijn onder de vlag van 
Waterpanel Noord tien concrete samenwer-
kingsprojecten opgestart op het gebied van 
o.a. monitoring, data- en rioleringsbeheer. 
De partijen verwachten dat structurele 
samenwerking gaat leiden tot lagere maat-
schappelijke kosten en een goede kwaliteit 
van riolering en zuivering.

nu staan er tijdelijk hekken. En in het 
voorjaar wordt de definitieve asfaltlaag 
gelegd in de tunnel en op de rijbanen. De 
rotonde gaat dan maximaal enkele dagen 
dicht. Als deze werkzaamheden zijn afge-
rond, is tevens het groen mooi aangelegd 
en wordt de rotonde officieel geopend.

nieuwe Oversteek 
In augustus is er gewerkt aan de nieuwe 
oversteek Hushoverweg-Boshoverweg, 
omdat de Eindhovenseweg toen toch al 
afgesloten was. Hier komt een gelijkvloerse 
verbinding voor fietsers en voetgangers. De 
verkeerslichten worden naar verwachting in 
februari 2013 geplaatst. Deze installatie is 
nu nog niet leverbaar. Dan worden ook de 
fiets- en voetpaden aangelegd als verbin-
ding met de nieuwe oversteek. 

Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.weert.nl/turborotonde.

Wilt u nu al weten wanneer welk deel 
van het gebied is afgesloten en hoe de 
omleidingen gaan lopen, kijk dan op 
www. nederweert.nl voor de omleidings-
route per fase en het bebordingsplan. 

gunning
Zes aannemers waren uitgenodigd om een 
bieding te doen op het werk. Het bedrijf 
Bloem uit Panheel bleek de goedkoopste 
inschrijver te zijn. Het bedrijf voldoet 
ook aan de inschrijvingsvereisten die de 
gemeente Neder weert heeft opgesteld. Op 
31 oktober 2012 is de gemeente overge-
gaan tot gunning. 

infOrmatie
De start van de werkzaamheden in de 
Brugstraat, een deel van de Geenestraat en 
het horecaplein staat gepland voor februari 
2013. U kunt zich via www. neder weert.nl 
aanmelden voor een digitale nieuwsbrief 

over het project. Daarnaast houdt de aan-
nemer in januari/begin februari een infor-
matieavond. Hierin zal hij aangeven hoe hij 
de uitvoering aanpakt en welke gevolgen 
dit voor u heeft. 

inlOOpuurtje
Tijdens de uitvoering zal er een wekelijks 
‘inloopuurtje’ in de keet worden gehou-
den, waar iedereen terecht kan met vragen. 
Mochten er nog tips, vragen of zorgen zijn 
over de uitvoering, dan kan altijd contact 
opgenomen worden met de projectleider, de 
heer J. Metselaars, via e-mail: j.metselaars@
nederweert.nl of tel. (0495) 677111.

Omleidingsroutes en bebordingsplan gereed

herinrichting brugstraat en 
geenestraat start na carnaval

drie nieuwe partijen sluiten 
aan bij afvalwaterketen

Direct na carnaval gaat de Brugstraat, een deel van de Geenestraat en 
het horecaplein op de schop. In overleg met ondernemers en belang-
hebbenden is een plan opgesteld om de overlast zoveel mogelijk te 
voorkomen. Tijdens het werk geldt een aantal tijdelijke omleidingen en 
afsluitingen. Op www.nederweert.nl zijn, naast de bestekstekening, de 
omleidingsroute per fase en het bebordingsplan te vinden.

Op donderdag 29 november ondertekenden drie nieuwe partijen het con-
venant ‘Samenwerken in de afvalwaterketen Noord-Limburg’. Inmiddels 
hebben vijftien gemeenten, beide Limburgse Waterschappen en het 
Waterschapsbedrijf Limburg het convenant ondertekend. Ook Nederweert 
maakt deel uit van het samenwerkingsverband. 

hart vOOr 
nederweert

Dankzij de inzet van 160 vrijwilligers in 
onze gemeente kan er sneller hulp gebo-
den worden aan mensen met hartcircula-
tieproblemen. We zijn heel blij met zoveel 
betrokken burgers, maar uiteraard kunnen 
we nog meer aanmeldingen voor het 
project Hart voor Nederweert gebruiken. 
Op woensdag 19 december om 19.30 uur 
organiseren we daarom een informatie-
avond in de kantine van voetvalvereniging 
RKSVO aan Houwakker 31 in Ospel. 
Iedereen is van harte welkom! Kijkt u op 
onze website voor meer informatie.

turbOrOtOnde 
Open



JUBILEUM GOLFBILJART 
TOERNOOI MET 

INTERNATIONALE DEELNAME
Biljart Vereniging Eind organiseert ter 
gelegenheid van haar 40 jarig bestaan, 
begin 2013, een groots golfbiljarttoernooi,
Drie weekenden golfbiljart op het aller-
hoogste niveau!

Het toernooi start op zondag 17 februari 
met een eigen internationaal koppel Golf-
biljart Biljart toernooi. Op deze dag komt 
de absolute Nederlandse en Belgische 
top bijelkaar.

Vanaf vrijdag 22 februari tot en met 3 
maart worden in samenwerking met de 
Midden Limburgse Golfbiljartbond, de 
districts-kampioenschappen in de di-
verse klassen gespeeld. Ook vindt er een 
districtstreffen plaats met onze biljartka-
meraden uit België. 
Dit alles vindt plaats in ons clublokaal, 
café-zaal ,,Bi-j Le-nie”, dat deze dagen 
wordt omgebouwd tot een ware biljart-
tempel. De wedstrijden worden gespeeld 
op 10 biljarts.

Wij hopen u als speler, als sponsor en 
natuurlijk ook als toeschouwer te mogen 
begroeten. U hoort nog van ons!!

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke biljartgroeten,
Bestuur en leden B.V.E.

Voor auto of aanhangwagen
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

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

MAATJESPROJECT:  Enthousiaste vrijwilliger gezocht!
Voor een man van 32 jaar die woonachtig is in Nederweert, zoeken we een vrijwilliger die 
het leuk vindt om samen af en toe gezellige activiteiten te ondernemen. Meneer is een 
gezelschapsmens met veel interesses. Hij vindt het leuk om naar de bioscoop te gaan, 
voetbal te kijken en bijvoorbeeld ergens gezellig een kopje koffie drinken. Door zijn be-
perking vindt meneer het lastig om zelf contacten te leggen. We zoeken een sociaal en 
vriendelijk iemand die het leuk vindt om contacten aan te gaan en zich wil inzetten voor 
een ander. De voorkeur gaat uit naar een mannelijke vrijwilliger. Spreekt dit vrijwilligers-
werk u aan? Neem dan contact met ons op! Ook voor meer informatie kunt u contact 
opnemen. 

VRIJWILLIGER gezocht
Om een jongetje van 4 jaar te helpen met lezen en spreken. Aangezien zijn moeder de 
Nederlandse taal niet zo goed beheerst, kan zij haar zoontje hierbij zelf niet helpen. De 
bedoeling is dat u –als het mogelijk is- 2 keer per week een uurtje met hem bezig bent. 
Tijden in overleg af te spreken met de moeder. Als u interesse heeft, kunt u contact met 
ons opnemen.

In de periode van 24 december tot 7 januari is Vorkmeer Nederweert gesloten. 

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.  
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl

Hoogwaardige producten voor
zakelijke en particuliere sector!

Het ideale adres voor:
rs

elfbouwers
vers

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

Voor o.a.
Keralit gevelpanelen

fonds
 wanden en deuren

ken klinkers
Tuinhuisjes en tuinhout

Trampolines

Stenen en dakpannen
verse bouw en afbouw materialen

Kunststof / alu. / houten kozijnen
ren

ken hang & sluitwerk
fonds 

onze
showroom!

Magazijn
koopjes!
Zaterdag 

geopend
van 7.00 tot 

13.00 uur

hout en plaatmaterialen
stenen en dakpannen

diverse bouw- en afbouwmaterialen
kunststof / alu. / houten kozijnen

buiten- en binnnendeuren
deurklinken, hang- en sluitwerk

plafonds, laminaat

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

DE WONINGVERENIGING NEDERWEERT
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Kapelstraat 26, Leveroy 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1970, opp. perceel ca. 255 m2, inhoud woning 300 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (7 groepen/ 
2 aardlekschakelaars/ automaten) en toiletruimte voorzien van 
fontein; doorzonwoonkamer met eiken parketvloer; dichte keu-
ken met muurkast, trapkast en verzorgde keukenopstand; vanuit 
de keuken is er toegang tot de overkapping.
1e Verdieping: overloop, drie slaapkamers en badkamer met 
douche, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar bergzolder met dakraam en 
opstelplaats AWB HR-combi cv-ketel (2000) en mechanische 
ventilatie-unit.
Algemeen: kunststof kozijnen; volledig geïsoleerd; gedeeltelijk 
rolluiken; vrijstaande berging met openslaande deuren; voortuin 
met oprit; achtertuin o.a. voorzien van een overkapping, terras, 
achterom en erfafscheiding (hout).

Vraagprijs € 145.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 22 december 2012.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken 
of starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Geldig zolang de voorraad strekt. 

AVEVE NederweertAA
Voorheen SAVV WIN - Boerenbondrr
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
Tel: 0495 7TT 4503177

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

Cake’n Party
Cupcakemaker 39,95 €

+ GRATIS 
Mix voor cupcakes  
met amandelen 
400 g    

Vuurwerk voor oudjaar: BESTEL TIJDIG!
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UITNODIGING
H.H. LANDBOUWERS

Jagersvereniging “St. Hubertus’’ te Ospel
nodigt grondeigenaren en grondgebruikers 

uit voor de jaarlijkse kaartavond.
Op maandag 17 december, aanvang 20.00 uur

in café/zaal Peeljuweel te Ospel.

voor hazen en 
andere prijzen.

Het bestuur 

Kom dan  26 & 27 december 2012
naar het kerstfestijn bij Openluchtmuseum Eynderhoof 

in Nederweert-Eind van 15.00 tot 20.00 uur.
Meer informatie over het Eynder Winter Festijn vindt u via www.eynderwinterfestijn.nl

De Kerstman,
kindje Jezus of Scrooge ontmoeten? 

Naar vertellers, koren en muzikanten luisteren?

    Magische paardenshow of spannende

       vuuract bewonderen? 
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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!

En dan weer verder te gaan…
gedichten bij de wandelroutes Ospel

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

Gemeenschapshuis De Haaze-
Hoof te Ospel,

 De Dorpsherberg te Ospel, 
drogisterij De Vijzel te Neder-
weert en Openluchtmuseum 
Eynderhoof teNederweert EindEynderhoof teNederweert Eind

De feestmaand nadert weer….

Met vriendelijke groeten, 
de Schrijvers Kring Ospel.

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

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website
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We zijn nog lang niet uitgebouwd in Nederland!

Handige sites
Vakbekwame aannemers:
Bouwendnederland.nl/aannemer

Subsidies energiezuinig
verbouwen:
Energiesubsidiewijzer.nl

Checken en aanvragen 
bouwvergunning:
Omgevingsloket.nl

Verbouwen met garantie:
Bouwgarant.nl

Steun de bouw:
Debouwmaakthet.nl

Gat in de weg? Melden!
Uit onderzoek van TNS-Nipo dit jaar 

blijkt dat een kleine 60 procent van 

de Nederlanders aangeeft dat de 

kwaliteit van regionale en lokale 

wegen achterblijft bij die van rijks-

wegen. 90 procent vindt dat er niet 

beknibbeld moet worden op onder-

houd ervan. De bezuinigingen bij pro-

vincies en gemeenten doen echter 

anders vermoeden.

Gelukkig kunt u daar zelf ook wat aan 

doen. Bouwend Nederland-voorzitter 

Elco Brinkman: “Meld gaten in de weg! 

Iedereen kent voorbeelden van slechte 

wegen en losliggende bestrating. Via 

‘www.verbeterdebuurt.nl’ kan iedereen 

een melding maken, eventueel voorzien 

van foto, van een onveilige of slecht onder-

houden situatie of weg. Die melding komt 

dan binnen bij de betreffende gemeente 

en op de Facebook-pagina van Bouwend 

Nederland. Een goed initiatief waar al veel 

gebruik van wordt gemaakt. Het gat in de 

begroting van gemeenten en provincies, 

mag niet het gat in de weg worden.”

Nieuwe aanbouw is geweldig
Corrie en Arjan van Steenis zijn erg blij met hun nieuwe aanbouw. “Over de 

hele breedte van het huis is er twee meter bijgekomen. Dat klinkt als niet 

heel veel, maar het levert toch een hoop extra ruimte op. Fantastisch. Overal 

nieuwe plafonds en vloeren en we zijn boven van twee naar vier slaapkamers 

gegaan. Erg handig met vier kinderen in huis.”

Ondanks dat Arjan een eigen bedrijf in 

de bouw heeft, Stratenmakersbedrijf 

Arjan, en dus best handig is, hebben ze 

toch gekozen om de verbouwing te laten 

doen door Aannemersbedrijf Blom uit 

Est. “Dan weet je dat het goed en snel 

gebeurt. Bovendien zitten ze hier in de 

buurt, dat werkt lekker makkelijk. We zijn 

er erg tevreden over.”

Subsidie gemeente
“We hebben ook meteen het hele dak 

laten isoleren. Dat zal straks zeker gaan 

schelen op de energienota. Daarnaast 

kregen we daar ook nog eens 500 euro 

subsidie van de gemeente voor. Altijd 

mooi meegenomen.” Ook werd meteen 

de schuur verbouwd tot een kleine 

seniorenwoning voor de mantelzorg voor 

Arjan’s ouders. “Alles bij elkaar is het 

precies geworden zoals we het in ons 

hoofd hadden. Het was wel even puz-

zelen met de financiering, maar nu we er 

echt in zitten, is het geweldig.”

Investeer in de bouw
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Foto: Hans Oostrum Fotografie

Volgens de berekeningen zijn er in de komende tien jaar 500.000 nieuwe 

woningen, juist ook voor starters en senioren nodig. 80 procent van de 

basisscholen heeft een verbouwing nodig om de luchtkwaliteit binnen op 

orde te krijgen of asbest te verwijderen en ook op het gebied van wegen en 

bruggen is onderhoud en nieuwbouw dringend noodzakelijk. In Limburg is het 

niet anders, aldus Harrie van Eck van Haegens Bouw uit Horst.

“Kijk naar de megaplannen die er in 

Zuid-Limburg zijn ten aanzien van het 

renoveren van oude huurwoningen. 

Wat je nu ziet, is dat iedereen de 

hand op de knip houdt. Consumenten, 

bedrijven, gemeenten, de provincie 

Limburg en woningcorporaties. Van 

die eerste twee groepen kan ik het 

wel begrijpen. En ik begrijp ook dat 

er door de overheid in de huidige tijd 

goed naar budgetten gekeken moet 

worden, maar met investeringen 

in bouwprojecten breng je juist de 

motor van de economie weer op 

gang. Daarmee komt een hele keten 

weer in beweging. Goed voor de 

werkgelegenheid en de groei hier in 

de regio.”

Grondprijzen in Limburg
De directeur van Haegens Bouw zit niet 

op subsidies voor het bedrijf te wachten. 

“Daar gaat het helemaal niet om. Maar er 

moeten maatregelen genomen worden die 

het vertrouwen weer terug brengen en de 

boel in beweging krijgen. We moeten af 

van de terughoudendheid. Banken moeten 

starters weer gaan financieren. Wooncor-

poraties moeten hun woningen duurzaam 

renoveren. De gemeenten in Limburg 

moeten hun grondprijzen realistischer 

maken en niet beknibbelen op onderhoud 

aan panden en wegen. Dat is goedkoop die 

straks duurkoop blijkt te zijn. Bovendien ligt 

verloedering op de loer. Zonde!”

De Bouw maakt het

Brancheorganisatie Bouwend 

Nederland is onlangs een campagne 

gestart om het tij in de bouw te 

keren, onder de titel: ‘De Bouw 

maakt het’. We moeten juist nu 

investeren, is de oproep aan politiek, 

gemeenten, provincie Limburg en 

corporaties.
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Subsidies energie-
zuinig verbouwen 
in Limburg. 
Profiteer ervan!

De overheid maakt energiebespa-

rende verbouwingen nu nog aan-

trekkelijker door een aantal tijde-

lijke subsidies en financieringen. 

Maak er gebruik van zo lang het 

nog kan.

Limburgse Energie Subsidie
Tot 1.000 euro subsidie bij maatre-

gelen energiebesparing of duurzame 

energie.

BTW-verlaging isolatie
6% BTW op arbeidsuren (en materi-

aal) bij vloer-, gevel- en dakisolatie.

Goedkoper lenen
Duurzaamheidsleningen (1 tot 3% 

rente) en ‘groene’ hypotheken (tot 

0,2% rentekorting) op bedragen die 

gebruikt worden voor energiebe-

sparende maatregelen in uw huis. 

Verschilt per gemeente.

Kijk voor uitgebreide informatie 

op www.energiesubsidiewijzer.nl. 

Via uw postcode ziet u ook meteen 

welke subsidies er voor uw woning 

beschikbaar zijn.
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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 13 december 
tot en met 22 december 2012 

DONDERDAG 13 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Lucia, maagd en 
martelares 
18.00 uur geen uitstelling, rozenkrans en 
H. mis. 

VRIJDAG 14 DECEMBER
Feest van H.-Johannes van het Kruis, 
priester en kerkleraar
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis 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. 

ZONDAG 16 DECEMBER
Derde zondag van de Advent
09.30 uur (zang herenkoor, lector mevr. 
L. caris) – zeswekendienst nel Doensen-
Knapen, jaardienst annie van den berk-
Feijen, mathias Stals en catharina van 
Loon, clementine niessen, ouders en ca-
tharina manders, Wim mulders. 
MAANDAG 17 DECEMBER 
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel - tot bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 18 DECEMBER
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis met de LKV.

WOENSDAG 19 DECEMBER
18.30 uur geen rozenkransgebed en H. mis.

DONDERDAG 20 DECEMBER
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis – jaardienst godefridus 
Verdonschot. 

VRIJDAG 21 DECEMBER
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

ZATERDAG 22 DECEMBER
Vooravond van de vierde zondag van de 
Advent 
18.00 uur H. mis – (zang dameskoor 
cantantes, lector mevr. H. Dielissen) - 

Misdienaars
Zondag 16 december 09.30 uur: borbin 
en benke roost.

Wederom kerststal met
beweegbare beelden
op kerstavond staat de kerststal met de 
beweegbare beelden weer achter in onze 
kerk. De stal is te bezichtigen van 25 de-
cember tot en met 1 januari en ook op zon-
dag 6 januari (Driekoningen). alle midda-
gen van twee uur tot half vijf. en natuurlijk 
ook na de H.H. missen. In de kerk zijn ook 
minikerststallen in vitrines te bewonderen.

Kerstspel
Het kan nog. Je kunt je nog opgeven om 
mee te doen met het kerstspel dat op kerst-
avond (24 december) rond de avondmis 
in de kerk wordt gespeeld. aanmelden bij 
de pastoor op de pastorie of deze week 
woensdagmorgen of vrijdagmorgen tijdens 
het spreekuur in het Parochiecentrum.

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

nr.1355.09.246 
en Ing-bank gironr. 2943427

Zondag 16 december 
10.00 uur H. mis – voor Sjra Thijssen (van-
wege verjaardag).

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM 

DE WEI-JER (ST. JOSEPH)
Vrijdag 14 december 18.30 uur.
muziek: samenzang

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

15 t/m 22december  2012

ZATERDAG 15 DECEMBER: 19.15 uur H. 
mis, jaardienst ouders Peerlings-Jacobs, 
voor Truus Verheijen-beenders namens 
de buurt.

WOENSDAG 19 DECEMBER: 17.00 uur 
Kerstviering basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 22 DECEMBER: 19.15 uur 
H. mis.

LEZERS: zaterdag 15 december Francien 
Verheijen, zaterdag 22 december Piet van 
gog.

MISDIENAARS:  zaterdag 15 december 
ayla en Lois beerens, zaterdag 22 decem-
ber Jarno bongers en Valerie beerens.

“Wees meester in je eigen leven, maar een 
gast in dat van een ander”

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 E 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 E 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 16 DECEMBER 2012  H. mis 
om 11.00 uur.
Koor: Zondagskoor

H. mis voor het geestelijk en tijdelijk 
welzijn van de parochie. H. mis voor 
Pierre van nieuwenhoven en ouders Van 
nieuwen hoven-Pepels.

Lector: annie Van nieuwenhoven
Misdienaar: bert Verheggen 
Collectant: Jan Kuepers

Overleden
op 30 november is de heer Theu gerris, 
rochusstraat 61,  overleden. 
Dat hij moge ruste in vrede.

H. Missen met KERSTMIS
Maandag 24 december, Kerstavond,  
is er om 17.30 uur een gezinsmis voor en 
door kinderen met zang van het jeugdkoor 
”De Kwikkwekkertjes”. Hierin wordt het 
kerstverhaal verteld. ook kleine kinderen 
zijn van harte welkom.

Dinsdag 25 december 2012, eerste 
Kerstdag, is er om 11.00 uur een H. mis 
met zang van het St-rochuskoor.

Woensdag 26 december, tweede kerst-
dag, is er een H. mis om 11.00 uur met 
zang van het Zondagskoor.
 

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 15 – 22 december. 

ZATERDAG 15 DECEMBER, 11.00 (Kin-
derkoor De rikrakkers) Kerstviering Kbo 
ospel. 19.00 (Kerkelijk zangkoor grego-
riaans), Jan beerens (verjaardag), Jac 
Jacobs (verjaardag), jrd nellie Weekers-
migchels, jrd Thei ament, ghm Sjang Huij-
erjans en Hendrina michiels en kinderen, 
ghm cato op ’t root. 

ZONDAG 16 DECEMBER, 3e zondag 
van de advent, zondag “gaudete”, 10.00 
(Samenzang) ouders Driessen-Weekers, 
ouders Salimans-Hermans en zoon Peter, 
Theu bijlmakers en zoon albert (verjaar-
dag). 

DINSDAG 18 DECEMBER, 19.00 Kerst-
viering L.K.V.  

DONDERDAG 20 DECEMBER, 19.00 
voor de zieken. 

VRIJDAG 21 DECEMBER, 10.00 – 12.00 : 
Kerstcommunie voor de zieken.

ZATERDAG 22 DECEMBER, 19.00 
(Zanggroep ospel) jrd Ton Vaes, jrd Sjef 
van Deursen, ghm ouders camp-Hangx 
en zoon mathieu, ghm Sjra niessen en 
Lies niessen-Strous, zwd Tjeu Zegveld, 
zwd Drika Hermans-Jonkers.

ACOLIETEN: za. 15 dec. 19.00: richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 16 dec. 
10.00: Dennis van rooijen, Victor Köster, 
Sander van Lierop, cas Schonkeren; za. 
22 dec. 19.00: Harry geerlings, Kathy 
geerlings. 

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn mirthe van de Ven, Ven-
loseweg 18, en Lukas Verheijen, Weert, in 
onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
We wensen dopelingen en ouders van 
harte geluk en een goede toekomst. 

ADVENT: We spreken van de donkere 
dagen vóór Kerstmis …… Donker is ge-
brek aan licht : je ziet elkaar niet staan, 
er is geen weg. Je kunt alleen maar le-
ven waar licht schijnt. rond Kerstmis zie 
je veelbelovende dingen gebeuren : zorg 
en aandacht, het onrecht schrijnt eens te 
meer. Kijk maar om je heen. maar …. waar 
komt toch in ’s hemelsnaam het licht van-
daan, dat ons elkaar doen zien, dat ons 
feest doet vieren ? Wie is toch het licht 
in de nacht, dat ons op het spoor brengt 
om licht voor elkaar te zijn, midden in de 
winternacht ? In deze voorbereidingstijd 
op Kerstmis krijgen we misschien het ant-
woord op deze duistere vragen. Zondag 
klinkt in de liturgie het “gaudete” : ver-
heugt u, wees blij, het Kerstfeest nadert 
spoedig. De Kbo ospel houdt a.s. zater-
dag haar jaarlijkse Kerstviering en de LKV 
dinsdag a.s.

KERSTCOMMUNIE ZIEKEN: Vrijdag 21 
december wordt de Ziekencommunie van 
Kerstmis uitgereikt. U kunt zichzelf of een 
familielid nog aanmelden op de pastorie. 
Wie als regel de communie al ontvangt, 
hoeft zich niet opnieuw te melden. 

GEZINSVIERING KERSTAVOND: om 
de gezinsviering op Kerstavond om 19.30 
rustiger te laten verlopen worden geen zit-
bankjes voor de kinderen meer geplaatst. 
De ouders worden verzocht om hun kin-
deren bij zich in de bank te nemen.

 Pastoor a. Koumans. 

PAROCHIE 
H. BARBARA LEVEROy

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

Week van  15 dec. 2012 – 22 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 16  dec. 9.30 uur:
3de Zondag van de Advent
als jrd. voor Johannes breukers, maria Pee-
ters en anna, Hubert en Theodoor breu-
kers, overleden ouders Knapen-Stultiëns 
en tevens v.w. haar verjaardag    (cantate)

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	58	jaar	Thijs	
brentjens moge hij 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.     

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

L.K.V. OSPEL 
beste leden, 
op dinsdag 18 december houden we 
onze Kerstviering, die begint met een H. 
mis om 19.00 uur in onze parochiekerk, 
waarna de gebruikelijke koffietafel volgt in 
de Haaze-hoof. 

na deze versterking van de innerlijke mens 
treedt onze eigen toneelgroep “Ônger Ôs” 
voor ons op. alvorens huiswaarts te keren 
is er een loterij met vele prijzen. We wen-
sen jullie een sfeervolle en gezellige avond.
Tevens wensen we jullie prettige feestda-
gen en bovenal een gezond 2013. 
 met vriendelijke groeten,
 het bestuur.

Wij zijn dolgelukkig met de 
geboorte van onze dochter 

Hetty Iris 
 

Zusje van Will, Malena* en Tessa 
 

Geboren op
1 december 2012 om 08.34 uur  

Ze weegt 3.4 kg en 
haar lengte is 53 cm. 

 
Mayke en Trevor Wood van Gemert 

Santaquin, Utah, USA

Dankbetuiging

De vele hartelijke blijken van medeleven en belangstelling, 
ontvangen tijdens haar ziek-zijn en na het overlijden van mijn 
zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Leen Zegveld - Cuppens

hebben wij allen bijzonder gewaardeerd, het geeft ons steun en 
kracht om verder te gaan. Een bijzonder woord van dank aan 
huisarts T. van de Laar en Geuns Uitvaartbegeleiding.

    Pierre Zegveld 
    Kinderen en kleinkinderen 
     
Nederweert, december 2012

L.K.V. 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.
onze 1e bijeenkomst in 2013 is dinsdag 15 
januari, dan gaan we kienen.

 met vriendelijke groeten,
 Het bestuur

Kerstgezinsviering 
in de St. Lambertuskerk

Vrijdagmiddag 30 november kwamen er 20 kinderen in het parochiecentrum bijeen om 
een adventskrans te maken. bijgaande foto laat zien dat het knutselwerk zeer goed ge-
lukt was. De kinderen hebben veel plezier gehad. De kransen kregen een ereplekje in 
de kerk. Zaterdag 1 december zagen de kinderen in de gezinsmis het eerste kaarsje 
branden en na afloop mochten zij hun adventskrans mee naar huis nemen. 

op maandag 24 december is de er een KerSTgeZInSVIerIng om 19:00 UUr In De 
ST. LamberTUSKerK. Tijdens de viering wordt het kerstverhaal verteld. om het kerst-
verhaal uit te beelden is Pastoor Schuffelers op zoek naar kinderen die graag mee willen 
spelen. Zij hoeven geen tekst te leren maar beelden het verhaal uit wat verteld wordt. alle 
kinderen van de bassischool mogen meedoen. Deelname is gratis.
als uw kind mee wil spelen in het kerstverhaal geef het dan op via onderstaand strookje 
en lever het voor 19 december in bij de pastoor Schuffelers in de  brievenbus op school-
straat 2 of mail naar Lies roost op roost447@planet.nl. Vermeld de naam van het kind, 
de leeftijd, adres en telefoonnummer.

Let op: het verhaal wordt ÉÉn maal gerepeteerd in de kerk op vrijdag 21 december. Je 
ouders mogen je vrijdags om 15:30 uur brengen en rond 17:00 uur weer ophalen in het 
parochiecentrum (ingang achterzijde kerk bij de parkeerplaats van Jan Linders).

Pastoor Schuffelaars en de dameswerkgroep vinden het fijn als er veel kinderen mee-
doen.

- - - - - - - - - - - - - ✂ - - - - - - - - - - - - - ✂ - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - - - - -

Ik ……………………………………………………………………………….…… wil meedoen 

met het kerstspel in de kerk.

Ik ben ………… jaar oud en mijn telefoonnummer is:…………………………………………

mijn adres is: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Kerstverlichting centrum 
Nederweert

NEDERWEERT SfEERVOL 
VERLICHT

De donkere dagen van het jaar zijn weer 
aangebroken. De dagen worden steeds 
korter en de avond valt al vroeg. met de 
feestdagen in het vooruitzicht maken 
we het toch graag gezellig in neder-
weert. Winkeliers uit het centrum hebben 
daarom de straten opnieuw versierd met 
kerstverlichting. Dat geeft het winkelen in 
nederweert net dat beetje extra sfeer!  

De kerstverlichting wordt mede mogelijk 
gemaakt door:  
Schmitz-engelen – Kapsalon Ton Willems 
– Kapsalon Ymfe – Pleunis mode – Verze-
kering/Financiering mackus – restaurant 
Diverso – De Spijkerbox – DPS neder-
weert – Jumbo Heerschap nederweert – 
Palmen Sport – alda’s Handwerkboetiek 
– Hubo Duijts – Kessels mannenmode – 
Jola mode – Shoeby Fashion – bloemsty-
ling ’t roosje – Shoetime – apotheek 
naus – Hema – bollen modeschoenen 
– cafetaria ’t goudhaantje – café Zaal 
centraal – eyecentre nederweert – Dro-
gisterij Janssen v.d. Kerkhof – Jan Dries-
sen Tweewielers – Slagerij Hermanns 
– Kaasshop Inge – Foto nederweert – 
bakkerij Jos Puts – Wijnkoperij Storms – 
Jan brinkmans opticiën – Saelmans Hy-
potheken – expert Lambers – guulke – De 
Kleine Winst

Nederweert maakt het gezellig met de 
feestdagen!

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van belangstelling en 
medeleven bij de ziekte en het overlijden van

Nel Doesen-Knapen
Uw aanwezigheid hebben wij zeer op prijs gesteld.

Wiel
Johan – Lilian
        Sophie

Ineke – William
       Lotte

Een speciaal woord van dank aan iedereen die ons heeft bijgestaan in deze 
moeilijke tijd.

De zeswekendienst vindt plaats a.s. zondag 16 december om 9.30 uur in de 
St. Lambertuskerk te Nederweert.

Met de collecte voor het Hospice te Weert is een bedrag van € 330,00 
gedoneerd . Hiervoor hartelijk dank.

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

OPEN EETTAfEL LEVEROy
op donderdag 20 december is weer open 
eettafel, aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdagmiddag 19 
december 11.00 uur. nieuwe bezoekers 
aanmelden tot dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

55+ DANSEN
Donderdag 13 december is er weer 55+ 
dansen in café – Zaal bi-j Le-nie
Kruisstraat 53 te nederweert-eind.
binnenkomst aan achterzijde, tevens par-
keergelegenheid
We beginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 24.00 uur.
www.cafezaalbijlenie.nl/

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

Witgoed
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

Graafschap Hornelaan 118h Weert
Tel. 0495-534434 / 06-41826841
www.goedgebruiktgoed.com
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Laco maakt fitter
worden (en blijven)
al 25 jaar gemakkelijk
Laco viert zijn zilveren jubileum! Al 25 jaar maken we fitter worden

makkelijk. Ook in 2013. Als sporter sta je altijd centraal bij Laco. 

Daar doen we alles voor. Of je nu zwemt, fitnesst of groepslessen 

volgt, je kan altijd terugvallen op onze kennis en ervaring.

Wij helpen je op een gezonde manier met sportief bewegen. 

Daarvoor kies je bij Laco uit een uitgebreid aanbod van zwem- 

en fitnessprogramma’s. Dat is sportief bewegen makkelijk maken. 

Word nu lid en profiteer! Je betaalt geen instapgeld (€27,50) én 

ontvangt het Laco Makkelijk Fit Pakket met onder andere een sporttas 

en een handdoek t.w.v. €22,50. Het Makkelijk Fit Voordeel is geldig van 

17 december 2012 t/m 13 januari 2013. Vraag naar de actievoorwaarden.

Profiteer nu van het Makkelijk Fit Voordeel

27,50) én 

€50
t.w.v.

@LacoTwitness: Volg Laco ook op Twitter. 

Je blijft dan altijd op de hoogte en ontvangt

elke dag een Makkelijk Fit Tip! Een leuke 

steun in de rug voor je dagelijkse portie

beweging.

#TWITNESS

CALORIEËN
DA’S MAAR
5 KEER OP
DE LOOPBAND

BIJ LACO

2013

Laco sportcentrum Nederweert
Winnerstraat 1, Nederweert, Tel.: (0495) 62 59 25, www.laco.eu



Iedere vrijdag is het bij Eetcafé De Kleine Winst 
voortaan “Friday Unlimited”. Dit arrangement 
houdt het volgende in: Per gang mag je uit een 
kaart van 20 gerechtjes, 2 gerechtjes bestel-
len. Deze gerechtjes worden in een kleine vorm 
geserveerd, de gerechtjes kun je gedurende het 
arrangement onbeperkt bestellen! 

Bij Eetcafé De Kleine Winst 
luid je je weekend passend in!

CHRISTMAS EDITION

1 e en 2 e kerstdag
vanaf 18.00 uur

15 jaar
Eind 2012 ‘zit’ Paul van der Sande 15 jaar in Eetcafé De 
Kleine Winst! Dit laten we natuurlijk niet zomaar onge-
merkt voorbij gaan…

Daarom presenteren we u het 
feestweekend van 15 jaar Paul!

27 DECEMBER
Inluiden feestweekend met de Gouverneur en  
GRATIS DRANK tussen 00.00 – 01.00 uur

28 DECEMBER
Vanaf 21.00 uur: livemuziek: Tribute!

29 DECEMBER
*Jorinne sings Springsteen
*KBP-band
*Route 66
*Harry Zelluf en Joerik

30 DECEMBER
12.00 - 13.30 uur: Brunch
14.00 uur: Reintje de Vos voor de kids!
14.00 - 03.00 uur: Disco Haro Top 100 

VAN 27 T/M 30 DECEMBER:
Consumpties € 1,50 i.v.m. het 15-jarig jubileum.  
Koop je voor € 30,- penningen dan is de brunch gratis!

31 DECEMBER
Oudejaarsbuffet: Drank + uitgebreid buffet  
tot 00.00 uur € 32,50

NIEUWJAARSDAG
Vanaf 21.00 uur: F.A.R.T.
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kerstmis en oudjaarsdag 2012

TAPAS TAKE AWAY
Wilt u eens iets anders tijdens de feestdagen? Dat kan!

Bij ons is het mogelijk tijdens deze dagen tapas af te halen.
Tijdens beide kerstdagen en oudjaarsdag is het mogelijk bij ons  

tapas te bestellen en lekker thuis op te eten.

Zijn de tapas bedoeld als volledige maaltijd dan raden wij u aan  
4/5 bakjes per persoon te bestellen.

Wil u de tapas gebruiken voor bij de borrel dan zijn 2/3 bakjes per persoon voldoende.

De bestelformulieren vindt u op www.cafedekleinewinst.nl

ASSORTIMENTEN
Ook kunt u kiezen voor een verrassingsassortiment, hierbij verrassen wij u met heerlijke 

tapas, welke wij zelf samenstellen.

Bij de assortimenten serveren wij u:
Warme en koude tapas, brood, fruit, boter en tapenades.

Wij kunnen u de volgende assortimenten aanbieden:

€ 15,00 per persoon
€ 17,50 per persoon
€ 20,00 per persoon

Bij grotere groepen is het mogelijk om een tapasbuffet te bestellen (15 personen).
Hierbij heeft u keuze uit twee mogelijkheden:

Buffet 1: € 17,50 per persoon
Buffet 2 € 20,00 per persoon

REGELS
-Bestellingen moeten een week van te voren gemaakt zijn via het bestelformulier.

- Bestellen kan alleen bij minimale besteding van € 75,00.
- Warme gerechten blijven ongeveer 30 minuten warm.

- Bij grote groepen is er de mogelijkheid tot bezorgen (vanaf 15 personen).
- Tapasbakjes en vorkjes krijgt u in bruikleen.

- Betalingen à contant of met de pin.

Voor meer informatie kunt u ons altijd even bellen, of kijk op onze website.

Telefoon 0495-633180
www.cafedekleinewinst.nl

Met de verhuizing van 
Maarheeze naar Neder-
weert is Hanssen Auto’s 
nog beter bereikbaar 
voor klanten uit de hele 
regio. Het nieuwe pand 
aan de Pannenweg ligt 
op een mooie en gemak-
kelijk bereikbare locatie, 
met ruime parkeergele-
genheid.

Meer dan 40 jaar autobranche
Hanssen Auto’s is begin jaren zeventig 

opgericht door Theo Hanssen. Inmiddels  

beschikt het bedrijf over meer dan 40 jaar 

ervaring in de autobranche en is het een 

begrip in de regio. Roland Hanssen heeft 

het bedrijf ruim 10 jaar geleden overgeno-

men en voortgezet, waarbij de kernwoor-

den service, kwaliteit en betrouwbaarheid 

de pijlers van het bedrijf vormen.

Occasion verkoop
Hanssen Auto’s is hét adres voor een be-

trouwbare occasion van elk merk tegen 

een betaalbare prijs, inclusief Nationale 

Auto Pas (auto met gegarandeerde 

kilometerstand).

Ook bemiddeling bij het zoeken naar 

de juiste auto behoort tot de mogelijk-

heid. En dat natuurlijk met een uitste-

kende service en garantiemogelijkhe-

den. Heeft u toch liever een nieuwe 

auto of bedrijfswagen, wij helpen u 

graag verder. 

Onderhoud en reparatie
Het onderhoud van uw auto is van 

groot belang, zodat u met een gerust 

hart op weg kunt. In een nieuwe en 

moderne werkplaats zorgen onze goed 

gekwalificeerde medewerkers voor 

onderhoud, reparatie, APK en airco 

service van elk merk auto of bedrijfswa-

gen. Daarnaast zorgen wij, als BOVAG 

gecertificeerd autobedrijf, ook voor 

schadeherstel en -afhandeling met uw 

verzekeringsmaatschappij. Bandenser-

vice en opslag van zomer-/winterban-

den behoren tot de mogelijkheid.

Eigenaar Roland Hanssen staat samen 

met zijn team voor u klaar. En heet u 

van harte welkom op de nieuwe locatie 

in Nederweert!

Hanssen Auto’s
Pannenweg  104,  6031 RK Neder-

weert of kijk op www.hanssenautos.nl 

Hanssen Auto’s begrip in de regio

Weekblad voor Nederweert DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012

Met trots presenteren wij u 
onze nieuwe vestiging in Nederweert 

Hanssen Auto’s is al 40 jaar een begrip 
en een vertrouwde naam in deze regio

In onze showroom en op ons groot buitenterrein bieden wij u een ruime keuze van topoccasions aan. 

Met onze geheel vernieuwde werkplaats, voorzien van alle moderne apparatuur, en ons ervaren 

personeel  garanderen wij u een goede service. U kunt bij ons terecht voor onderhoud aan alle merken, 

(schade-) reparatie en APK aan uw auto of totale wagenpark.

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te komen nemen tijdens onze open dagen!

ZATERDAG 15 & ZONDAG 16 DECEMBER 2012 VAN 11.00-17.00 UUR

Laat tijdens de open dag uw adres bij ons achter en maak kans op mooie prijzen,  

waaronder een gratis kleine beurt en gratis APK van uw auto.

Roland Hanssen en zijn team heten u van harte welkom bij Hanssen Auto’s in Nederweert!

Pannenweg 104 6031 RK NEDERWEERT 0495-592154  info@hanssenautos.nl www.hanssenautos.nl

15 en 16 december

MAAK KANS OP 

MOOIE PRIJZEN!!!



ZWARTE PIETEN BIJ 
ZPC NEDERWEERT

23 en 24 November waren er 2 pieten aan-
wezig bij de training van ZPC Nederweert. 
De pieten kwamen eens een kijkje nemen 
of de zwemmers en zwemster ook wel 
goed kunnen zwemmen. 
Ik heb even met de pieten gesproken en 
ze waren zeer tevreden. Ze hadden niet 
gedacht dat er in Nederweert zo een goe-
de zwemvereniging bestaat. 
De pieten deden op zaterdag zelfs mee 
met de warming up van de synchroon-
zwemster. De pieten vonden het super tof. 
Omdat iedereen zo goed gezwommen 
heeft kregen ze van de pieten een wel 
verdiende chocoladeletter. Ook enkele 
schoenen waren gevuld met heerlijke pe-
pernoten. 

Pieten bedankt voor jullie bezoekje aan 
onze verenging.

Zpc Nederweert

SP   RTNIEUWS
Weekblad voor Nederweert

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

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

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:
Leeters Accountancy

en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & 

Wagemans

OUDER- EN KINDGYM BIJ 
GV WILSKRACHT

Voor wie
2 tot 4 jaar 

Samenvatting
Peutergym is speciaal bedoeld voor de 
peuter van twee tot vier jaar, die samen 
met papa, mama of opa en oma, lekker 
wil gymmen. 
De peuters krijgen tijdens deze peutergym 
lessen spelenderwijs verschillende bewe-
gingsituaties aangeboden, waardoor ze 
geprikkeld worden om te bewegen, klim-
men, klauteren, springen, rollen etc. Ze 
leren ondermeer hoe kleine opdrachten 
uitgevoerd moeten worden. Daarnaast 
komen het inschatten van afstand, diepte, 
hoogte en verte aan de orde. In de ont-
moeting met andere kinderen leert de 
peuter dat je rekening met elkaar moet 
houden en dat je op je beurt moet wach-
ten. Samen bewegen zal het contact tus-
sen u en uw peuter alleen maar verste-
vigen en de peuter meer zelfvertrouwen 
geven. Als ouder kunt u bepaalde dingen 
voor doen, maar zult u vooral aanmoedi-
gen, stimuleren en ondersteunen, daar 
waar nodig is. Dat zal uw kind voldoende 
aanzetten tot bewegen. 
Nicole van der Weerden, ervaren docent 
van de KNGU (Koninklijke Nederlandse 
Gymnastiek Unie) op het gebied van peu-
ter- en kleutergym verzorgt deze lessen 
op vrijdagochtend van 09.15 tot 10.00uur 
in het Sportcentrum “de Bengele” in Ne-
derweert. 
De eerste les is op vrijdag 11 januari 2013 
en de eerste 3 proeflessen zijn gratis!

De lessen bestaan uit een inleiding op mu-
ziek op bewegen of een spelvorm, daarna 
krijgt de peuter samen met de ouder oe-
feningen met ballen, parachute, doekjes 
etc. Even later volgen de peuters een uit-
gezet circuitje van toestellen. Waarna de 
les gezamenlijk wordt afgesloten. 

Sportcentrum de Bengele
De Bengele 8
6031 TZ 
Nederweert
Data en tijden 
Iedere vrijdagochtend van 09.15 – 10.00 
uur (m.u.v. basisschoolvakanties)
Start 11 januari 2013.
Toegankelijkheid
Voor iedereen! 

ZAALCOMPETITIE 2012-2013
ZONDAG 16 DECEMBER BEKER
Sporthal de Hoven, Margraten
DS1 Margraten 3 – Ospel 1           12.30u.
Sporthal d’n Adelaer
A BSAC 2 – Ospel 1                  13.00u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

ZWEMSTER VAN DE MAAND IS 
IVY VAN EKERT

Ivy zwemt bij de wedstrijdploeg met 
erg veel plezier. Ze is fanatiek, heeft al-
tijd goede zin, lacht altijd, is altijd op de 
trainingen en dat zie je dan ook aan haar 
vooruitgang de laatste tijd. 

We hielden een kort interview met Ivy:

Wat is zo leuk aan zwemmen?
De sport zelf, ik zou het niet anders kun-
nen zeggen. Hahaha.

Hoe lang zwem je al bij zpc?
2 jaar

Welke diploma’s heb je?
A,B,C, zwemvaardigheid 1,2,3 en red-
dendzwemmen 1,2,3,4

Wie is je favoriete trainer?
Johan de Leeuw 

Wat is je favoriete slag?
Borstcrawl. Hierin ben ik ook het snelste.

Wie waren toch al die fans die op de 
tribune zaten bij de uitroeping van 
zwemster van de maand?
Mama, papa, oma en mijn 2 neven.

Ivy is helemaal blij. Ze straalde helemaal 
toen ze gekozen werd tot zwemster van 
de maand. Ivy vertelde het ook super leuk 
te vinden. Ze had het wel een beetje ver-
wacht/gehoopt omdat al haar fans op de 
tribune zaten.

Super gedaan Ivy!!!!

Bestuur en kader 
ZPC Nederweert

Meer info: www.fortutas.nl

Wedstrijden:
Woensdag 12 december: 
Maaseik
VCA Maaseik- Recr. Dames 2 

Donderdag 13 december:
Nederweert
Recr. Dames 1 - Hornerhof/HHC 20.00 uur
Scheidsrechter Jac Scholtes
Recr. Heren 2 - V.C.P. 2 Nederweert 20.00 uur
Scheidsrechter Niek Houben
Echt
V.C.P.1 – Recr. Heren 1 20.30 uur

Zaterdag 15 december:
Nederweert 
Nevobo Dames 1- Hornerh./HHC DS 4 18.30 uur
Scheidsr. Henk Reijnders/teller Tijs Verlaak
De wedstrijdbal bij deze wedstrijd is ge-
schonken door Account+ Belastingadvi-
seur uit Weert. 

Zondag 16 december:
Nederweert
CMV Niv. 4
S’62 N4 2 – CMV Niv. 4 1 12.30 uur
Hornerh/HHC N4 4 - S’62 N4 2 13.00 uur
Hornerh./HHC N4 4 - VC Fortutas N4 1 13.30 uur
Scheidsr. Wendy Gielen/tellers Anouk 
Duijts en Ava Geraats/zaalwacht Emiel 
Lourensen en Leon Cuijpers
CMV Niv. 6 
CMV N6 3 - Accretos N6 4 12.30 uur
Voluntas N6 2 - Accretos N6 4 13.00 uur
Voluntas N6 2 – CMV Niv. 6 3 13.30 uur 
Scheidsr. Marleen Verdonschot/ tellers 
Pien en Pleun Beerens/zaalwacht Emiel 
Lourensen en Leon Cuijpers
Nederweert
Mix B 1 - Livoc Liessel JB 12.30 uur
Scheidsr. Jeroen Eekhout/teller Tonny 
Thijssen
Arcen
CMV Niv. 6 1 – Tupos N6 1 13.30 uur
CMV  Niv. 6 1 - S’62 N6 1 14.00 uur
Neer
CMV Niv. 1 
VC Asterix 1.1 – CMV Niv. 1 10.15 uur
CMV niv. 1 – VC Aspargos 1.1 10.45 uur
VC Kessel 1.1 – CMV Niv. 1 11.00 uur
CMV Niv. 3
VC Asterix 3.2 – CMV Niv. 3 14.45 uur
CMV Niv. 3 – Olsredlem 3.2 15.15 uur
Olsredlem 3.1 – CMV Niv. 3 15.30 uur

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

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

PROGRAMMA ‘T BRÖKSKE
Zaterdag 15 december
Sporthal Nederweert
‘t Brökske 3 - ZvWeert 3  17:00u
‘t Brökske 2 - ZVV Roerdalen 1   18:00u
‘t Brökske 7 - Sjlaop Mer Wiejer 1  19:00u
Sporthal Neer
De Gastronoom 8 - ‘t Brökske 5   19:30u
Sporthal Sevenum
zv Serum 3 - ‘t Brökske 8      19:30u

SPORTNIEUWS 
JUMPING GIANTS.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 49: 15 december – 16 december.

Zaterdag 15 december 2012.
Uitwedstrijden:
Deurne – MU16 17.00 uur.
Thuiswedstrijden:
Geen.

Zondag 16 december 2012.
Uitwedstrijden:
Geen.
Thuiswedstrijden:
U14 – Vido 15.30 uur.
U16-2 - BSW 15.30 uur.
U18-1 - Titans 15.30 uur.
MU18 – BSW 17.30 uur.
HS – BBC 17.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

PROGRAMMA SV LEVEROY
Zondag 16 december
Cranendonck 3 - Leveroy 2  10.30 uur
Laar 8 - Leveroy 4  9.30 uur.

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

PAARDENSPORTVERENIGING 
NEDERWEERT 

Reuver 24 november, dressuurwed-
strijd paarden
Kimberly Roost met Bolanda, 3e  prijs in 
de klasse M2

Asten-Heusden 24 november, dres-
suurwedstrijd pony’s
Anouk Verstappen met Laico, 3e prijs in 
de klasse DE-B

Asten-Heusden 25 november, dres-
suurwedstrijd paarden
Mieke Kessels met Sybren H, 2e prijs in 
de klasse M1

Nederweert 1 – 2 december, dressuur-
wedstrijd paarden
Kimberly Roost met Bolanda, 1e  prijs in 
de klasse M2
Adrienne Dings met Chapeau D, 1e  en 5e 
prijs in de klasse M1
Miriam Severijns met Duranka, 2 x 1e prijs 
in de klasse B
Marlous Reuten met Vianne, 3e prijs in de 
klasse B

Helden 1 – 2 december, springwed-
strijd paarden
Angela van de Boom met Lavina, 7e prijs 
in de klasse L
Angela van de Boom met Diablo Z, 6e 
prijs in de klasse B

SPORTNIEUWS 
HBS WILHELMINA

Maandag 17 december algemene leden-
vergadering. Aanvang 19.30 uur.

Programma

4e Bondswedstrijd Organisatie : St Hu-
bertus Stramproy
Donderd 13-dec 2012  aanv. 19,30 uur  1 Zestal
Vrijdag 14-dec 2012  aanv. 20,00 uur  2 Zestallen
Zaterdag 15-dec 2012  aanv. 13,30 uur  4 Asp
Zaterdag 15-dec 2012  aanv. 16,30 uur  2 Zestallen
Zaterdag 15-dec 2012  aanv. 20,00 uur  1 Zestal
Zondag 16-dec 2012  aanv. 10,00 uur  1/2 Zestal

Met vriendelijke sportgroeten,
Namens bestuur, 
H.B.S. Wilhelmina

HARMONIE ST. JOSEPH
Hoera, het is een jongetje....
Sinds 30 november 2012 zijn Marion en 
Paul de Laat-Bloemers de trotse ouders 
van IVO.
Wij feliciteren hen met de geboorte van 
hun zoon en wensen ze een gelukkige 
toekomst!

Nieuwjaarsconcert:
Ons Nieuwjaarsconcert is op zondag 
6 januari 2013 vanaf 10.30 uur in Ge-
meenschapshuis De Pinnenhof. Er zijn 
optredens van de jeugdharmonie, de 
AMV-leerlingen, de slagwerkgroep en het 
harmonie-orkest. Direct na het concert 
begeleiden we Prîns Jos II, Prînses Ju-
dith en het hele prînselijk gezelschap naar 
Zaal Centraal voor hun receptie.

Veurpreuve:
Ook zal volgend jaar voor de tweede keer 
het Veurpreuve worden georganiseerd 
op de donderdag voor de Vastelaovundj 
(donderdag 7 februari 2013 vanaf 19.30 
uur). Naast een gezamenlijk optreden 
van jeugdharmonie, slagwerkgroep en 
harmonie-orkest is er ook volop ruimte 
voor acts van en door eigen leden en voor 
optredens van lokale en regionale arties-
ten. Met Prins Jos II en Prinses Judith in 
ons midden wordt dit vast een gewel-
dige avond. De plaats van handeling zal 
worden onze eigen Zaal Willem Tell die 
dan helemaal klaar zal zijn.

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

WEDSTRIJDSCHEMA
H.V. MEREFELDIA

Programma Zaterdag 15 December 2012 
Nederweert, de Bengele
DB1 Merefeldia B1 – Handbal Venlo DB2 
11.05u

Programma Zondag 16 December 2012 
Nederweert, de Bengele
DS1 Merefeldia 1 – Wittenhorst 1  16.30u
HS1 Merefeldia 1 – Wittenhorst 1  18.00u

De wedstrijdbal word deze week 
geschonken door:

Bredox Weert

www.hvmerefeldia.nl

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 8 december
Merefeldia B1 – MMC Weert B1  14:30
Merefeldia C1 – MMC Weert C1G  13:00
Helden D1 – Merefeldia D1G 09:45/11:00
Brevendia E1 – Merefeldia E1G 09:30/10:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 16 december
SV Budel 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
MMC Weert 5 – Merefeldia 5 09:00/10:00
Merefeldia 6 – Laar 7 10:00
DESM 6 – Merefeldia 7 08:30/09:30

Activiteiten
Donderdag 13 december
Kruisjastoernooi (ook op 10, 17 en 24 jan.)
Vrijdag 14 december
Kampioensreceptie Merefeldia D3, 19:00 uur
Zaterdag 15 december
Windbuksschieten A- en B-junioren
Donderdag 20 december
Crazy Christmas: kerstborrel voor alle le-
den Vanaf 20:30 uur

Merefeldia D3 kampioen!

RKSVO NIEUWS
Donderdag 13 december:
KNVB DM017 - RKSVO C1 19.00

Vrijdag 14 december:
Filmavond E en F-jeugd 18.30
Filmavond D en C-jeugd 20.30

Zaterdag 15 december:
RKSVO B1 - DESM B1 14.30
Reuver E1 - RKSVO E1 10.00
Kampioensreceptie RKSVO F1 en F2 19.00

Zondag 16 december:
SV Budel 4 - RKSVO 3 10.00
Heythuysen 6 - RKSVO 7 09.45
RKSVO da.1 - Armada da.1 11.00
Huldiging Jubilarissen: Tijdens de jaarlijk-
se Nieuwjaarsborrel van RKSVO(4 januari) 
worden de jubilarissen gehuldigd. Kent u 
iemand die (mogelijk) jubilaris is, laat dit 
dan zo spoedig mogelijk even weten bij 
Johan de Bruin.
Dit om mogelijke teleurstellingen te ver-
komen.
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegel-
centrum Weert

NEDERLANDSE KAMPIOENSCAPPEN 
MAJORETTES
Op zaterdag 15 december zullen vier ma-
jorettes van schuttersgilde St. Lucie deel-
nemen aan de Nederlandse Kampioen-
schappen in Oss. Rond het middaguur zal 
Loïs de wedstrijdvloer betreden om deel 
te nemen aan de sterparade. Het trio be-
staande uit Bianca, Mariska en Sharon zal 
laat in de namiddag de show opvoeren.
Wij wensen de dames en instructrices 
veel succes!!

Op dezelfde datum organiseert het Paro-
chieel Comité de jaarlijkse kerst inn.
Het klaroenkorps zal de muzikale opening 
verzorgen. De kerst inn wordt gehouden 
in Reigershorst en de aanvang van de 
avond is om 20.00 uur.

Op de maandagen 24 en 31 december ko-
men de repetities van het klaroenkorps en 
de majorettes te vervallen.

Felicitaties voor Daan en Emmy met het 
winnen van de carnavalskraker voor het 
komende carnavalsseizoen.

AGENDA  DECEMBER:
11 dec. Bijeenkomst schuttersfeest com-
missie
15 dec. Nederlandse Kampioenschappen 
majorettes Oss
15 dec. Kerst-inn Reigershorst

Om alvast te noteren:
02 jan. Nieuwjaarsreceptie voor leden, 
sponsoren, begunstigers en supporters.
14 jan. Kleermaker 19.00 uur –café Bi-j 
Le-nie

Met schuttersgroet,
Het bestuur

Programma Za. 15 dec. Sporthal Ben-
gele Nederweert
Eindse Boys E2 - FC Oda E4 14.40 uur 
SVVH E1 - Eindse Boys E2 15.20 uur

Programma Za. 8 dec. Sporthal De 
Wiee Posterholt
Linne E2 - Eindse Boys E3 14.50 uur 
Eindse Boys E3 - SHH E9 15.30 uur 
Eindse Boys E3 - Laar E5 16.10 uur

Programma Za. 15 dec. Junioren
HEBES B1 - Eindse Boys B1 14.00 uur

Programma Zo. 16 dec. Senioren 
SV Budel 5 - Eindse Boys 3 10.00 uur

Programma Zon, 16 dec, Dames
Liessel VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur 
Heythuysen VR1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
Kaarten op donderdag 13 dec. aanvang 
20.00 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

Op zondag 16 december zal onze jeugd-
drumband en de gehele drumband, sa-
men met nog 5 andere verenigingen, een 
concert geven in het Haaze-Hoof. Ieder-
een is van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen! Het concert zal starten om 
16:00 uur. 

Op zondag 23 december zal de jaarlijkse 
winterpeelwandeling georganiseerd wor-
den door Harmonie Melodie der Peel en 
Drumband & Schutterij St. Odilia Ospeldijk. 
Iedereen die een leuke wandeling wil ma-
ken door het peelgebied kan hieraan deel-
nemen. Houdt onze website in de gaten 
voor meer informatie over de wandeling!

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

www.sintodiliaospeldijk.nl

MTB CUCLO CROSS 
FIETSSPORTIEFCUP 

TE NEDERWEERT-EIND
Zondag 16 december vondt voor de 4e 
keer een MTB-cyclo cross wedstrijd plaats 
in het kader van de FietssportiefCup.

In Nederweert-Eind, locatie dagcamping 
de Houtsberg, start om 10.30 uur de 
jeugdcategorie. Hierna volgen de jon-
gens/dames. De heren en masters sluiten 
af, zij starten om 13.30 uur. He is mogelijk 
om met een daglicentie te starten. Voor 
verdere informatie: Frans Kessels tel. 06-
51402815.

Er is een mooi parcours uitgezet. De wed-
strijd wordt georganiseerd door TWC Ne-
derweert in samenwerking met wielerclub 
Midden Limburg. De dames van TWC Ne-
derweert verzorgen de Koek en Zopie tent 
helemaal in de kerstsfeer. Entree is gratis.

LES OVER DUIKMESSEN BIJ 
DUIKTEAM NEDERWEERT!!

Regelmatig worden er lessen gegeven 
over verschillende soorten duik uitrus-
tingsstukken. Deze avond stond het duik-
mes op het programma. Je hebt hier ver-
schillende soorten en maten in. De keuze 
van het mes is ondermeer afhankelijk van 
waar je het voor wilt gebruiken. Standaard 
heeft iedere duiker een duikmes bij zich, 
voor als hij ergens aan vast blijft zitten 
zoals een fuik of een vislijn. Deze avond 
kon iedere duiker een aantal messen uit-
proberen en tevens de voor en nadelen 
daarvan ervaren.
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 zater-
dag van 16.30 tot 20.30 uur.Voor verdere 
info, kijk op www.duikteamnederweert.nl 
of stuur een mail naar info@duikteamne-
derweert.nl 

Tennisclub NTC’72 en Babolat hebben 
per 1 januari een overeenkomst gesloten 
voor de duur van 3 jaar.
Babolat zal gedurende deze periode de 
trainings en wedstrijdballen leveren.
Tevens zal er een baan naar Babolat ver-
noemd worden. Tot slot kunnen we melden 
dat verschillende commissies aangekleed 
zullen worden door bovengenoemd merk.
We zijn de heer van de Pas dan ook dank-
baar voor hetgeen mogelijk is gemaakt!

BIJEENKOMST MAANDAG 
17 DECEMBER 2012

VOOR LEDEN EN ACHTERBAN

Het bestuur nodigt u graag uit voor het bij-
wonen van deze bijeenkomst in: 

Café/zaal “De Schans” te Budschop, 
Nederweert

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:

1. Opening en vaststellen van de agenda
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken en/of mededelin-

gen
4. Bestuurszaken
5. Fractienieuws 
6. Behandelen agenda raadsvergadering 

18-12-2012, o.a. 

2013

7. Rondvraag
8. Sluiting

 Het bestuur,

De stukken voor de raadsvergadering 
liggen vanaf 19:00 uur ter inzage bij 
café/zaal “De Schans”.

TUSSEN KUNST EN KAST IN DE 
RACE BIJ ZOEKTOCHT NAAR 

DE LEUKSTE WINKEL VAN 
NEDERWEERT.

Elke winkel is uniek. Maar wat maakt een 
winkel nou de leukste van de gemeente 
Nederweert? 

Bij de Verkiezing van het Leukste Winkel 
kan er nu gestemd worden via www.leuk-
stewinkelverkiezing.nl/nederweert. 

Bij het uitbrengen van een stem maken 
stemmers direct kans op leuke prijzen zo-
als een reis voor 2 personen naar Parijs, 
de nieuwe iPad, of een dagje wellness. 

Ook kunt u KIKA steunen.

Rapportcijfers
Bij het stemmen kan men cijfers geven 
voor onder meer sfeer, klantvriendelijk-
heid, prijs/kwaliteit-verhouding en de per-
soonlijke service.
In iedere gemeente zijn er na 22 februari 
2013 twee winnende winkels: de winkel 
met de meeste stemmen en de winkel met 
de hoogste waarderingscijfers.

Wij van Tussen kunst en kast uit Leveroy 
(gemeente Nederweert) , zouden het ge-
weldig vinden om deze race te winnen. 

STEVENS
TELEVISIES

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

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

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

Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

d dk

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl


