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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

 makelaardij

 taxaties

 hypotheken

 verzekeringen

 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts C. Corbey

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Miranda Kursten

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl

Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

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

KESSELS INSTALLATIES B.V.

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

http://www.kessels-installaties.nl

- ZONNEPANELEN

- WARMTEPOMPEN

- CV-ONDERHOUD

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Aniek Lalieu: 

“Ik kom graag naar deze praktijk 
omdat ik altijd goed geholpen word. 
Iedereen is altijd erg aardig!”

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen 

kwam haar persoonlijkheid 

perfect tot uiting.’

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 ".

De kerstdagen komen eraan, 
de winter heeft echt zijn in-
trede gedaan en dus nadert het 
Eynder Winter Festijn 2012 al 
snel. Vele vrijwilligers zijn volop 
bezig met de voorbereidingen. 
Eynderhoof is al omgetoverd 
in kerstsfeer. Dit jaar zijn er 
verschillende nieuwe acts. Het 
festijn zoekt nog kindjes Jezus.

Dickens, Bethlehem en Eynder-
Ryck
Net als tijdens de vorige edities 
vind je dit jaar tijdens het Eynder 
Winter Festijn de drie thema’s; 
Dickens, Bethlehem en het 
fantasybos dat is vernieuwd en 
omgedoopt tot het EynderRyck. Je 
ontmoet de Kerstman, de nota-
belen, zwerfkinderen, de poppen-
speler en de vuurmannen met hun 
speciale act in Dickens. De heks, 
magiërs, boskoning en boselfjes 
dwalen in het EynderRyck. En de 
levende kerststal, de nomaden en 
de buikdanseressen tref je aan in 
Bethlehem. En niet te vergeten, 
hoor en zie je de mooie koren en 
muzikanten die het geheel in kerst-
sfeer opluisteren. 

Wat is er nieuw in 2012?
In Bethlehem vind je het zwevende 
tapijt. Je kunt een demonstratie 
waterpijp roken bekijken en ook 
zelf de waterpijp roken. Hassan 
de Oosterse koopman bied je zijn 
koopwaar op ludieke wijze aan. In 
het EynderRyck vind je naast het 
fantasybos een Keltisch kampe-
ment in middeleeuwse stijl. Daar 
passeer je de poortwachters en 
ontmoet je ridders met zwaarden. 
Er is een speciale arena waar een 
magische paardenshow plaats 
vindt. In het kampement kan men 
tin gieten en bijvoorbeeld vuur 
maken. Kinderen kunnen een 
workshop zwaard vechten volgen. 
De edelsmid maakt sieraden. 
Daarnaast is er allerlei koopwaar 
van leren tassen en riemen tot 
houten dolken en van vilt gemaak-
te materialen.

Erop uit voor of na het kerst-
maal? 
Even lekker naar buiten in winterse 
kerstsferen? Kom naar het Eynder 

Winter Festijn op 26 of 27 decem-
ber tussen 15.00 uur en 20.00 uur! 

Speciale oproep 
We zoeken nog meerdere baby’s 
(jongetjes of meisjes) die als kindje 
Jezus kunnen figureren. Ieder 
kindje hoeft namelijk maar 1 ½ 
uur in de warme kribbe te liggen. 
Natuurlijk kunnen papa en mama 
dan als Jozef en Maria fungeren. 
Heb je interesse? Laat het weten 
via het aanmeldformulier op www.
eynderwinterfestijn.nl

Aanvangstijden
Woensdag 26 december 2012: 
15.00 - 20.00 uur  
Donderdag 27 december 2012: 
15.00 - 20.00 uur 

Prijzen
Entreeprijs: € 6,00  
Kinderen van 4 tot 12 jaar: € 3,00  
Kinderen t/m 3 jaar: gratis

Meer informatie vind je via www.
eynderwinterfestijn.nl

Kerstman, magische paardenshow, vuuract en levende kerststal bewonderen? 

Kom naar 
Eynder Winter Festijn 2012!

Op zaterdag 29 december a.s. neemt het bestuur 
van stichting gemeenschapshuis de Pinnenhof 

afscheid van

Leny Wijnhoven
Leny Wijnhoven was bijna twintig jaar medewerker en 
is  ruim tien jaar beheerder van het gemeenschapshuis 

geweest. Per 1 januari 2013 stopt zij.

Ter gelegenheid van dit afscheid biedt het 
gemeenschapshuis mevrouw Wijnhoven en haar 

echtgenoot een receptie aan op 
zaterdag 29 december 2012 van 13.00 tot 15.00 uur 

in het gemeenschapshuis, 
Kapelaniestraat 4 te Nederweert.

Graag nodigen wij u uit deze receptie bij te wonen 
en persoonlijk afscheid te komen nemen.

Stichting gemeenschapshuis de Pinnenhof

“ Ik 50 plus ?
Door eenvoudige oefeningen

voel ik me jonger en fitter dan ooit ! ”

Hulsenweg 5a  -  6031 SP  Nederweert  -  (0495) 460 600  -  www.sportivalife.nl  -  nederweert@sportivalife.nl

Op verzoek van de gemeente Nederweert en KBO Limburg is bij 
alle sportaanbieders de vraag gesteld wat zij senioren aan kunnen 
bieden binnen onze gemeente.  Na verschillende gesprekken is 
SportivaLife Gezondheidscentrum trots om te melden dat wij het 
breedste aanbod kunnen bieden binnen de regio.  

Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee geven
onze specialisten u meer inzicht in vitaal ouder worden en
wat u kunt doen om fit te blijven!

Maandag   7 jan   11.00 uur

Dinsdag   8 jan   15.00 uur

Woensdag   9 jan   11.00 uur

Donderdag   10 jan   15.00 uur

Vrijdag   11 jan   11.00 uur

U bent van harte welkom op:

Voor auto of aanhangwagen
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

OLLIEBOLLEN 
VERKOOP IN 

EIND
Op 31 december gaan wij 

voor U in speciale olie 
ambachtelijk oliebollen 
en appelbignets bakken.
Bestellen is wenselijk.
Geopend die dag van 
10.00 tot 17.00 uur.

Appelbignets € 1,40 p.st.
Oliebollen € 0,80 p.st.

10 Oliebollen voor € 7,00

CAFETARIA d’IND-J
Pastoor Maesplein 11

0495 633053

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.



Uitvaartverzorging
VAN GANSEWINKEL V.O.F.

Patersveld 19  6001 SN  WEERT            Tel. 0495-543815

Bonte Avonden Vlikkestaekers 2012: 
drie dagen lokale artiesten op de bühne 

“Doospel barst van het talent!”
Wichtermiddig

Bonte Aovundj

Foto’s: Henk Roemen. 

OPRUIMING
nu nog goedkoper

ALLES HALVE PRIJS
of minder

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een 

heel gelukkig 2013!

MODE VOOR DE MODERNE VROUW

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.n l

Spaar € 750 en krijg een unieke agenda cadeau!*

Jaar in jaar uit
een mooie rente!

Agenda

Nederweert neemt afscheid 
van beheerder  gemeenschapshuis 

De Pinnenhof

PRONKZITTINGE KV 
DE PIEPKUKES, D’IND-J

vri-jdig 4 jannewarie en zaoterdig 5 
jannewarie 2013

KERSTGEDACHTE
Ik zie in mijn dromen
Een blauwig licht van ontelbare sterren,
een Christuskind en een door rampen
geteisterde wereld.
De nacht had geen rust gebracht.

In gedachte zie ik een ruimte met lange 
tafels….

Laten we tafels dekken en gastvrij ontvangen
de kindsoldaten, en de vluchtelingen
Laten we tafels dekken en gastvrij ontvangen
de hongerige kinderen, de slachtoffers
Laten we tafels dekken en gastvrij ontvangen
de daklozen, de eenzamen

een lege stoel…

laten we zelfs voor de moordenaar de tafel 
dekken
en hem gastvrij ontvangen

We spreiden een oogverblindend wit kleed uit
tussen  hemelse muziek en engelenzang
een zeldzaam moment van saamhorigheid

Ik zie in mijn droom
Een blauwig licht van ontelbare sterren
En een liefdevol Christuskind
De nacht heeft rust gebracht

EERSTE KERSTDAG
de deur is fleurig bekranst
ramen zijn wit bestoven
de buitenkou wordt 
binnen verwarmd
door de kerstgedachte
stemmige muziek 
van een gemengd koor
vult de ruimte
kaarsjes van de kerstboom
belichten het beeldend 
kerstverhaal er onder
de behaaglijke lucht 
van een feestelijk maal 
geurt sfeervol door 
het versierde huis
het wachten is nog  
op de geliefde gasten
dan is er even vrede 
op aarde en in de mensen
een welbehagen 

Nu aanmelden, straks profiteren!

Zwangerschap en osteopathie?

het bekken, de ribben en het borstbeen. Als 
één van die zones niet goed functioneert, vermindert het comfort van de vrouw 
enorm! 

geen

 NIET

Osteopathie van Eldijk
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376
Sint Willibrordusstraat 10, 6031 CZ Nederweert. 
Tel: 0495-634376TT

Weert  Heythuysen  Nederweert
 Tel.: 0495-450 888
Geregistreerd osteopaat D.O. e-mail: info@vaneldijk.com
Lid N.V.O.-lid N.O.F. www.vaneldijk.com

Opgebouwd door trouwe vrijwilligers

Op kerstavond weer licht en beweging
in kerststal van Sint-Lambertuskerk

Vijftig eurocent

De kerststal met beweegbare beelden is weer opgebouwd. Op kerstavond gaan de licht-
jes branden en kunnen de kerstbeelden bewegen.              Foto Jell Vissers

ZONNEBLOEM AFDELING 
BUDSCHOP
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Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.



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

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

N  E  D  E  R  W  E  E  R  T

Wij wensen iedereen 
gezellige feestdagen 
en een goed 2013!

STUNT
JUPILER KRAT 24X25 CL 
VAN € 11.89 VOOR € 7.99
+ 1 SPAARZEGEL BIJ AANKOOP VAN 1 KRAT.

ZONDAG 23-12-2012 OPEN VAN 9:00 TOT 17:00

VAN 9:00 TOT 11:00
GRATIS ONTBIJT VOOR DE KLANTEN.

DE GEHELE DAG HEERLIJKE PROEVERIJEN.

DUBBELE ZEGELS VAN VRIJDAG 21 T/M MAANDAG 24 DECEMBER.

Openingstijden EMTE Nederweert
Woensdag   26-12 gesloten
Vanaf donderdag normale openingstijden.
Zondag     30-12 open van 9:00 17:00
Maandag  31-12 7:30 tot 17:00

Zaterdag      22-12 8:00 tot 18:00
Zondag        23-12 9:00 tot 17:00
Maandag     24-12 7:30 tot 17:00
Dinsdag       25-12 gesloten

(voor o.a. uw rug, nek of schouderklachten)

(een weldaad voor uw lichaam)

Bert Vossen I Eikenstraat 45 I 6031 VW Nederweert I M 06 24765795 

SIGNEERSESSIE JAN SIMONS

Zaterdag 22 december tussen 11.00 en 
13.00 uur signeert Jan Simons zijn boek 
“Ik verkoop zelfs de paus een tweeper-
soonsbed…” bij Bruna Gommans te Ne-
derweert.
De inhoud van het boek geeft een prach-
tig overzicht uit het turbulente leven van 
Nederweertenaar Jan Simons. Het boek 
is opgetekend en bewerkt door Jan Strik 
aan de hand van talrijke verhalen uit het 
leven van en verteld door Jan Simons. De 
illustraties zijn verzorgd door Patrick van 
Meijl. Tevens bevat het boek veel nooit 
eerder vertoonde foto’s uit de geschiede-
nis van Nederweert.
Er zijn nog boeken à € 24,95 verkrijgbaar 
bij Bruna Nederweert, Lambertushof 30-
31, Drukkerij van Deursen bv, Pannenweg 
231 te Nederweert en bij Jan Simons, 
Gruttostraat 8 te Ospel.

“IK VERKOOP ZELFS DE PAUS 
EEN TWEEPERSOONS BED…”

Jan Simons 
Levenskunstenaar, handelsman, muziekdier, 

durfal, driftkikker en doorzetter…

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

Nieuwsgierig geworden?
Profiteer nu van onze 
eindejaarsaanbieding.

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

Wetenschappelijk onderzoek naar het 
effect van fysiotherapie bij kwetsbare 

ouderen in praktijk Huib Janssen 
Nederweert.

Het onderzoek richt zich op thuiswonende ouderen (>70 jaar) en ouderen die in een ver-
zorgingshuis wonen die (tijdelijk) problemen hebben met lopen en / of te weinig lichame-
lijk actief zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het UMC St. Radboud, te Nijmegen 
en loopt tot juni 2013.

Fysiotherapie kan belangrijk zijn voor ouderen die problemen hebben met lopen en da-
gelijkse activiteiten. De fysiotherapeut kan ouderen namelijk helpen bij het verbeteren 
en/of onderhouden van deze vaardigheden en kan adviezen geven over hoe bepaalde 
activiteiten het beste uitgevoerd kunnen worden. Uit ervaring weten we dat dit voor veel 
ouderen heel belangrijk is en goede effecten heeft. Hoe groot deze effecten precies zijn, 
zal in dit onderzoek in kaart worden gebracht. Daarnaast is bij UMC St. Radboud een 
nieuwe aanpak ontwikkeld voor de behandeling van kwetsbare ouderen. In het onder-
zoek zal ook gekeken worden of deze nieuwe aanpak effectiever is.

Binnen FysioFitness Huib Janssen Nederweert doen twee fysiotherapeuten mee aan dit 
onderzoek.  Beiden hebben veel ervaring met de doelgroep. Patiënten die toestemming 
geven voor deelname aan het onderzoek worden op basis van toeval ingedeeld. Een 
onderzoeker van UMC St. Radboud zal voor aanvang van de behandeling, na 3 maanden 
en na 6 maanden deelnemende patiënten testen op onder andere hun lichamelijk func-
tioneren. Op deze manier worden de effecten van de behandelingen in kaart gebracht.

Indien u belangstelling heeft voor (deelname aan) het onderzoek kunt u contact opne-
men met Jacques Hendriks, 0495-625657

De Kerstvakantie beleef je 
natuurlijk buiten!

Gevarieerd vakantieprogramma bij Buitencentrum De Pelen   

In de kerstvakantie is er weer van alles te beleven in De Groote Peel. Zo zijn er op 
donderdag 27 en vrijdag 28 december gezellige Peel Ontdektochten waarbij de 
deelnemers speuren naar sporen of van alles te weten komen over  winterslaap. 
Er zijn twee tochten op een dag. Starten kan om 11.00 óf om 13.00 uur bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 5,- voor volwassenen en € 2,50 per kind. Na afloop is er binnen in het buiten-
centrum ook nog een activiteit! Aanmelden voor de excursie op: 0495 – 641 497 of: 
depelen@staatsbosbeheer.nl

Op zoek naar wat actie in de Kerstvakantie? Kom dan naar Nationaal Park De Groote 
Peel! Je kunt er uren wandelen en genieten van het weidse en uitgestrekte landschap. 
Of meedoen met een Staatsbosbeheeractiviteit waarbij je op een actieve en verrassende 
manier de natuur ontdekt. Er is genoeg te doen en het leuke is dat je niet hoeft te kie-
zen. De Kerstvakantie duurt twee weken, dus lang genoeg om het gewoon allemaal te 
beleven!

Voor gezinnen met kinderen zijn er Peel Ontdektochten onder begeleiding van een Peel-
gids. Op donderdag 27 december kan je op zoek naar diersporen in de natuur. Een 
echte speurneus mag zijn neus overal insteken en al ‘snuffelend’ ontdek je welke dieren 
er in de Peel rondstruinen. Na afloop lekker naar binnen in het Buitencentrum voor een 
forensisch onderzoek op een uilenbal. Spannend! Op vrijdag 28 december ontdek je of 
alle dieren slapen in de winter. Hopelijk niet, want dan zou het maar een dooie boel zijn 
in de natuur. Daarom kan je, na afloop van de excursie, voor alle wakkere dieren een 
pindaslinger rijgen. Zo help je de vogels de winter door.

Naar Buiten met een goodybag!
Wie liever zelf, dus zonder gids, het gebied wil verkennen kan bij de balie van het Bui-
tencentrum een wandelkaart kopen. Deze kaart zit ook in een goodybag die elke zondag 
verkrijgbaar is in het Buitencentrum. Hierin vindt u behalve de wandelkaart, een maga-
zine van zowel Staatsbosbeheer als ANWB en een gezellige thermosfles. ANWB leden 
en Buitenpashouders betalen € 9,95 niet-leden 
of –pashouders € 12,95 voor deze tas. 

Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. BC De Pelen is in de kerstvakantie geopend 
op maandag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Op 1ste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag 
is het Buitencentrum gesloten. 

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

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

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

meeuwsmeeuws
decoratiesdecoraties

ZAAGSEL EN 
HOUTVEZELS

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

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

KAARTVERKOUP 
BÔNTJE AOVUNDJ

De bôntje aovundje zeen dit sezoên op 
18, 19, 20, 24, 25 en 26 jannewaârie 2013.

Veurverkoup: 
Zaoterdig 7 jannewaârie in Reêsidênsie “Matchpoint".

De verkoup es van 18.00 oor tot 19.30 oor.

Vervolgverkoup vanaaf 7 jannewaârie 
beej Bruna, Lambertushof Ni-jwieërt

Intreepriês  € 10,00

Daelneêmers zeen o.a.: Björn Smits, 
de Broeëdklabatters, Kom mer déh, 

Maril en Zenash, Onger veurbehaod, 
Vastgepintj, Neet te geluive, 

schlagerwinnaar De Joeksige vrollie, 
De Pantera's en Aurelia's.

Muzikale begeleiding: Hofkepel Klein mèr Neugter

www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt
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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

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

Kerst en Nieuwjaar
Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Bienestich .......................................................€ 9,95
Witte puntjes .................................10 voor € 2,95
Worstenbroodjes ......... 4 halen - 3 betalen
Nieuwjaar
Oliebollen ..................................................5 voor € 3,50
Nonnevotten ...........................................5 voor € 3,50
Aangepaste openingstijden i.v.m. de feestdagen

24-12-2012 open van 8.00 - 17.00 uur

27-12-2012 normaal geopend

31-12-2012 open 8.00 - 17.00 uur

2-1-2012 normaal geopend

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

Iedereen

prettige

feestdagen

Zondag 23 december 

Winterpeelwandeling ‘Melodilia’
Op zondag 23 december a.s. is de winterpeelwandeling ‘Melodilia’. 
Dit is een initiatief van Schutterij St. Odilia en Harmonie Melodie der Peel. 

U kunt kiezen uit vier wandelafstanden. De wandeling  voert direct vanaf de start-
plaats naar de Groote Peel en leidt de wandelaar via mooie en vernieuwde routes 
door het Peelgebied. 

De wandelroutes wijken af van de reguliere routes van Staatsbosbeheer en zijn speciaal 
voor de winterpeelwandeling uitgezet. Starten kan al vanaf 8.00 uur. Op de pauzeplek-
ken bieden leden van beide verenigingen  warme en koude versnaperingen aan de be-
zoekers.  

Deze wandeling is geregistreerd bij de Limburgse Wandelbond (LWB).

Praktische informatie:
Startplaats en inschrijving:  Odiliahome, Zwarteboordweg 5, Ospeldijk
Parkeren:  tegenover Meijelsedijk 68, Ospeldijk
Afstanden: 7,5 – 10 - 15 – 20 kilometer
Starttijd:  20 kilometer: 08.00-11.00 uur
 15 kilometer: 08.00-12.00 uur
 10 kilometer: 08.00-14.00 uur
 7,5 kilometer: 08.00-14.00 uur
Inschrijfgeld:  conform richtlijnen LWB
Inlichtingen:  Hans Geuns  Wim Janssen
 0495-625253  0495-633116

Zie ook: www.melodiederpeel.nl en www.sintodiliaospeldijk.nl.

Kerst op de Klimop, 
ook in 2012 een waar feest!

Zoals elk jaar wordt de kerst op de Klimop ingeluid met een spetterend kerstfeest.
Dit staat te gebeuren op donderdag 20 december om 17.00 uur.

Dit jaar krijgen we een geheel ander menu voorgeschoteld.
De kinderen uit de groepen 0-1, 2 en 8 verzorgen een optreden voor alle kinderen en 
leerkrachten van de Klimop.
Zij hebben een mini musical ingestudeerd waarbij de oudste en jongste kinderen van 
onze school laten zien dat samenwerken tussen deze groepen ook heel goed kan on-
danks het leeftijdsverschil.

Dat vinden we op de Klimop namelijk belangrijk, dat de kinderen ongeacht hun leeftijd 
voor elkaar zorgen, samen spelen en werken. Dit gedachtegoed past uitstekend bij de 
kerstgedachte.

Na dit geweldige optreden gaan we gezellig samen dineren.
De oudervereniging heeft een lekker buffet verzorgd waar we met z’n allen heerlijk van 
kunnen smullen.

Vrijdagmiddag om 12.00 uur begint voor alle Klimoppers een welverdiende kerstvakantie.

Wij wensen jullie allen een gezellig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe.

Kinderen, team en oudervereniging OBS De Klimop

Verkoopt Stevens Televisies 
de 1 miljoenste Ambilight TV ?

De topmodellen Philips televisies zijn sinds 
een aantal jaren voorzien van Ambilight.
Ambilight is een unieke Philips technologie 
die een zacht licht rond de TV op de muur 
schijnt. De kleur en de helderheid van dit 
schijnsel wordt automatisch aan de beelden 
op het scherm aangepast. Het licht straalt 
aan twee of drie zijden (afhankelijk van de 
serie) op de muur. Met Ambilight lijkt het of 
het scherm groter is en u wordt nog meer in 
de actie opgenomen. U kunt de dynamiek 
en de intensiteit naar eigen smaak instel-
len en TV-kijken met Ambilight is rustiger 
voor uw ogen. Ook kunt u Ambilight als 
sfeerverlichting gebruiken, zelfs als u geen 
TV kijkt. In de Benelux staan al bijna een 
miljoen Ambilight TV’s in de huiskamers. 

84% van de bezitters van een Ambilight TV zegt dat hun volgende TV zeker weer een 
Ambilight wordt. De laatste trend in Ambilight is Wall Adaptive Ambilight. Als uw muren 
niet wit zijn dan zal dit slimme feature u van pas komen. Selecteer in het menu de kleur 
van uw muur en het Ambilight zal zich aanpassen zodat de kleuren met het beste effect 
worden weergegeven.
Naast Ambilight zijn de topmodellen Philips televisies natuurlijk voorzien van superieure 
beeld- en geluidstechnieken en features zoals Smart TV en 3D.
Om te vieren dat binnenkort de 1 miljoenste Ambilight TV in de Benelux verkocht wordt,
ontvangt u nu tot € 250,- retour bij de aankoop van uw Ambilight televisie. 
Hoe groter de beeldmaat en hoe hoger de serie, hoe groter uw voordeel.
Bent u de 1 miljoenste koper dan krijgt u ook nog eens Philips producten twv € 25000,-
cadeau! Bij Stevens Televisies, Grootschoterweg 105-107 te Budel-Schoot vindt u alle 
Ambilight-series, dus ook de exclusieve 9000-serie, ter demonstratie en veelal direct in 
doos uit voorraad leverbaar in alle maten tegen zeer scherpe actieprijzen!
Dit is het moment voor uw aankoop! Wellicht verkoopt Stevens Televisies de 1 miljoenste 
Ambilight TV wel aan u. Kijk op www.stevensbudelschoot.nl en/of voor de actievoor-
waarden op www.grootskijken.nl/acties

Voorleeskampioen van Basisschool 
De Kerneel:   Sanne van Stratum!

De afgelopen periode werd tijdens een 
klassikale voorleeswedstrijd door een 
aantal  enthousiaste leerlingen van de 
groepen 7 en 8 voorgelezen uit hun lieve-
lingsboek.  
Van elke groep mochten twee  winnaars 
door naar de schoolfinale van de Nationa-
le  Voorleeswedstrijd,  die gehouden werd 
op vrijdag 30 november.
De finalisten waren:  Lars Kiggen  met 
“Het leven van een loser, niet te doen”, 
Jelwin van Heugten  met  “Hoe overleef ik 
de brugklas”,  Bram Teunissen met “Ra-
velijn”,  Tessa Engelen met “paniek in de 
bieb”,  Boy Jansen met “Leven van een 
loser” en Sanne van Stratum met  “Boy 7”.
Alle zes de kandidaten hebben heel goed 
voorgelezen en de jury kreeg de moeilijke 
taak om uit die zes goede kandidaten een 
winnaar te kiezen.
De deskundige jury, bestaande uit Lenie 
van de Kruijs, John van Buul en Erna Bou-
ten,  heeft Sanne van Stratum uit groep 8 
gekozen tot voorleeskampioen van  Basis-
school De Kerneel. 

Zij kreeg de bijhorende oorkonde uitgereikt.
Sanne gaat Basisschool De Kerneel vertegenwoordigen in de kwartfinale.
Sanne, van harte gefeliciteerd en heel veel succes!!! 

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

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

A2

NEDERWEERT

WEERT Meijel

AVEVE, 
uw vuurwerkspecialist!

Voor alle “My Aveve”-kaarthouders: 

bij elke bestelling vanaf €25 

siervuurwerk t.w.v. €16,95 GRATIS! 
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Vuurwerk voor oudjaar: BESTEL TIJDIG!

‘Een Spirituele Beleving’ 
met Medium Rosa Mare

Antwoorden en inzichten tijdens Limburgse tournee in 2013 

Er is meer tussen hemel en aarde. 
Dit veel gebruikte gezegde zou 
de vaste lijfspreuk van medium 
Rosa Mare kunnen zijn. Dit eigen-
tijds medium gaat in Januari 2013 
op tournee langs drie Limburgse 
steden en geeft hier tijdens haar 
spirituele show door middel van 
diverse readings antwoorden op 
de vragen die u in uw dagelijkse 
leven bezig houden.

“Veel mensen zijn erg materialis-
tisch, nu is het tijd om met je gevoel 
bezig te zijn.”vertelt medium Rosa 
Mare. Iedereen is altijd met het da-
gelijkse bezig  en vergeet zijn of haar 
innerlijke aandacht te geven, hier-
door krijgen wensen en verlangens 
automatisch geen kans. Ik vind het 
belangrijk dat in deze donkere tijden 
licht puntjes worden gevonden, deze 
reik ik dan ook met veel liefde aan.
De afgelopen 25 jaar heb ik veel er-
varing opgedaan en mijn gave kun-
nen ontwikkelen, het is nu tijd om 
mijn inzichten met het grote publiek 
te delen. 

Het nieuwe jaar staat voor de deur en 
wat is er nou mooier om te weten wat 

er komen gaat? Beleef uw eigen emotie tijdens een inspirerende ontmoeting met me-
dium Rosa Mare. Tijdens een twee uur durende show deelt ze haar inzichten met liefde, 
warmte, vreugde en humor met haar publiek. De informatie die gegeven wordt is soms 
gericht aan de hele groep, soms ook specifiek aan een bepaalde vraagsteller, maar me-
dium Rosa Mare brengt haar antwoorden altijd op een discrete manier over. 

Medium Rosa Mare maakt anderen bewust van achterhaalde opvattingen, bevestigt wat 
mensen diep van binnen al weten, zodat zij oude patronen kunnen loslaten. Dit kan gaan 
over gedachtepatronen, toekomstmogelijkheden, diepgewortelde verlangens en andere 
mysterieuze zaken. Zo kunnen problemen en moeilijkheden opgelost worden in prakti-
sche oplossingen.

Belangstellenden hoeven zich niet voor te bereiden op de show. De enige vereiste is 
openstaan voor de energie die zich tijdens de show zal manifesteren.  Tijdens haar Lim-
burgse tournee zal Medium Rosa Mare te zien zijn in Zalencentrum de Velderie te Roer-
mond (14 Januari), Maaslandcentrum in Elsloo (16 Januari) en Gemeenschapshuis de 
Pinnenhof te Nederweert (22 Januari). Tickets voor de show kosten € 19,95 en zijn ver-
krijgbaar via de website www.MediumRosaMare.nl en bij alle vestigingen van Primera.

“Als je van jezelf houdt kun je positieve energie delen, en dat wil ik heel graag doorge-
ven!” Een ticket voor deze spirituele show kunt u ook als een persoonlijk kerstcadeau 
geven! Want in de chaos van deze wereld is het belangrijk om de rust en ruimte  terug te 
vinden. Graag tot ziens bij één van mijn shows. Medium Rosa Mare.
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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, ge-
sprek 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 20 december 
2012 tot en met 5 januari 2013 

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). 

ZONDAG 23 DECEMBER
Vierde zondag van de advent
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. T. Kessels). 
MAANDAG 24 DECEMBER 
Kerstavond
19.00 uur Hoogmis met kerstspel door 
kinderen (zang dameskoor cantantes) – 
Toke Kneepkens-Hoeben (vanwege ver-
jaardag), Frans van riet, Hub Hoche.
23.00 uur Hoogmis (zang gemengde 
zangvereniging bel canto, lectoren mevr. 
L. roost en mevr. a. engels). 

DINSDAG 25 DECEMBER
Hoogfeest van Kerstmis
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
toren mevr. L. caris en mevr. T. Kessels) – 
jaardienst Lei reijnders, familie Jonckers-
beerens
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
beweegbare beelden.

WOENSDAG 26 DECEMBER
Feest van H.-Stefanus, eerste martelaar
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. L. roost).
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
beweegbare beelden.

DONDERDAG 27 DECEMBER
Feest van H.-Johannes, apostel en evan-
gelist 
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
beweegbare beelden.
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis - bijzondere intentie.

VRIJDAG 28 DECEMBER
Feest van HH. Onnozele Kinderen
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
beweegbare beelden.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis in mariakapel.

ZATERDAG 29 DECEMBER 
Vooravond van het feest van de heilige  
familie Jezus, Maria en Jozef
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
beweegbare beelden.
18.00 uur H. mis (dameskoor cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – voor een ver-
jaardag. 

ZONDAG 30 DECEMBER
13.30-16.00 uur bezichtiging kerststal 
met bewegende beelden.
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lec-
tor mevr. T. Kessels) – jaardienst nellie 
van Driel; voor oude stichtingen. 
MAANDAG 31 DECEMBER 
Gedachtenis van H.-Silvester I, paus -  
oudejaarsdag
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
bewegende beelden.
18.30 uur rozenkransgebed in mariakapel.
19.00 uur H. mis in mariakapel - bijzon-
dere intentie.

DINSDAG 1 JANUARI
Hoogfeest van H.-Maria, Moeder van God 
- Nieuwjaar
14.00-16.30 uur bezichtiging kerststal met 
bewegende beelden.
9.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. caris) – uit dankbaarheid.
Aansluitend aan de hoogmis nieuwjaars-
receptie en verjaardag pastoor R. Schuf-
felers.
14.00-16-30 uur bezichtiging kerststal 
met de bewegende beelden.

WOENSDAG 2 JANUARI
Gedachtenis van HH.-Basilius de Grote 
en Gregorius van Nazianze, bisschoppen 
en kerkleraren
geen rozenkransgebed en H. mis.

DONDERDAG 3 JANUARI
Heilige Naam Jezus
18.00 uur Uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis. 

VRIJDAG 4 JANUARI
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. mis met de Derde orde.

ZATERDAG 5 JANUARI 
Gedachtenis van H.-Gerlach, kluizenaar, 
en H.-Karel (Houben) van Sint-Andries, 
priester – vooravond van het hoogfeest 
van de Openbaring des Heren
18.00 uur H. mis (dameskoor cantantes, 
lector mevr. a. engels) – zeswekendienst 
Lies corstjens-bongers, jaardienst miet 
Knapen, jaardienst overleden ouders 
Saes-mertens, jaardienst Sjeng coolen 
en zoon Thijs, maanddienst mia Haenen-
Teeuwen, Lisette gubbels-Jacobs en nel-

lie Jacobs-Hendrikx. 

Misdienaars
maandag 24 december 19.00 uur  
britt Stienen
Zaterdag 5 januari 9.30 uur britt Stienen

Kerstmis
We worden met zoveel geconfronteerd. 
niet alleen met gebeurtenissen in onze 
directe omgeving, maar met gebeurtenis-
sen die overal in de wereld plaatsvinden. 
Door de diverse media wordt de hele we-
reld in onze huiskamer en in ons leven bin-
nen geslingerd. Het kan ons in verwarring 
brengen. Wat gebeurt er toch allemaal, 
wat moeten we ermee? We kunnen ons 
machteloos voelen. Waar gaat het alle-
maal naartoe? We zijn in het jaar van het 
geloof. We worden uitgenodigd om over 
ons geloof en de betekenis ervan voor ons 
concrete leven na te denken. en in dit licht 
gaan we Kerstmis vieren. Johannes drukt 
de betekenis van Kerstmis uit door de 
woorden: ”en het Woord is vlees gewor-
den en het heeft onder ons gewoond”. In 
Jezus, het Kerstkind, komt god het con-
crete leven van de mens binnen. In Jezus 
spreekt Hij zich heel concreet uit. Te mid-
den van alle verwarring spreekt Hij Zijn 
Woord dat ons door alles heen de weg 
van het ware leven wil wijzen. en geloof 
is dit Woord aanvaarden en er de conse-
quenties er uit te trekken voor ons leven.
Dat de viering van Kerstmis in dit jaar van 
het geloof meer mag zijn dan een uiterlijke 
viering. Dat het Kerstkind echt weer in ons 
hart en daarmee in ons concrete leven ge-
boren kan worden om ons de weg van het 
ware leven te wijzen. Dat wens ik iedereen 
van harte toe.

Pastoor R. Schuffelers

Verlepte bloemen
De meeste bloemen en bloemstukken 
die met allerzielen op graven zijn gelegd, 
zijn verlept. U wordt verzocht deze op te 
ruimen. achter op het kerkhof kunnen die 
daar gedeponeerd worden. als er verlepte 
bloemen overblijven, ruimen de kerkhof-
medewerkers deze op.

Dubbele receptie op Nieuwjaarsdag
na de hoogmis van nieuwjaarsdag is in 
het Parochiecentrum gelegenheid elkaar 
nieuwjaar te wensen. Tegelijk kan de pas-
toor gefeliciteerd worden met zijn verjaar-
dag.

Overleden
op donderdag 6 december was de uit-
vaart voor Theu gerris. Hij overleed in de 
leeftijd van 85 jaar. Hij woonde in de St. 
rochusstraat 61.
op 15 december was de uitvaart voor 
mien broens-Franssen. Zij was 91 jaar. 
Zij woonde de laatste jaren in kleinschalig 
wonen aan de St. Josephstraat.
mogen zij rusten in vrede.

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

nr.1355.09.246 
en Ing-bank gironr. 2943427

Zondag 23 december 
10.00 uur H. mis – tot bijzondere intentie.

Maandag 24 december 
Hoogfeest van Kerstmis
nachtmis 19.00 uur – voor overleden ou-
ders coolen-Peters en zoon ger (jaar-
dienst) tevens voor overleden familie Van 
Houten-Stultjens en overleden familie 
Looijen-Konings

Dinsdag 25 december 
Eerste Kerstdag
10.00 uur H. mis - overleden familie 
moonen.

Woensdag 26 december 
Tweede Kerstdag
10.00 uur H. mis - overleden ouders op 
’t root-creemers en zoon eddy (vanwege 
verjaardag vader). 

Zondag 30 December 
H. mis 10.00 uur – voor bijzondere intentie 
Dinsdag 1 Januari  Nieuwjaarsdag
H. mis 10.00 uur – voor bijzondere intentie

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(St. Joseph)
Vrijdag 21 december 18.30 uur, voor  
Dhr. clauwers
muziek: samenzang
Maandag 24 december, Kerstavond 
18.30 uur H. mis.
muziek: zangkoor De Leeuwerik uit 
nederweert-eind.
Vrijdag 28 december 18.30 uur
muziek: samenzang

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

contactpersoon: Pastoor r. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
banknummer Sint rochusparochie: 

135506824 of giro 1836498.

Voor het bestellen van H. missen, het 
opgeven van intenties en het uitschrijven 
van doopbewijzen kunt u contact opne-
men met mia gubbels, budschop 6, telf. 
632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties op-
geven op het adres: gubbels@kpn-
planet.nl en het bedrag van € 20,00 
overmaken op rek.13.55.06.824 van de 
St.rochusparochie budschop of op giro 
1836498. een andere mogelijkheid is het 
bedrag van € 20,00 in een envelop af te 
geven bij mia gubbels, met vermelding 
van uw naam, adres en telefoonnummer 
en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. opgave misintenties 
vóór donderdag i.v.m. uitgave van het 
weekblad. Telefoonnummer Parochiecen-
trum St. rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer bert Verheggen, telf. 632684.

Dinsdag 18 december 2013
Kerstviering ouderenbond, aanvang 13.00 
uur.

ZONDAG 23 december 2012 H. mis om 
11.00 uur.
gelezen H. mis
H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
misdienaar: bert Verheggen 
collectant: Jan Kuepers

Maandag 24 december 2012 geZInS-
mIS om 17.30 uur met als thema: een klein 

kindje een groot wonder.
Koor: Jeugdkoor De Kwikkwekkertjes
Deze mis is speciaal bedoeld voor gezin-
nen met kinderen.
misdienaar: Thum Vossen
Lector: kinderen
collectant: Hein nieskens/Piet Wullems
H. mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. mis voor Pierre van nieuwenhoven en 
ouders Van nieuwenhoven-Pepels

Dinsdag 25 december 2012 eerste 
KerSTDag H. mis om 11.00 uur. 
Koor: S. rochuskoor
misdienaar: bert Verheggen
Lector: Lies evers 
collectant: Jan Kuepers
H. mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Jaardienst voor ouders Jansen-gähler en 
overleden familieleden.

Woensdag 26 december 2012 Tweede 
KerSTDag H. mis om 11.00 uur. 
Koor: Zondagskoor
misdienaar: Thum Vossen
Lector: mariet van geleuken 
collectant: Piet Wullems
H. mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

ZONDAG 30 december 2012  
H. mis om 11.00 uur.
Koor: zondagskoor
H. mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
misdienaar: bert Verheggen
Lector: annie van nieuwenhoven 
collectant: Hein nieskens
Dinsdag 1 januari 2013 nieuwjaarsdag is 
er geen H.mis. 
Voor overige missen in het cluster zie de 
kerkberichten in het weekblad.

Nieuwjaarsreceptie Budschop op 
zondag 6 januari 2013. na de H. mis op 
zondag 6 januari 2013 is er in het zaaltje 
van de kerk gelegenheid om elkaar het al-
lerbeste toe te wensen voor het nieuwe 
jaar, onder het genot van een drankje. Wij 
hopen alle parochianen te mogen begroe-
ten. 

KERKBIJDRAGE
Het jaar 2012 loopt alweer bijna ten einde 
en daarom willen wij U herinneren aan de 
kerkbijdrage voor het jaar 2012. Degenen 
die nog niet betaald hebben kunnen hun 
bijdrage overmaken op bankrekening 
1355.06.824 van de St.rochusparochie 
budschop of op giro 1836498. Parochia-
nen die reeds betaald hebben zeggen wij 
hiervoor hartelijk dank.

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

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

opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 

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

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

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 23 dec. 9.30 uur:
4e Zondag van de Advent
als hgm. voor Luci Verstappen-roost, als 
hgm. voor mia Steijvers-Vermeulen
(canticum novum)

Maandagavond 24 dec. 19.00 uur:
op kerstavond is er een Kerstgezinsvie-
ring met als thema: “voor, door en met 
kinderen naar de Stal” Wij nodigen u allen 
uit deze kerstgezinsviering bij te wonen.
misintentie: euchv. Wiel Tunissen

Maandagavond 24 dec. 22.00 uur:
nachtmis m.m.v. fanfare “concordia” en 
onze beide koren “cantate” en “canticum 
novum”.
misintentie: euchv. voor pastoor nijhof 
v.w. het kerkbestuur

Dinsdagmorgen 25 dec. 
1ste Kerstdag 9.30 uur:
als maandd. voor overleden ouders 
Schreurs-Verstappen, nicolaas, elisa-
beth, Harrie en Sjra Schreurs, als hgm. 
voor neelke Vissers-Schreurs, Lies 
rooyakkers-beeren en tevens voor ron 
rooyakkers, rector Lambert gubbels en 
pater crins, Frits Strijbos en overleden 
familie (canticum novum)

Woensdagmorgen 26 dec. 
2de Kerstdag 9.30 uur:
als hgm. voor Liny van roij-Leunissen 
en Pierre Wullems, pater Tjeu baetsen, 
als maandd. voor Pierre Wijers en mia 
Wijers-baetsen en v.w. haar verjaardag en 
voor de overledenen van de fam. Wijers-
cleutjens, als jrd voor Sjra naus en tevens 
v.w. zijn verjaardag (beide koren)

Zondagmorgen 30 dec. 9.30 uur:
als hgm. voor Piet Wetemans v.w. zijn 
verjaardag, als jrgt. voor maria Petronella 
geraats en Leonardus geraats (canticum 
novum)

Dinsdagmorgen 1 jan. 
Nieuwjaarsdag 9.30 uur:
als hgm. voor onze parochiegemeen-
schap, als hgm. voor alle overledenen van 
onze parochie (Volkszang)

Mededelingen:
Tijdens beide kerstdagen is de kerk ge-
opend tussen 14.00 uur en 16.00 uur. om 
de kerststal te bezoeken kunt u via de 
maria-kapel de kerk in gaan;
Het kerkbestuur wenst u allen een Zalig 
Kerstfeest en een Voorspoedig nieuwjaar.
gemengd koor “con amore” uit baexem 
zal op zondag 6 januari 2013 de eucha-
ristieviering opluisteren. U bent allen van 
harte uitgenodigd om deze viering bij te 
wonen.

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

    ZWANGER, 
      neem dan contact 

    op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

brugstraat 6, nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

aLgemeen
maaTScHaPPeLIJK WerK
mIDDen-LImbUrg

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

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

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

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

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

Een persoonlijk afscheid is zeer waardevol.

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

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

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

KerKdiensten

Ook voor koffietafel 
een vertrouwd adres.
< 120 plaatsen 

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

grond in restaurant,
rolstoelopgang via serre 

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

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

Bouwsector
Wij leveren voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  belgische en Ierse hardsteen geschuurd 
 en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  composiet van het bekende merk Diresco

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

www.budschopactueel.nl

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

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van mijn man, oos pap en opa

Tjeu Zegveld
Uw aanwezigheid bij de avondmis  of 

 op de dag van de crematie
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun

bij het verwerken van dit verlies.

Mia Zegveld - Linders
kinderen en kleinkinderen

 Nederweert  December 2012
De zeswekendienst zal worden gehouden 

op zaterdag 22 december om 19.00 uur in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel.

Dankbetuiging

De vele hartelijke blijken van medeleven en belangstelling, 
ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootoma

Drika Hermans - Jonkers
hebben wij bijzonder gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u 
oprecht dank.

     Kinderen, klein- en  
     achterkleinkinderen

Ospel, december 2012

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 
22 december om 19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve 
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel.

Dankbetuiging

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

Nel Doensen-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.

Nederweert, december 2012.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

 makelaardij
 taxaties
 hypotheken
 verzekeringen
 maatwerk en advies 

www.jacobsgijsen.nl
0495-460180

Ospelseweg 23 te Nederweert
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Alles weten over deze woningen, welke bedoeld zijn voor starters op de woningmarkt? 
Neem dan contact op met nieuwbouwmakelaar Marja Daems van ons kantoor (t 0475-493636)

Buitenkans!
nieuwe starterswoningen in Heythuysen en Nederweert-Eind 

De woningen beschikken o.a. over een L-vormige 
woonkamer met erker, 3 slaapkamers, badkamer, vaste 

trap naar de zolder en een ruime zolderverdieping. Deze halfvrijstaande woningen worden gebouwd 
door Bouwbedrijf Smivers BV in Heythuysen. 

Hermans Makelaardij   Stationsstraat 21
6093 BJ Heythuysen   Tel. 0475 - 49 36 36 

info@hermans-makelaardij.nl   www.hermans-makelaardij.nl

Smivers Bouwbedrijf   De Deder 13
6093 JS Heythuysen   Tel. 06 - 41 28 04 59

info@smivers.nl   www.smivers.nl

starterslening tot 
max. € 30.000,- 

mogelijk

* Nog slechts 4 woningen in Nederweert-Eind
te koop in plan ‘Tiskeswej’ met een koopsom
van € 173.000,- v.o.n.
* Nieuw in de verkoop in Heythuysen
4 woningen Burgemeester Geurtslaan,
met een koopsom van € 170.000,- v.o.n.

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

HOGE KORTINGEN

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

26 t/m 29 DECEMBER
KERSTSHOW

SHOWROOM-
MODELLEN 
TE KOOP

Voor uw gehele interieur 
uit eigen fabriek

MENNEN KEUKENS 

28 DECEMBER
KOOKDEMO AEG

26 DECEMBER
KOOKDEMO MIELE

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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Brigitte Verheijen
Uw persoonlijke reisadviseur... Thuis in de 
hele wereld

T 0495 84 06 81
E brigitte@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/brigitte

Stelt u zich eens voor...
dat u over uw eigen 
reisadviseur beschikt

Lastminutes, 
strandvakanties, 
stedentrips, cruises, reizen 
op maat, trouwen in het 
buitenland, vluchten en 
zoveel meer...

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

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

Tot eind dit jaar kunt u kiezen welke zorgverzekering bij u 
past en is het mogelijk om te wisselen. Het loont om een 
bewuste keuze te maken. Fysiotherapie wordt grotendeels 
vergoed uit “PolisPluim” aanvullende verzekeringen.

We hebben gekeken welke aanvullende  
polissen fysiotherapie prima vergoeden.  
Deze hiernaast vermelde polissen krijgen  
van ons de Fysiotherapeut PolisPluim 2013.

Op zoek naar een verzekeraar 
die fysiotherapie in 2013 voor  
u prima vergoedt?

Vraag de fysiotherapeut bij u in de buurt voor meer informatie of kijk op:

Aangeboden door de samenwerkende 

fysiotherapiepraktijken Weert, 

Nederweert, Budel en omstreken.

www.defysiotherapeut.com
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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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TAPAS TAKE AWAY Tijdens kerstmis en op oudjaarsdag 2012
informatie en bestelformulieren vindt u op www.cafedekleinewinst.nl

NU OPEN
Carnavalswinkel 
Nederweert

St. Rochusstraat 
aan de vijfsprong

Het grootste assortiment van carnavals- en feestartikelen. Veel artikelen 30 tot 50% afgeprijsd!

Ambachtelijke slagerij

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

KERST AANBIEDING Do 20 december t/m Ma 24 december

Kerstmenutoppers!

Kant en klaar 

Vleeswaren

Openingstijden

Van ’t Klooster meubelen,  voor tijdloze klasse…   klassiek    lifestyle    modern

eettafels  stoelen  salonkasten  salontafels  dressoirs  lampentafels  TVmeubelen  wandtafels  boekenkasten  secretaires  

RECHTSTREEKS 
VANAF FABRIEK
VERKOOP VAN 

MEUBELEN
MET HOGE KORTINGEN

zaterdag 22 en zondag 23 december 

woensdag 2e kerstdag

zaterdag 29 december

van 10 tot 17 uur

VAN 'T KLOOSTER MEUBELEN
Oude Graaf 6 (ind.terr. de Kempen) 

6002 NL Weert  
kloostermeubelen.nl
tel. 0495 - 625888
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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

PROGRAMMA ZAALCOMPETITIE 
2012-2013

ZATERDAG 22 DECEMBER
Sporthal Reutsdael, Heel
D1 Vios 2 – Ospel 1 14.40u.
ZONDAG 23 DEMBER
Sporthal de bengele, Nederweert
C1 Ospel 1 – Merefeldia 1 10.00u.
B1 Ospel 1 – Merefeldia 2 10.45u.

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE 
FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 

EN SPORTIEF 2013!!
Zie ook www.handbalclubospel.nl

Hallo spelers, ouders en belangstellende.

Week 51: 22 december - 23 december.

Zaterdag 22 december 2012.
Uitwedstrijden: Geen.
Thuiswedstrijden: Geen.

Zondag 23 december 2012.
Uitwedstrijden: Geen.
 
Thuiswedstrijden:
U12-2 - Yellow Sox 10.00 uur.
U16-2 - Jumpers 10.00 uur.
U16-1 - Yellow Sox 11.45 uur.
U18-2 - Heeze  13.45 uur.
MU18 - Deurne 14.00 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Ivm. Kerst en Nieuwjaar zijn er geen 
trainingen van: 
di. 25 dec. 2012 t/m wo. 2 jan. 2013.

Warme Kerstdagen en een knallend 2013.

Namens alle leden van schutterij  
St. Antonius wensen wij u prettige 

kerstdagen, en een gezond en  
gelukkig nieuwjaar.

Programma:

Zaterdag 22 december Oud-ijzer actie in 
en rondom Boeket.
Voor diegene die in de gelegenheid is het 
oud ijzer zelf te brengen, 
staat er een container klaar bij Le-Winne. 
Aanvang: 09.30 uur

Bij voldoende deelname gaan we een be-
zoek brengen aan het Sjra Wijen museum.
Datum en tijdstip zal in onderling overleg 
bepaald worden.
Geinteresseerden kunnen zich opgeven 
bij Jan Corstjens.

Het Bestuur.

SPORTNIEuWS 
HBS WILHELMINA

In het op 9 december gehouden Vetera-
nentreffen van Belgisch Limburg,Regio 
Limburg en Gezellig Samenzijn bij 
handboogvereniging St. Hubertus 
Nuth,eindigde het team waarin Jo de Wit 
van onze vereniging vertegenwoordigd 
was,op de tweede plaats.

Programma
Vrijdag 28 dec.   Fam. De Wit - Wilhelmina

Met vriendelijke sportgroeten, 
Namens bestuur,  

H.B.S. Wilhelmina

WEDSTRIJDSCHEMA 
H.V. MEREFELDIA

Programma  Zondag 23 December 2012 
Nederweert, de Bengele
DC1 Ospel C1- Merefeldia C1 
 10.00u
DB2 Ospel B2 – Merefeldia B2 
 10.45u

Heel, Reutsdael
DB1 Vios B1 – Merefeldia B1 
 12.25u

De wedstrijdbal word deze week 
geschonken door:

Leon Wijen wonen en slapen

www.hvmerefeldia.nl

Activiteiten
Donderdag 20 december
Crazy Christmas: kerstborrel voor alle 
leden Vanaf 20:30 uur
Zondag 6 januari
Nieuwjaarsreceptie  vanaf 15:00 uur
Zaterdag 12 januari
E-village E-jeugd
Zaterdag 12 januari
Vrijwilligersavond vanaf 20:30 uur

Kaartavonden
De resterende kruisjasavonden worden 
gehouden op donderdag 10, 17 en 24  
januari.  Aanvang 20:30 uur.

Kersttoernooien
F-jeugd: donderdag 27 december 
(08:30-13:00 uur)
E-jeugd: vrijdag 28 december 
(08:30-13:00 uur)
D-jeugd: vrijdag 28 december 
(13:00-17:30 uur)
C-jeugd: donderdag 27 december 
(13:00-17:30 uur)
Kijk voor teamindelingen en aanvangstij-
den op www.merefeldia.nl.

Hervatting Trainingen
Van 20 december tot en met 6 januari is 
de accommodatie gesloten voor voetba-
lactiviteiten. Het trainingsrooster wordt 
vanaf maandag 7 januari hervat.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari zal vanaf 15:00 uur de 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. 

Merefeldia wenst haar leden, sponsoren 
en supporters fijne feestdagen en een ge-
zond, sportief maar vooral gelukkig nieuw 
jaar. Wij hopen u te mogen begroeten op 
onze nieuwjaarsreceptie op zondag 6 ja-
nuari, vanaf 15:00 uur, om met ons het 
glas te heffen op het jaar 2013.

Kijk voor meer details op onze website: 
www.merefeldia.nl

RKSVO NIEuWS
RKSVO wenst iedereen fijne feest- 
dagen en een sportief, succesvol, 

maar vooral een gezond 2013

Donderdag 27 december:
Kerstzaaltoernooi F-jeugd te Nederweert 
 08.30
Kerstzaaltoernooi C-jeugd te Nederweert 
 13.00
Vrijdag 28 december:
Kerstzaaltoernooi E-jeugd te Nederweert 
 08.30
Kerstzaaltoernooi D-jeugd te Nederweert 
 13.00
Vrijdag 4 januar 2013
Nieuwjaarsborrel in de kantine  19.30
Huldiging Jubilarissen: 
Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van 
RKSVO worden de jubilarissen gehuldigd. 
Kent u iemand die (mogelijk) jubilaris is, 
laat dit dan zo spoedig mogelijk even we-
ten bij Johan de Bruin. Dit om mogelijke 
teleurstellingen te verkomen.

Zie voor het laatste nieuws 
www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Programma za. 22 dec 
Sporthal De Wieë Posterholt
Eindse Boys E1 - SVH’39 E1 12.50 uur 
FC Oda E2 - Eindse Boys E1 14.10 uur
Spcl Leeuwen E1 - Eindse Boys E1 15.30 uur

Mededelingen
Eindse Boys wenst U prettige feestdagen
Kaarten op donderdag 20 dec. 
aanvang 19.30 uur in de kantine
Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg 
onze website: www.eindseboys.nl

Vanaf 27 december organiseert Red-
dingsbrigade Nederweert weer de Natio-
nale Zwem4daagse. Heb jij zin om tussen 
kerst en oudjaar lekker actief bezig te zijn? 
Dan is de Zwem4daagse in Nederweert de 
ultieme uitdaging! Lukt het jou om 4 dagen 
dagelijks 750, 1000, 1500 of 1750 meter te 
zwemmen? Dan wordt die prestatie be-
loond met een mooie medaille! 

Heb jij al zin gekregen om mee te doen 
en bezit je zwemdiploma A? Schrijf je dan 
voor 24 december in via de website van 
Reddingsbrigade Nederweert: www.rb-
nederweert.nl De kosten bedragen €8,75 
om 4 dagen mee te zwemmen. Zorg jij er-
voor dat er nog 3 deelnemers met jouw 
meedoen dan wordt inschrijfgeld €30,- 
voor 4 personen. Inschrijven voor gehele 
Z4D kan tevens op de 1e of 2e dag voor 
€10,-. Daarnaast is losse dagdeelname 
ad €3,50 mogelijk.  
De zwem4daagse vindt plaats van don-
derdag 27 december t/m zondag 30 de-
cember, dagelijks van 13.30 tot 15.30 uur. 
Mocht je één van deze dagen niet kunnen, 
dan is er maandag 31 december nog een 
mogelijkheid om de afstand in te halen. 
De tijden zijn deze dag beperkt, van 12.00 
tot 13.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
onze website.

Dus kom op 27 december naar  
Laco zwembad Merenveld in Nederweert.
Jong en oud, iedereen is van harte welkom  
om gezellig mee te zwemmen! 
Maken we er samen een gezellige fami-
liehappening van?

Op zondag 23 december zal de jaarlijkse 
winterpeelwandeling georganiseerd wor-
den door Harmonie Melodie der Peel en 
Drumband & Schutterij St. Odilia Ospel-
dijk. Iedereen die een leuke wandeling wil 
maken door het peelgebied kan hieraan 
deelnemen. De afstanden zijn 7,5-10-15-
20 kilometer. Voor de bijbehorende start-
tijden zie onze website. Op de diverse 
rustplaatsen zullen de leden van Har-
monie Melodie der Peel en Drumband & 
Schutterij St. Odilia Ospeldijk zorgen voor 
een hapje en een drankje. Dus kom alle-
maal genieten van een heerlijke, gezellige 
wandeltocht!  
Agenda: 
23 december: Winterpeelwandeling

 www.sintodiliaospeldijk.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 mel-
den 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!

AGENDA JANuARI:
02 jan.  Nieuwjaarsreceptie voor leden, 

sponsoren, begunstigers en 
supporters.

07 jan.  Eerste repetities in het nieuwe 
jaar.

08 jan.  Bijeenkomst activiteitencom-
missie 19.30 uur Clubgebouw

14 jan.  Kleermaker 19.00 uur – 
café Bi-j Le-nie

23 jan.  Bestuursvergadering Clubge-
bouw aanvang 20.00 uur

30 jan.  Bijeenkomst schutters-
feestcommissie Clubgebouw 
20.15 uur

Iedereen Prettige Kerstdagen gewenst.

Met schuttersgroet,
Het bestuur

HARMONIE ST. JOSEPH
AMV en jeugdharmonie:
Vanwege de vele kerstvieringen op de 
scholen, is er op donderdag 20 december 
geen AMV-les. De repetitie van de jeug-
dharmonie gaat gewoon door vanwege de 
voorbereidingen voor het Nieuwjaarscon-
cert. Zo ook op donderdag 27 december.

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 
harmonieorkest. Ons Damescomité zorgt 
als vanouds voor heerlijke versgebakken 
wafels! U bent van harte uitgenodigd. De 
toegang is gratis. Direct na het concert 
begeleiden we met muziek Prîns Jos II, 
Prînses Judith en het hele prînselijk gezel-
schap van V.V. De Pinmaekers naar Zaal 
Centraal voor hun receptie.

Optreden jeugdharmonie:
Onze jeugdharmonie zal een kort op-
treden verzorgen op de jeugdprinsere-
ceptie op zondag 13 januari in Gemeen-
schapshuis De Pinnenhof. Een mooie 
promotie van ons jeugdorkest!

Veurpreuve: 
Volgend jaar zal voor de tweede keer het 
Veurpreuveconcert worden georgani-
seerd op de donderdag voor de Vast-
elaovundj (donderdag 7 februari 2013 
vanaf 19.30 uur). Naast een gezamenlijk 
optreden van jeugdharmonie, slagwerk-
groep en harmonie-orkest is er ook volop 
ruimte voor acts van en door eigen leden 
en voor optredens van lokale en regio-
nale artiesten. Met Prîns Jos II en Prînses 
Judith in ons midden wordt dit vast een 
geweldige avond. De plaats van handel-
ing 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).

Wij wensen iedereen fijne feestdagen 
en een goede jaarwisseling.

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

Meer info: www.fortutas.nl

Sponsoring:
Zaterdag 15 december is in Nedeweert de 
wedstrijd gespeeld tussen NevoboDames 1 
en Hornerheide/HHC DS 4.
De wedstrijdbal bij deze wedstrijd was ge-
schonken door Account+ Belastingadvi-
seur uit Weert.

Wedstrijdprogamma:
Donderdag 20 december:
Dilsen-Stokkum
Iele – Recr. Dames 1 18.30 uur
Nederweert
Recr. Dames 2 - Kevoc 2 20.00 uur
Scheidsrechter John van Wijk
Recr. Heren 1 - VC Voluntas 1 20.00 uur
Scheidsrechter Jac Scholtes
Recr. Heren 3 – Accretos 20.00 uur
Scheidsrechter Henk Janssen
St. Odiliënberg
Ludentes DS 1 – Nevobo Dames 1  
 20.00 uur

Intern toernooi op 27 december:
Het toernooi begint om 19.00 uur met  
inspelen, de wedstrijden starten rond 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. 
Iedereen wordt uitgenodigd voor de ge-
zellige kerstborrel na afloop van het toer-
nooi in het sportcafe in het sportcentrum.
Deelname aan dit toernooi is mogelijk 
voor alle leden van VC Fortutas van 15 
jaar en ouder. Een introducé is welkom. 
Alle ouders van de jeugdleden, oud-leden 
van VC Fortutas, partners van leden en 
sponsors van VC Fortutas zijn van harte 
welkom. 

Agenda:
Donderdag 27 december: 46 e Intern Vol-
leybaltoernooi VC Fortutas
Vrijdag 1 maart: Nederweerter Jeugd Vol-
leybal Toernooi`
Zaterdag 16 maart: Potgrondactie VC 
Fortutas
Zondag 5 mei: Opruimen Moulin Blues 
podium
Zondag 2 juni: VC Fortutas Volleybaltoer-
nooi in Ospel
Vrijdag 7 juni t/m zondag 9 juni: 
volleybalkamp
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 

Pittige snorkeltraining 
bij Duikteam Nederweert !!

Afgelopen zaterdag stond er weer een pittige snorkeltraining op het programma. Er wer-
den verschillende oefeningen gedaan waarbij ook je longen zwaar op de proef werden 
gesteld. Zo moest een ieder zolang mogelijk zijn adem onder water inhouden. Het record 
werd gezet op  1.50 minuten. Daarnaast moest je zover mogelijk onder water zwemmen. 
Eén zwemmer zwom bijna 2 baantjes onder water !! Na deze les kon iedereen weer moe 
en voldaan ,na gezellig een drankje gedronken te hebben in de kantine van het zwembad 
naar huis om daar weer op adem te komen !!

Duikteam Nederweert start in februari 2013 weer verschillende opleidingen, waaronder 
de  opleiding Open Water Diver (vanaf 12 jaar ) Wij werken volgens het PADI systeem. 
Met dit brevet mag je overal ter wereld duiken en genieten van het prachtige onderwater 
leven. Dus wil jij in je zomervakantie ook  in je vakantieland gaan duiken, geef je dan snel 
op en laat je onderdompelen in de onderwaterwereld met  1 van onze 7 instructeurs. Als 
je  nog twijfelt kun je bij ons ook eerst een proefduik komen maken. Kijk op onze site 
wanneer er nog plaats is . Tevens is het voor de jeugd mogelijk om een snorkelopleiding 
te volgen (vanaf 8 jaar) 
Wij trainen iedere zaterdag van 16.30 tot 20.30 uur.Voor verdere info, kijk op 
www.duikteamnederweert.nl of stuur een mail naar info@duikteamnederweert.nl 

Geopend: ma 13.00-18.00, di t/m vr 9.00-18.00, za 9.00-17.00 | Meijelseweg 51 | 5986 NH Beringe | T (077) 466 9194

* zie de 
folder

VORKMEER NEDERWEERT 
In de gemeente Nederweert is Vorkmeer 
dé welzijnsorganisatie. Vorkmeer wil een 
bijdrage leveren aan het welzijn van men-
sen. De organisatie heeft diensten op het 
gebied van vrijwilligerswerk, welzijn oude-
ren, jongeren, leefbaarheid en sport. 

MAATJESPROJECT: Vrijwilligster ge-
zocht om samen gezellige activiteiten 
te ondernemen!
We zijn op zoek naar een vrijwilligster die 
af en toe een bezoek wil brengen aan een 
meneer van 67 jaar woonachtig in Neder-
weert-Eind. Meneer kampt met lichame-
lijke problemen, maar laat zich daardoor 
niet weerhouden om de deur uit te gaan. 
Hij heeft niet veel contacten en zou graag 
samen met iemand activiteiten willen on-
dernemen. Hierbij moet u denken aan er-
gens een kopje koffie drinken, een praatje 
maken en naar de winkel gaan. Kunt u 
hierin iets betekenen? Neem dan contact 
met ons op!

VRIJWILLIGER gezocht
Voor een jongetje van 4 jaar om hem 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 janu-
ari is Vorkmeer Nederweert gesloten. 

INLICHTINGEN
Heeft u nog vragen of wenst u verdere in-
lichtingen? Neem dan contact met ons op, 
Vorkmeer Nederweert, Kapelaniestraat 4, 
6031 BX Nederweert, tel. 0495-688249, 
mail info@vpnederweert.nl of kijk op 
www.vpnederweert.nl.  

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)

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

ZWANGER? 
KOM DAN NAAR DE 
INFORMATIEAVOND: 
‘ZWANGERSCHAP EN 

BEVALLEN’
Op dinsdag 8 januari a.s. organiseert 
het Vrouw-Moeder-Kind centrum van 
SJG Weert een informatieavond voor 
zwangere vrouwen - en hun partner- 
over bevallen in het ziekenhuis. 
Naast informatie over de zwangerschap, 
de bevalling en het kraambed, krijgt men 
uitleg over de verschillende mogelijkhe-
den van bevallen in het ziekenhuis. Zo 
mogelijk wordt er een rondleiding over 
de verpleegafdeling en de verloskamers 
verzorgd.
De avond wordt verzorgd door een gy-
naecoloog, een verloskundige en een ver-
pleegkundige. Er is ruime gelegenheid om 
vragen te stellen.
Deze informatieavond wordt 6 x per jaar 
aangeboden en de volgende is op dins-
dag 2 april a.s. 
Locatie: Auditorium van SJG Weert, Vo-
gelsbleek 5 
Aanvang: 19.00 uur en duurt tot ± 22.00 uur 
Kosten: geen 
Aanmelden: via het inschrijfformulier op 
de website: www.sjgweert.nl (zie: Agenda) 
of telefonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05. 
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Een sfeervolle 

Veel mensen hopen er op. Een witte 
kerst brengt een gezellige winter-
sfeer met zich mee. Maar hoewel we 
tegenwoordig veel dingen kunnen 
beïnvloeden, zijn we hiervoor toch 
echt afhankelijk van de weergoden.

Volgens het KNMI is er sprake van een 
witte kerst als er op beide kerstdagen 
in De Bilt een gesloten sneeuwdek ligt. 
In ruim een eeuw tijd is een witte kerst 
pas acht keer voorgekomen.
De statistieken vertellen ons dus ei-
genlijk dat er in Nederland bijna nooit 
sneeuw ligt met kerst. Des te opval-
lender is het dat we in zowel 2009 als 
2010 wèl met kerst konden genieten 
van een prachtig wit landschap. Dat 
was tot 2009 dertig jaar lang niet voor-
gekomen.

In 2011 bleken de witte dromen weer 
gewoon bedrog en moesten we het 
doen met de kunstsneeuw op de bo-
men of in de kozijnen.
Want die ontwikkeling heeft zich wel 
doorgezet. We kopen massaal bus-
jes kunstsneeuw om die gezelligheid 
alsnog in huis te halen. Veel mensen 
vinden het kerstgevoel pas echt com-
pleet als er tijdens kerst niet alleen 
sneeuw ligt, maar ook sneeuw valt. 
Zoals in 2010 op Eerste Kerstdag. Het 
is dan heerlijk om naar buiten te trek-
ken, sneeuwballen te gooien, sleetje 
te rijden en vervolgens voor de warme 
kachel samen te genieten.

Met kerst genieten van 
een laagje sneeuw.

Sneeuw zorgt voor een echte wintersfeer

De charme 
van een witte kerst

Vastelaovundjvereiniging
astelaovundjvereiniging

de Pinmaekers Ni-jwieër
de Pinmaekers Ni-jwieërt
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Fijne feestdagen....
Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.
Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.

Ook in 2013 

staan wij weer voor u klaar!

www.mackus.nl

Brugstraat 30, 6031 EG Nederweert Telefoon 0495-632001 E-mail: info@mackus.nl

Elektro - Loodgieter - Sanitair - C.V. - Service & Onderhoud
Pannenweg 117, 6031 RK Nederweert, tel: (0495) 63 12 24 

info@kessels-installaties.nl

KESSELS INSTALLATIES B.V.

ter - Sanitair - C.V. - SerVV vice & Onderhoud
rr6031 RK N d t t l (0495) 63 12 24
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Alles waar je echt van houdtzal warmte blijven geven.Ook al is het niet gebleven,’t blijft altijd een deel van jou.Een stukje van je leven…
Alle mensen die in deze donkere dagenhun dierbare extra missen…

… veel warmte begrip,steun en troost
toegewenst

Roland van den Boomen medewerkers
Nederweert -  Ospel, december 2012

Het team van kapsalon CURL & COLOR 
wensen u PRETTIGE FEESTDAGEN 
en een HAPPY NEW HAIR!Vergeet u niet bij uw bezoek uw kerstkado uitonze kerstboom mee te nemen!!

Tot ziens bij
Kapsalon

Curl & ColorSt. Rochusstraat 32
Tel. 626922 

bottt zziiieieiensns bbbbbijijijijij
ottt zziiiiieennsss bbbbbijijijijijjjjj

kapsalon

oog voor detail

Curl & Color

kapsalonkakkakakapppppppppsasssaasaloloooonnkapsalonCurl & Color
CCuCuuuCuurrlrllrlrl &&&&&&&& CCoCooCoCooollllooooorrrrrr
Curl & Color

Peelsteeg 7a | 6031 NN  Nederweert

T 0495 - 631927 | info@wielcoolen.nl

www.wielcoolen.nl

Openingstijden tijdens 

de Kerstdagen en Jaar
de Kerstdagen en Jaarwisseling.wisseling

Onze showroom is geopend t/m 22 december.

Vanaf dinsdag 8 januari is de showroom weer 
VV

op de normale tijden geopend.

Voor het afhalen van materialen zijn wij 
VV

normaal geopend m.u.v. 

zaterdag 29 december en zaterdag 5 januari.

Op beide dagen is het gehele bedrijf gesloten.

Op 31 december sluiten wij om 16.00u.

Voor dringende storingen is onze ser
VV

vicedienst 

uiteraard bereikbaar.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen

en alle geluk en gezondheid voor 2013.

Arabesque
Salon voor huidverzorging

Loverstraat 12
6031 VD  Nederweert

 Tel. 0495-840661

Cadeaubonnen zijn ook verkrijgbaar bij
Drogisterij de Vijzel, St. Antoniusplein 7 te Nederweert

2012 

Actiejaar

10 jaar
Arabesque

10%
kortingop productenm.u.v. aanbiedingen
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Voor al uw schilder-
Voor al uw schilder-

en behangwerk:
en behangwerk:

Schildersbedrijf

Henk van de Schoor

Nedeeder

TT l. 0495 634104
el.el. 0TTTT

Horizontaal: 1 eetgelegenheid 
voor studenten, 5 door die zaak, 12 
stag, 19 smart, 21 foto-opname, 
24 vloeistof om te drinken, 28 
glinstering, 30 knevel, 31 kluis, 
33 eerbaar, 34 heldenroman, 
36 orgelregister, 37 aankleding, 
38 lidwoord, 40 staat in de VS, 
42 aanschaf, 44 overschrijving, 
46 Nederlandse Aardolie 
Maatschappij, 47 beklemming, 
48 afdeling, 49 eigenschap, 50 
meetkundig getal, 51 nauw, 53 
uniek, 55 niet lang, 57 grappig, 
59 onbeweeglijk, 60 steile 
rots, 61 houtachtig gewas, 62 
oude wijnmaat, 63 deel van 
het gezicht, 65 onbuigzaam, 
66 groet, 68 uitschieting van 
wind, 70 gecastreerde big, 71 
dameskleding, 73 dierengeluid, 
75 zangnoot, 76 holmium, 
77 automatische knipperlicht 
installatie, 79 Anno Domini, 81 
kilowatt, 82 kunst, 84 bediende, 
86 bolgewas, 87 op die wijze, 
88 zoogdier, 90 kleefstof, 91 
vreemde munt, 92 hoeveelheid, 
93 juweel, 96 kiemcel, 97 
zangnoot, 99 langwerpig rond, 
101 redactie (afk.), 102 in 
geheime zitting, 104 troefkaart, 
106 elektrocardiogram, 108 olm, 
110 kabel, 112 bewijsstuk, 113 
Belgische Radio en Televisie, 
115 kompasrichting, 117 op dit 
moment, 118 volgens anderen, 
119 voormiddag (afk. Eng.), 120 
klaar, 121 titel, 122 familielid, 
124 bergplaats, 126 mode, 128 
nu, 129 kooi, 131 welnu, 132 
slotwoord, 133 
135 telwoord, 138 dommekracht, 
141 Bond van Grote en 
van Jonge Gezinnen, 143 
onbeschroomdheid, 147 soort 
spijker, 151 155 reeks, 
156 heer, 157 land in Azië, 158 
mannetjesvarken, 160 druiloor, 
161 in oprichting, 163 zitvlak, 
165 quod testor, 166 decimeter, 
168 170 
uitheems cafe, 172 dakterras, 
173 matig koud, 174 graanhuls, 
176 zaak van ondergeschikt 
belang, 179 fruit, 181 Romeinse 
groet, 183 gezinslid, 184 
internationaal, 186 op enig 
tijdstip, 187 oorsprong, 188 
balie, 190 plezier, 191 nummer, 
193 treuzelaar, 195 onzin, 196 
lijst van maaltijdgerechten met 
de kerst, 199 binnenwater, 200 
grapjas, 202 grendel, 205 air, 
208 bediende, 209 duizendtal, 
210 groep dieren, 211 Algemeen 
Beschaafd Nederlands, 
212 wat te eten is, 213 op 
grond van, 215 Collectieve 
Arbeidsovereenkomst, 216 
akkoord, 219 motorschip, 220 
elfde toon, 222 dwarsmast, 224 
langspeelplaat, 225 tijdelijke 
behuizing, 226 gebruik, 228 
centimeter, 229 persoonlijk 
voornaamwoord, 230 boom, 
232 dicht, 233 iemand die 
een hoedanigheid niet meer 
bezit, 234 aangerichte maaltijd, 
235 vloeistof, 237 bezittelijk 
voornaamwoord, 238 bond, 240 
scheuring, 242 pub, 243 pen, 
245 voorzetsel, 246 eventueel, 
247 dagelijks, 249 materie, 252 
persoonlijk voornaamwoord, 253 
klein beetje, 255 Internationaal 

Monetair Fonds, 256 persoonlijk 
voornaamwoord, 257 papegaai, 
259 vocht, 260 Salvation Army, 
261 soort verzekering, 262 
orgaan, 264 coating, 266 boven 
(Eng.), 268 windsteunzijde, 269 
judograad, 270 de dato, 271 
larve, 272 schaapsjong, 274 
breuk, 277 onderworpenheid, 
281 tussenwerpsel, 284 
transpiratie, 287 291 
bewust, 294 handel, 296 wapen, 
298 schitteren, 300 eindpunt, 
301 opmerking, 304 groet, 305 
tuingereedschap, 307 voorzetsel, 
308 deel van het genoemde, 310 
aaneenschakeling, 311 heilige, 
312 spoel, 313 
afdruk, 314 voegwoord, 315 
lofdicht, 317 nerf, 319 slak, 322 
scherpe kant, 323 gezinslid, 
324 Belgische radio en televisie, 
Nederlands gesproken, 325 
in plaats van, 327 kilometer, 
328 329 zangnoot, 331 
enthousiasme, 333 zangnoot, 
334 groep, 336 in het jaar, 
337 gedroogd gras, 338 
Bahein (internetadres), 339 
grondtoon, 341 toneelstuk, 343 
proefversie, 345 ochtendeten, 
347 banier, 348 resonantie, 
349 spreuk, 352 boosheid, 353 
regelmaat, 355 hoofdtelwoord, 
357 grammofoonplaat, 359 
bovendien, 360 vruchtensap, 
361 zeen, 362 een zekere, 363 
dreumes, 364 compagnon, 
365 in voce, 366 persoonlijk 
voornaamwoord, 367 voorzetsel, 
369 tasto solo, 370 bergrug, 
371 Romeins keizer, 373 
zoogdier, 375 bedrog, 377 
gewicht, 378 tijdsverloop, 379 
oppervlaktemaat, 380 teug, 382 
staat in de VS, 384 televisie, 
386 lichtgevende buis, 387 
vroegere keizer van de Russen, 
389 beker, 390 nieuw (Lat.), 391 
gehoororgaan, 393 groente, 394 
titel, 395 domina, 396 aureool, 
397 compositie, 399 namelijk, 
401 millimeter, 402 Perzische 
astronoom, 403 United States, 
404 in memoriam, 405 vrijgevig, 
407 lokmiddel, 408 wedloop, 
411 uitdrukking van toegeving, 
416 kleermakerskrijt, 422 deftige 
vrouw, 426 beetje, 428 uitroep, 
429 aanhechting, 430 gooi, 
431 rit, 433 lichaamsdeel, 434 
metalen bak, 436 mentaliteit, 438 
stoot, 440 computer, 441 grote 
ruimte, 442 formeel bericht, 443 
beginner, 444 werk, 446 gast, 448 
kier, 450 steuntouw, 

452 bovenkleed, 453 bos, 454 
elftal, 455 korf, 456 termijn, 458 
jaspand, 460 bloemetje, 462 
pleister, 464 ongewoon, 465 
aanzienlijk man, 466 aub, 467
slecht klinkende samenklank, 468 
levensteken, 469 gescheiden.

Verticaal: 1 rage, 2 Naamloze 
Vennootschap, 3 stuiver, 4 
zuil, 6 spil, 7 goudsmidsgerei, 
8 walm, 9 zonder vocht, 10 
trekdier, 11 spinsel, 12 deel van 
Afrika, 13 laagwater, 14 aspotje, 
15 vervelend, 16 mak, 17 
voegwoord, 18 droombeeld, 19 
aardkluit, 20 koude lekkernij, 21 
puntje, 22 lidwoord, 23 bijwoord, 
24 veroordeling, 25 kledingstuk, 
26 ad interim, 27 beklimming, 
29 bof, 32 opstopping, 35 klap, 
36 coupe, 37 voederbak, 39 
akkergronden bij een dorp, 41 
bestseller, 43 pluspunt, 45 op 
leeftijd, 47 vaatwerk, 48 vroegere 
onderwijsvorm, 49 kever, 50 baal, 
52 zwarte kraal, 54 persoonlijk 
voornaamwoord, 56 speciale 
uitdrukking, 58 vogel, 59 visual 
interactive (afk.), 60 zanggroep, 
61 barium, 62 streling, 64 dakvorst, 
67 holligheid, 69 aftreksel, 71 
sportartikel, 72 landpunt, 74 
speeksel, 77 vervoermiddel, 
78 opinieonderzoek, 80 ginder, 
83 uitroep van verlichting, 85 
dorpsplein, 87 gereedschap, 89 
soort look, 92 94 
paradijs, 95 achterste, 98 aspect, 
100 beits, 103 adellijke titel, 105 
verdieping, 107 ijdeltuit, 109 
acne, 111 halm, 112 aartsvader, 
113 programmeertaal, 114 kreet, 
116 streek, 121 onbezield, 123 
insect, 125 lichaamsdeel, 127 
omgeving, 128 standaard, 130 
velours, 134 gestorvene, 136 
in het bijzonder, 137 bijwoord, 
138 kist, 139 knaagdier, 140 
persoonlijk voonaamwoord, 
142 junior, 144 naschrift, 145 
kraagplooi, 146 vrucht, 148 
als boven, 149 assistent in 
opleiding, 150 
152 intelligentiequotient, 153 
Business Software Alliance, 154 
schoolmeester, 157 darmbeen, 
158 gereedschap, 159 malheur, 
162 onder andere, 164 ambiance, 
167 roofvogel, 169 snavel, 171 
loot, 172 nachthemd, 173 krab, 
174 kil, 175 
177 gezinslid, 178 geknutsel, 
180 touw, 182 deze nacht, 183 
stip, 185 behendigheid, 186 
oorspronkelijk, 

187 groot glas op een voet, 
188 halfgeleiderlampje, 189 
brandgang, 192 lichaamsdeel, 
194 ten gevolge van, 195 proper, 
197 schuur, 198 persoonlijk 
voornaamwoord, 199 milliliter, 
200 klein in hoeveelheid, 201 
decibel, 203 kledingstuk, 204 
zangnoot, 206 en andere, 207 
deel van de hand, 210 bootje, 
214 bemanning, 217 een beetje, 
218 domoor, 221 kader, 223 
staat in de VS, 227 uitgang, 229 
valwind, 231 baar, 234 rustbank, 
236 vreselijk, 237 voors en 
tegens, 239 jurk, 241 gezwel, 244 
theaterzitplaats, 247 magnetische 
schijf, 248 de volle aandacht in 
beslag nemend, 250 stoer, 251 
treuzelen, 253 lekkerbek, 254 
aanpak, 258 wasbouwsel, 
261 hartelijk, 263 inval, 265 
ongedeerd, 267 deel, 269 dunne 
overjas, 273 dienstmeisje, 274 

275 ingenieur (afk.), 
276 uitroep, 277 rangtelwoord, 
278 landbouwwerktuig, 279 
maand, 280 in het uitserste 
geval, 282 jaargang, 283 vogel, 
284 zitplaats, 285 babyledikantje, 
286 telwoord, 288 canon, 289 
oude maat, 290 voorvoegsel, 
291 plaat, 292 extra groot, 293 
adem, 294 afdelingshoofd, 295 in 
afschrift aan, 297 alles verloren 
hebbend, 299 druiloor, 300 
prehistorish dier, 302 elektrisch 
geladen deeltje, 303 tennisterm, 
306 bokaal, 309 zeer goed, 311 
plaat, 312 afwijkend van een 
rechte lijn, 315 uitheemse vrucht, 
316 boom, 318 vogel, 320 idem, 
321 koeiemaag, 323 kleerhanger, 
324 rond voorwerp, 325 in het 
algemeen, 326 vies, 328 pastille, 
330 id est, 332 voorzetsel, 335 eb 
en vloed, 336 reeds, 337 hectare, 
338 buiten dienst, 340 kokertje, 
341 bonk, 342 damp, 344 
predikant, 346 schoon gewicht, 
348 teisteren, 350 grasveld, 
351 penning, 352 soldatenstraf, 
354 bandiet, 356 iemand die 
leest, 358 stalafval, 364 kasgeld, 
368 voormaag, 370 breuk, 372 
lawaai-instrument, 374 gang 
van een paard, 376 snaak, 377 
reukstof, 381 tropische boom, 382 
honingbij, 383 voor elkaar!, 385 
inleiding, 386 muziek, 387 vis, 
388 catastrofe, 390 rijstgerecht, 
392 raam, 395 tweede toon, 396 
assistent, 398 ongerechtigheid, 
400 windvrij, 402 niet lekker, 406 
doek, 407 accoord, 408 advies, 
409 paling, 410 compact disc, 
411 pier, 412 lof, 413 zuilengang, 
414 svp, 415 paardenslee, 417 
waterstofexponent, 418 houtzuur, 
419 materiaal, 420 erkenning, 
421 niemendal, 423 riviertje bij 
Utrecht, 424 Javaanse prins, 
425 delfstof, 427 hoogtepunt, 
428 niet gesloten, 429 eng, 
430 ongelogen, 432 kansspel, 
435 devies, 437 gegevens, 439 
graansoort, 441 departement van 
Benin, 442 mede, 443 houten 
kom, 444 kledingstuk, 445 houten 
kist met gaatjes, 447 deel van 
de mond, 449 duivenhok, 451 
aquariumvisje, 453 persoonlijk 
voornaamwoord, 454 voorzetsel, 
455 kilovolt, 456 titel, 457 
mamma, 459 rivier in Italië, 461 
toon, 463 circa.

Ook dit jaar hebben wij weer ‘n puzzel. Na goede 
oplossing  van kruiswoordraadsel, kunt u de uiteinde-
lijke oplossing invullen in het onderste diagram.

Onder de goede inzendingen worden 10 cadeau-
bonnen verloot t.w.v. € 10,--.

Zend de oplossing die u gevonden heeft vóór 3 januari 
2013 naar ons kantoor, Pannenweg 231, 6031 RK 
Nederweert.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt in het 
Weekblad van donderdag 10 januari 2013.

GIGA GROTE K

Autorijschool de Peel
wenst iedereen 

prettige kerstdagen 
en een 

gelukkig nieuwjaar.

Schoor 43 Nederweert, tel. 0495-633369 / 06-44 92 42 63

Rijksweg-Zuid 18cTel. 0495 - 461461
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Onze fysiotherapeuten komen u

op verzoek aan huis behandelen 

of  onze  vervoer-service brengt u 

naar de praktijk.

Ons team wenst iedereen in 2013 

een goede gezondheid toe !!!

FysioFitnessNederweert, Staat 40c, Nederweert  

MAANDAG: SPAGETTIDAG €5,50
DINSDAG: PIZZADAG €6,00

WOENSDAG: SCHOTELS MET* €7,50
DONDERDAG: SPARE-RIBSDAG €8,00

Niet geldig tijdens feestdagen.

Gratis thuisbezorging in Nederweert e.o. boven de €15,00

Ospeldijk en Leveroy €3,50 bezorgkosten.
St. Rochusstraat 7, Nederweert Tel. 0495 - 63 44 34 b.g.g. 62 46 25

www.amonnederweert.nl

2121
JAAR

DÉ PIZZERIA VAN NEDERWEERT!

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar
en wij bedanken al onze 

klanten voor hun vertrouwen.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Kerst 
2012 

Wij wensen onze klantenfijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaarSAES TANKSTATION & SHOP BV
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KERSTPUZZEL

SCHOONHEIDSSTUDIO

MARIJKE

Bedankt voor het jarenl ange 

vertrouwen.

Sprankelende da gen 

en tot ziens in 2013

Tel. 632143

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2013
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WONINGVERENIGING

Sluitingsdagen
Woningvereniging Nederweert

Met de feestdagen in het v ooruitzicht gaat ook ons personeel geniet en 

van enkele vr ije dagen. Dit bet ekent dat ons kantoor op dez e dagen 

gesloten zal zijn:

Dinsdag 25 en Woensdag 26 dec ember (Kerst dagen)

Maandag 31 dec ember en Dinsdag 1 januar i (Oud- en nieuwjaarsdag)

Telefonisch zijn w e wel bereikbaar; u wordt dan geholpen door 

medewerkers van Alert TeleServices B.V., die in opdr acht van de 

woningvereniging werken.

Wij wensen u allemaal w arme, fijne fe estdagen toe 

en een goed begin van het nieuw e jaar.

Ook in 2013 st aan we graag weer voor u klaar.

Alle medewerkers van Woningvereniging Ne derweert
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419www.amaas.nl
Hoogwaardige producten voorzakelijke en particuliere sector!
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Openiningstijden:

Maandag gesloten 

Di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur

Za. 09.00 - 15.00 uur

OOK UW VAKWINKEL

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een voorspoedig 2013!

Voor allen die deze maand 

hun dierbare extra missen...

...veel warmte, begrip steun 

en troost toegewenst

Marleen Linsen-Claessen

St. Rochusstraat 17

6031 BG  Nederw eert

Ieder land kent zijn eigen kersttra-
dities. In Engeland en Amerika be-
staat het bijzondere gebruik van de 
maretak oftewel mistletoe. Dit sym-
bool van vriendschap wordt in huis 
opgehangen.

Het vormt niet alleen een prachtige ver-
siering, maar de mistletoe kent ook een 
andere traditie. Een meisje dat onder 
de mistletoe staat mag worden gekust 
door een jongen. En vice versa natuur-
lijk. De maretak hoort bij Kerstmis. Er 
gaat een lang verhaal aan vooraf.
De plant wortelt niet in de grond, maar 
probeert over de rug van een andere

 plant voet ‘aan de grond’ te krijgen. Zo 
groeit de maretak bijvoorbeeld op den-
nen, populieren en sparren. In Neder-
land komt de plant vooral in het zuiden 
voor.
Aan de mistletoe werd een magische 
kracht toebedacht door de Druïden. 
Dit oorspronkelijk Keltische volk leefde 
in het gebied tussen de Seine en de 
Loire in Frankrijk. Voor de Druïden was 
de mistletoe een heilige plant, die een
rol speelde in vruchtbaarheidsrituelen.
In Angelsaksische landen speelt het 
bijgeloof nog steeds een rol. De mare-
tak moest vooral geluk
brengen.

Ieder land heeft zijn eigen kersttradities

Mistletoe symbool van 
vriendschap

De traditie vertelt dat je onder de
mistletoe iemand mag kussen.

Voor jong en oud 

Een echte aanrader voor een leuke avond met vrien-

den, bedrijf of familie. Het simulatorarrangement is te 

combineren met onze bestaande schietarrangementen.

Voor al uw feesten kan men hier terecht voor div. 

schietarrangementen onder begeleiding van deskun-

dige schietinstructeurs.                                  
       

Ook zijn onze 100m banen uitermate geschikt voor 

het inschieten van kogelgeweren.

Tevens kunnen cursisten van de jachtopleiding 

ervaring opdoen met het kogelgeweer m.b.v. video- 

opnamen.

nieuw   nieuw   nieuw   nieuw

De schietsimulatorDe schietsimulator

Schietsportcentrum Kraan
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www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw tuin Omdat uw tuin 

uw thuis moet zijn!uw thuis moet zijn!uw thuis moet zijn!
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-Tevens onder-
houdscontractenhoudscontracten
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Tijdens Kerstmis mag het kerstdi-
ner niet ontbreken. Meestal wordt 
het gehouden op Eerste of Twee-
de Kerstdag. Moest er vroeger per 
se een kalkoen op tafel verschij-
nen, tegenwoordig kunnen we alle 
kanten op.

Een kerstdiner anno 2012 moet 
vooral gezellig zijn. Het bestaat door-
gaans uit meerdere gangen, zoals 
een voorgerecht, hoofdgerecht en 
een nagerecht.
Met Kerst pakken we wat meer uit.
We steken onszelf in het beste pak en 
we nuttigen vaak wat luxere produc-
ten. Dat kan een traditioneel vlees-
gerecht zijn, maar ook de kalkoen is 
nog steeds populair.
Een kerstdiner houd je meestal in 
huiselijke kring. Met je hele familie 
rond een grote, versierde tafel.
Want daar moet je aandacht aan 
schenken. Dat betekent een feeste-

lijk tafelkleed, kandelaars met kaar-
sen en kerststukjes. En natuurlijk je 
mooiste servies, bestek en glazen.
Een nieuwe trend is om gezamenlijk 
achter het fornuis te 
kokkerellen.
De gezelligheid 
begint dan eerder. 
Ook populair zijn 
‘gezelligheidsmaal-
tijden’ zoals gour-
metten, fonduen of 
steengrillen. Zeker 
gezinnen met kin-
deren vinden dat 
gezellig.
Kiezen mensen er 
de eerste dag voor 
om thuis flink uit te 
pakken, de andere 
dag wordt ook nog 
wel eens buiten de 
deur gegeten. In 
de restaurants zijn 

De maaltijd begint al bij het samen kokkerellen

Kerstdiner draait om gezelligheid 
speciaal daarvoor heerlijke kerstarrange-
menten samengesteld.

De tafel moet er voor het
kerstdiner feestelijk uitzien.
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Gemeente contact

Personen, verenigingen, instellingen, stich-
tingen en bedrijven in Nederweert konden 
dit jaar voor het eerst in aanmerking komen 
voor een Gemeentecompliment. 

Samen doen
De overheid maakt momenteel een omslag 
in doen en denken. Daardoor wordt de 
samenleving langzaam omgevormd van een 
verzorgingsstaat naar een participatiestaat, 
of doe-democratie. Deze ‘nieuwe verzor-
gingsstaat’ is gebaseerd op zelfsturing en 
verbondenheid waarbij de overheid de pro-
blemen niet van inwoners afpakt, maar ze 
mede-eigenaar maakt. 

Betrokkenheid
De gemeente Nederweert kan die ver-
antwoordelijkheid ook bij het individu of 
de groep neerleggen, omdat er kracht in 
gemeenschappen zit. Iedereen bezit verbor-
gen talenten die van betekenis kunnen zijn 
voor een ander. We benutten die krachten 
en talenten door de betrokkenheid tussen 
burgers en de gemeente te vergroten. Mede 
in dat kader is er gekozen voor het instellen 
van een Gemeentecompliment. 

Waardering 
Er bestond al langer de behoefte om, naast 
de Erepenning van de gemeente (waarmee 
terughoudend wordt omgegaan) en de 
Koninklijke onderscheiding, een blijk van 
specifiek gemeentelijke waardering te kun-
nen geven. Het Gemeentecompliment is een 
blijk van waardering en vormt tevens een 
aanmoediging om vooral zo door te gaan. 

inSigne en Standaard
Het Gemeentecompliment bestaat uit een 
insigne of een standaard en kan worden 

gegeven aan een persoon, vereniging, instel-
ling, stichting of bedrijf uit Nederweert 
die/dat zich verdienstelijk maakt voor de 
gemeenschap en die/dat een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd. Bij bedrijven kan bij-
voorbeeld gedacht worden aan vernieuwend 
ondernemerschap, bijzondere initiatieven en 
duurzaamheid.

Categorieën 
Het nieuwe waarderingsinsigne wordt jaar-
lijks uitgereikt in drie categorieën: Cultuur, 
Sport en Ondernemerschap. Iedereen kan 
gedurende het jaar een persoon, vereniging, 
instelling, stichting of bedrijf voordragen 
voor het Gemeentecompliment. Uw moti-
vatie (maximaal één A4) kunt u via e-mail 
of schriftelijk indienen bij de kabinetschef, 
de heer G. Bruijnaers.

De beslissing wie het compliment krijgt 
toegekend, ligt bij het college van B&W. 

Henk Stals, Ben Houben en De Prullejoekels ontvangen een Gemeente
compliment! Deze nieuwe gemeentelijke onderscheiding wordt voortaan 
één keer per jaar in drie categorieën uitgereikt. Als blijk van waardering voor 
iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt of een bijzondere prestatie 
heeft geleverd, maar ook als aanmoediging om vooral zo door te gaan. Op 
vrijdag 4 januari wordt hen het Gemeentecompliment uitgereikt tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur heeft er dit eerste jaar 
bij de introductie voor gekozen om zelf de 
drie ontvangers te kiezen.

ondernemerSChap: henk 
StalS
In de categorie Ondernemerschap is dat Henk 
Stals uit Nederweert geworden. Hij is met 
zijn product Happy Ei succesvol en weet 
dit als ondernemer ook goed op de markt 
te brengen. Het Happy Ei garandeert drie 
dingen: versheid, met zorg geproduceerd en 
rechtstreeks van de boerderij. De heer Stals 
heeft duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan, is innovatief in zijn bedrijfsvoering 
en vindt het belangrijk dat ook minder 
kansrijke burgers kunnen deelnemen aan 
het arbeidsproces. Hij heeft daarom ook een 
aantal medewerk(st)ers in dienst van Risse 
bedrijven. Een voorbeeld dus van succesvol 
én maatschappelijk betrokken ondernemen. 
Daarnaast is hij ook actief voor onze gemeen-
schap als lid bij brandweerpost Nederweert.

Voor het eerst uitgereikt tijdens Nieuwjaarsreceptie

gemeentecompliment als 
nieuwe blijk van waardering 

Sport: Ben houBen
Ben Houben uit Ospel krijgt het 
Gemeentecompliment in de categorie Sport. 
Hij is inmiddels internationaal de grote 
inspirator voor Dynamic Tennis, een steeds 
belangrijker wordende sport en beweegacti-
viteit voor vooral senioren. Hij geeft zoveel 
mogelijk clinics in een grote regio tot in 
België toe. Ook is hij voorzitter van de plaat-
selijke vereniging DT 1999, de eerste offici-
ele dynamic tennis vereniging in Limburg.

De heer Houben is daarnaast zeer actief in 
het wandelgebeuren. Hij is initiatiefnemer 
van de wandeltochten in en om Ospel en 
heeft zich daar ook in de uitvoering bijzonder 
voor ingezet. Onder andere door contact te 
op te nemen met Schrijverskring Ospel is er 
een unieke samenwerking tussen cultuur en 
beweging ontstaan.

Cultuur: de 
prullejoekelS
Een enthousiaste optochtgroep waar jonge 
mensen zich gevonden hebben en samen 
op een plezierige manier bezig zijn met de 
vastelaovundj. Dat zijn De Prullejoekels 
uit Nederweert-Eind. Zij ontvangen het 
Gemeentecompliment in de categorie 
Cultuur. Met hun creatie nemen ze elk jaar 
deel aan de optochten in Nederweert en de 
regio. In 2013 bestaan De Prullejoekels 11 
jaar.

uitreiking
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 4 
januari wordt het Gemeentecompliment door 
de burgemeester uitgereikt aan Henk Stals, 
Ben Houben en De Prullejoekels. Iedereen 
is van harte welkom om hierbij aanwezig te 
zijn, van 19.00 tot 20.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

Hebt u vragen over het Gemeente
compliment of wilt u iemand voordragen? 
Neem dan telefonisch of via email contact 
op met de kabinetschef, de heer 
G. Bruij naers via g.bruijnaers@neder
weert.nl. 

Wekelijkse informatierubriek van de gemeente 
Nederweert

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

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

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

Het Seniorenplatform Nederweert behar-
tigde sinds 1983 de belangen van alle 
senioren in de gemeente. 

taken
Initiatieven op het terrein van ouderen-
zorg werden in een vroeg stadium ter 

beoordeling voorgelegd aan het senio-
renplatform. Ook hield zij de voortgang 
van de plannen nauwkeurig in de gaten. 
De leden initieerden en stimuleerden het 
organiseren van activiteiten en gaven 
het gemeentebestuur gevraagd en onge-
vraagd advies. 

In de beginjaren 
kwam het plat-
form tweeweke-
lijks bij elkaar 
om te vergade-
ren en beslui-
ten te nemen. 
Daarnaast had 
zij in het verle-
den een weke-
lijks spreekuur 
voor de seni-
oren die daar 
behoefte aan 
hadden. 

Waarom Stoppen
Het platform is van mening dat de 
werkwijze en de doelstelling van het 
seniorenplatform tegenwoordig achter-
haald is. Het vergaderen gebeurt nog 
maar vier keer per jaar en de afgelopen 
jaren is er ook geen wekelijks spreek-
uur meer. Senioren en seniorenvereni-
gingen in onze gemeente hebben hier 
geen behoefte meer aan. 

organiSatieS
Dit komt onder meer door het feit dat 
de informatievoorziening voor senioren 
steeds beter is geworden. Daarnaast 
zijn er in de loop der jaren organisaties 
bijgekomen, zoals het Wmo-platform, 
de werkgroep Nederweert Beweegt, de 
KBO’s en seniorenverenigingen. Zij 
treden nog steeds op als belangenbehar-
tiger voor senioren in Nederweert. 

afSCheid 
De gemeente nam op vrijdag 14 decem-
ber in het gemeentehuis afscheid van 
de leden van het seniorenplatform. 
Wethouder Frenken bedankte hen voor 
hun inzet van de afgelopen jaren. Ook 
gaf ze aan blij te zijn dat het ouderenbe-

leid in Nederweert gewaarborgd is bij 
het Wmo-platform. Ze heeft er alle ver-
trouwen in dat de goede samenwerking 
met de diverse verenigingen ook in de 
toekomst voortgezet wordt.

Vijf goede doelen
Het platform heeft aangegeven aan vijf 
goede doelen voor senioren een kleine 
bijdrage te willen schenken. Het col-
lege van burgemeester en wethouders 
stemde hiermee in. 

Daarom waren bij het afscheid ook de 
vertegenwoordigers van open eettafel 
Budschop, eetpunt Ospels uitje, open 
eettafel Leveroy ‘Oet Eate’ en zorg-
boerderijen De Mildert en Bosserhof 
uitgenodigd.

Zij ontvingen van het platform allemaal 
een schenking van € 230.-. Hiermee 
kunnen ze met de kerstdagen wat 
extra’s doen voor de senioren. 

Seniorenplatform, bedankt voor 
de wijze waarop jullie bijna dertig 
jaar de belangen van alle senioren in 
Nederweert hebben behartigd!

Het Seniorenplatform Nederweert heeft te kennen gegeven per 1 januari 
te willen stoppen. Het voortbestaan van het platform heeft geen toe
gevoegde waarde meer, aldus de leden. Zij geven aan dat hun functie 
tegenwoordig achterhaald is. Op vrijdag 14 december nam de gemeente 
daarom afscheid van het seniorenplatform. 

Gemeente bedankt leden voor hun inbreng

Seniorenplatform nederweert stopt ermee

De gemeenten Nederweert en 
Weert maken zich sterk om het 
aannemen van uitkeringsgerechtig
den voor ondernemers aantrekke
lijk te maken. En met succes.

Uitgangspunt daarbij is dat iedereen die 
wil werken ook moet kunnen werken. 

SoCial return
Niet iedereen neemt even gemakkelijk 
deel aan het arbeidsproces. Om kwetsbare 
groepen een steun in de rug te geven, 
kan de overheid bij het verstrekken van 
inkoopopdrachten de opdrachtnemer sti-
muleren of verplichten om deze groepen 
bij de uitvoering van de opdracht te betrek-
ken. Dit noemen we social return. Zo krij-
gen langdurig werklozen en gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten een kans om werkerva-
ring op te doen. Dit versterkt hun positie 
op de arbeidsmarkt. 

leerlingenVerVoer
De gemeenten Nederweert en Weert heb-
ben onlangs samen het leerlingenvervoer 
aanbesteed en gegund aan vervoerder 
Connexxion. Daarbij is nadrukkelijk aan-
dacht gevraagd voor social return. Het 
gevolg is dat het bedrijf ervoor heeft geko-
zen om 25% van het benodigde personeel 
te laten bestaan uit mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het gaat o.a. om bij-
standsgerechtigden en arbeidsgehandicap-
ten (WAO-ers). 

maatSChappelijk 
rendement 
Wethouders Harrie Litjens en Maria 
Frenken zijn verantwoordelijk voor het 
sociale beleid in hun gemeente.Vorige 
week woensdag, 12 december, bezochten 
ze de vervoerder en de vijftien nieuwe 
medewerkers. Ze hopen dat dit voorbeeld 
van social return door andere gemeenten 
en bedrijven in de regio wordt gevolgd. 
“We behalen zo een maximaal maatschap-
pelijk rendement uit de aanbesteding van 
het leerlingenvervoer”, aldus beide wet-
houders. 

opleiding en jaar
ContraCt
De gemeenten Weert en Nederweert inves-
teren samen met Connexxion duurzaam in 
hun uitkeringsgerechtigden door ze alle-
maal een MBO-niveau 2 chauffeursoplei-
ding te laten volgen. Hierdoor verkrijgen 
alle kandidaten een goede startkwalificatie 
op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben ze 
een jaarcontract aangeboden gekregen van 
vervoerder Connexxion.

ConVenant
Peter-Paul Witte, hoofd HRM van 
Connexxion: “Ook landelijk proberen wij 
zo optimaal mogelijk invulling te geven 
aan social return. We hebben inmiddels al 
met diverse sw-bedrijven een social return-
convenant gesloten”.

Henk Stals (l), Ben Houben en 
De Prullejoekels ontvangen de eerste 
drie Gemeentecomplimenten. 

V.l.n.r.: Truus Kurstjens, Denise Margry, Lies Evers, Sjef Ketelaars en Truus 
Feddema worden bedankt door wethouder Frenken.  (Foto: gemeente Nederweert)

SoCial return



OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE
CONTACT

AANVRAGEN OMGEVINGS-
VERGUNNING (REGULIER)

Booldersdijk 33, vergroten woning en plaat-
sen drie dakkapellen (OV 20120220) 

 (11-12-2012)
Kerneel 63, verbouwen en uitbreiden 
woning (OV 20120222) (12-12-2012)
Strateris 73, oprichten serre ( OV 20120218) 
(10-12-2012)
Waatskamp 138, tijdelijk plaatsen unit voor 
kapsalon (OV 20120219) (10-12-2012)

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

VOORGENOMEN OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN (UITGEBREID)

Bosserstraat 35, rundveehouderij, revisie-
vergunning, eerste fase (U1 20110227) 
Kuilstraat 17, varkenshouderij, revisie-
vergunning (UV 20120109) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 21 december 2012 
t/m 31 januari 2013, bij de centrale klantenba-
lie of op afspraak. Het indienen van schriftelij-
ke zienswijzen is tijdens de inzageperiode 
mogelijk bij burgemeester en wethouders, 
mondeling kan dat op afspraak bij het team 
Vergunningverlening. Raadpleeg deze bekend-
making op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met een medewerk(st)er van 
bovenstaan team.

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN (REGULIER)

Burgemeester Greijmansstraat 6, vervangen 
prijzenbord (OV 20120200) (12-12-2012)
Buseweg, aanleggen waterbuffer 
(OV 20120199) (13-12-2012)
Nooitgedacht 3, vergroten woning 
(OV 20120191) (10-12-2012)
Nieuwstraat 19, bouwen garage en kantine 
met sanitaire voorzieningen 
(OV 20121085) (13-12-2012)

   
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 voorzie-
ning bij de voorzieningenrechter van Recht-
bank Roermond. Dit kan ook digitaal via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Raad-
pleeg deze bekendmaking op onze website 
voor meer informatie. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team Vergunning-
verlening.

INGETROKKEN OMGEVINGS-
VERGUNNING (UITGEBREID)

Heerweg ongenummerd, pluimvee- en rund-
veehouderij, intrekken omgevingsvergun-
ning. Geen zienswijzen ingekomen op 
ontwerp besluit. Besluit is gewijzigd ten 
opzichte  van ontwerpbesluit (IU 20110269)

 
U kunt de stukken inzien binnen zes weken 
na de dag van publicatie, vanaf 21 december 
2012 bij de centrale klantenbalie of op 
afspraak. Het instellen van beroep is vanaf de 
dag na terinzagelegging t/m 1 februari 2013 
mogelijk voor belanghebbenden bij de Sector 
Bestuursrecht van Rechtbank Roermond. 

Het bergbezinkbassin aan de 
Juliana straat in Budschop is gereed. 

Door de aanleg zal de vuiluitworp van de 
riolering op de Zuid-Willemsvaart verbete-
ren en voldoet deze aan de zgn. basisinspan-
ning.

PLANNING
Voor de zomervakantie werd gestart met de 
aanleg en eind november is het werk opge-
leverd. De planning is gehaald en binnen het 
beschikbare budget van € 787.000,- uitge-
voerd. 

RESTERENDE WERKZAAM-
HEDEN
Het terrein is na de aanleg van de beton-
werkzaamheden weer aangevuld en inge-
zaaid. Gezien de weersomstandigheden was 
het niet meer mogelijk om de gefundeerde 
fietspaden in de omgeving nog van een 
asfaltlaag te voorzien. Deze werkzaamheden 
zullen in het voorjaar plaatsvinden. 

HONDENUITLAATPLAATS
De hondenuitlaatplaats aan de Juliana straat 
is wegens de aanleg van het bergbezinkbas-
sin (BBB) tijdelijk komen te vervallen. Deze 
komt echter niet meer terug, omdat in het 
nieuwe hondenbeleid is bepaald dat alle uit-
laatplaatsen gaan verdwijnen. In plaats hier-
van wordt in de omgeving een prullenbak 
geplaatst voor zakjes.

VERBETEREN KWALITEIT 
De kern Budschop heeft nu twee riool-
overstorten. De andere overstort aan de 
Randweg waar een kleinere bergbezinklei-
ding (BBL) achter ligt, wordt nog een beetje 
aangepast. Door de aanpassing zal het mees-
te overstortwater bij een hevige bui eerst in 
de BBB aan de Julianastraat terechtkomen. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J. Broens van het 
team Binnendienst. 

OMGEVING

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van 
Rechtbank Roermond. Dit kan ook digitaal 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). 
Raadpleeg deze bekendmaking op onze web-
site. Bellen mag ook met een medewerk(st)er 
van het team Vergunningverlening.

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Kampersweg 2a, uitbreiden bedrijfsruimte
Moostdijk 1, verbouwen bestaand school-
gebouw naar Thomashuis

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
Nieuwstraat 26 in Ospel, bestemmingsplan 
heeft betrekking op beëindiging van een 
pluimveehouderij op de locatie Nieuwstraat 
26 in Ospel en de doorontwikkeling op die 
plaats van de bestaande neventak, de ver- en 
bewerking van kippeneieren (bestemmings-
plan Nieuwstraat 26 Ospel). Het ontwerpbe-
stemmingsplan heeft al ter inzage gelegen. 
Er zijn zienswijzen ingediend. De gemeente-
raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld 
op 13 november 2012 

KENNISGEVING
Kampersweg 2a, eierverfspuitinrichting, uit-
breiden inrichting (opslag voor voornamelijk 
verpakkingsmateriaal en incidenteel eieren) 
waarop Activiteitenbesluit van toepassing is 
(MM 2012054)

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

GENOMEN PROJECTBESLUIT
Lage Kuilen, percelen U135/135 in Neder-
weert, projectbesluit voor de hervestiging 
c.q. verplaatsing van een intensieve veehou-
derij op/naar de percelen U 134/135 aan de 
Lage Kuilen in Nederweert. Het ontwerpbe-
sluit heeft al ter inzage gelegen. Er zijn 
zienswijzen ingediend. De gemeenteraad 
heeft het projectbesluit genomen op 13 
november 2012

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, van 21 december 2012 
t/m 31 januari 2013, bij de centrale klantenbalie 
of op afspraak. Ze zijn ook digitaal in te zien via 
www.nederweert.nl. Gedurende de inzageperio-
de kunnen degenen die zienswijzen hebben 
ingediend tegen het bestemmingsplan of het pro-
jectbesluit, alsmede zij die aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig hun 
zienswijzen kenbaar te maken naar aanleiding 
van het ter visie gelegde ontwerpbestemmings-
plan of het ontwerpbesluit beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U 
kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voor-
ziening bij de voorzitter van bovengenoemde 
Afdeling. Het bestemmingsplan en het project-
besluit treden daags na de beroepstermijn in 
werking, tenzij er een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend. Het vaststellingsbe-
sluit treedt dan niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Raadpleeg deze bekendma-
king op onze website voor meer informatie. 
Bellen mag ook met de medewerk(st)ers van het 
team Ruimtelijke Ontwikkeling.

BESTEMMINGS-
PLANNEN

LEGAAL KOPEN
Vuurwerk koopt u bij een erkende han-
delaar. Dat is legaal. Vuurwerk waar u 
op een andere manier aan kunt komen, 
is illegaal. Aveve aan Staat 40 is in 
Nederweert het enige officiële verkoop-
punt van vuurwerk. Legaal vuurwerk 
voldoet aan een aantal eisen: het bevat 
een Nederlandstalige gebruiksaanwij-
zing, het produceert niet meer dan 153 
decibel geluid, de lont brandt minimaal 
drie tot acht seconden en de brandende 
delen belanden niet verder dan twee 
meter van de bron.

GEMEENTEHUIS
Van vrijdagmiddag (12.30 uur) 21 
december t/m dinsdag 1 januari is het 
gemeentehuis gesloten. De gemeente wil 
haar inwoners uiteraard ook in deze peri-
ode 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 spoed-
eisende zaken, bijvoorbeeld burgerlijke 
stand. Wij verzoeken u vriendelijk hier 
rekening mee te houden. 

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

ZONDAGEN
Voor het reizen tijdens kerst en oud en 
nieuw, is het wenselijk de rit vóór 17.00 
uur op zondag 23 december te reser-
veren. Ritten voor oudejaarsavond en 
nieuwjaarsdag dienen ook zoveel moge-

Als de vuilnisauto zou komen op: komt de ophaaldienst nu op: 
Kerstmis 
maandag 24 december  zaterdag 22 december 
dinsdag 25 december maandag 24 december 
woensdag 26 december donderdag 27 december 
donderdag 27 december vrijdag 28 december 
vrijdag 28 december zaterdag 29 december 
Nieuwjaar 
maandag 31 december blijft ongewijzigd 
dinsdag 1 januari woensdag 2 januari 
woensdag 2 januari donderdag 3 januari 
donderdag 3 januari vrijdag 4 januari 
vrijdag 4 januari zaterdag 5 januari 

DAGEN
Het verkopen van vuurwerk is dit jaar toe-
gestaan op vrijdag 28, zaterdag 29 en maan-
dag 31 december. Op zondag 30 december 
mag Aveve wel bestellingen van vuurwerk 
opnemen in de winkel. Het is dan echter 
niet toegestaan om vuurwerk te verkopen, 
uitgezonderd het fop- en schertsvuurwerk. 
Ook mag er dan geen vuurwerk in de ver-
koopruimte aanwezig zijn (uitgezonderd 
de dummies en fop- en schertsvuurwerk). 
Vuurwerk afsteken is toegestaan van maan-
dag 31 december om 10.00 uur tot dinsdag 
1 januari om 02.00 uur.

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 tele-
fonisch 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 december 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 decem-
ber is de milieustraat geopend van 9.00 
tot 15.00 uur.

lijk vóór 17.00 uur op zondag 30 decem-
ber gereserveerd te worden. Zo kunnen 
de ritten tijdig gepland worden om lange 
wachttijden te voorkomen. Natuurlijk 
wordt er geen klant geweigerd als deze na 
bovenstaande data een rit reserveert.

AFSLUITEN CONTAINERS
Van maandag 31 december om 17.00 uur 
tot dinsdag 2 januari om 09.00 uur sluiten 
we de afvalcontainers voor textiel af. Wij 
verzoeken u hiermee rekening te houden en 
ook geen spullen bij de containers achter te 
laten.

VUURWERK OPRUIMEN
In Nederweert geldt de afspraak dat dege-
nen die vuurwerk afsteken dit ook zelf 
opruimen. Tussen het vuurwerkafval op 
straat ligt vaak nog veel vuurwerk dat niet 
is afgegaan. Hiermee kunnen gemakkelijk 
ongelukken gebeuren. Bijvoorbeeld als 
jonge kinderen het de volgende dag probe-
ren af te steken. U kunt helpen ongelukken 
te voorkomen door het vuurwerkafval voor 
uw deur zo snel mogelijk op te ruimen. Het 
afgekoelde afval kunt u kwijt in de duobak.

Vuurwerk kopen

Gewijzigde openingstijden

Regiotaxi tijdens kerstperiode

Huisvuilroute gewijzigd

Waar moet u op letten als u vuurwerk koopt? En wanneer mag dit eigen-
lijk? Enkele praktische zaken.

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

Om het vervoer tijdens de komende feestdagen goed te laten verlopen, is 
het van belang dat de ritten van de Regiotaxi tijdig worden gereserveerd. 

Vanwege Kerstmis en Nieuwjaar worden de huisvuilroutes verplaatst. De vuilnis-
wagens beginnen om 6.30 uur te rijden. Wij vragen u dan ook om de duobak op tijd 
klaar te zetten, eventueel de avond vóór de ophaaldag. De vuilniswagen kan op een 
ander tijdstip langskomen dan u gewend bent!

KERSTBOMEN 
OPHALEN

Van maandag 7 t/m vrijdag 11 januari  
kunt u uw kerstboom weer laten ophalen 
door de gemeente. Binnen de bebouwde 
kom worden de kerstbomen vanaf 8.00 
uur huis-aan-huis opgehaald. Inwoners 
van het buitengebied kunnen hun kerst-
boom in de ophaalweek naar de gemeen-
tegarage brengen. In het Gemeente 
Contact van donderdag 3 januari leest 
u hier meer over. U kunt ook op onze 
website kijken. 

BERGBEZINK-
BASSIN BUDSCHOP

OUD PAPIER

22 december SV leveroy

Bestuur en 

medewerk(st)ers van 

de gemeente 

Nederweert wensen u 

hele fijne kerstdagen   

en een gelukkig 2013!

Nog een aantal dagen en dan is het jaar 
2012 alweer verleden tijd. Maar ook 2013 
zal opnieuw een jaar worden met veel 
uitdagingen en nieuwe kansen op allerlei 
gebied. 

Daarom wil het gemeentebestuur van 
Nederweert graag samen met iedereen 
toosten op dit nieuwe jaar en elkaar 
het allerbeste toewensen tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst worden 
dan ook de Gemeentecomplimenten uit-
gereikt, een nieuwe gemeentelijke onder-
scheiding in drie categorieën. 

Het college van burgemeester en wet-
houders nodigt iedereen van harte uit om 
aanwezig te zijn op vrijdag 4 januari van 
19.00 uur tot 20.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Nederweert. 

NIEUWJAARS-
RECEPTIE

OPENINGSTIJDEN
Tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag 
zijn de openingstijden van Regiotaxi als 
op een normale zondag (van 07.00 tot 
01.00 uur). Op 24 december rijdt de taxi 
van 06.00 tot 24.00 uur. Op oudejaars-
avond stopt de taxi eerder met rijden 
(06.00 tot 22.00 uur). 

Meer informatie vindt u op www.
regiotaxilimburg.nl.



Heldensedijk 32 Meijel
Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

OPRUIMING MET KOOPZONDAG
zondag 23 december geopend van 11.00 - 17.00 uur

* 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

Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en 

een gelukkig 2013.
Angelique - Huib
Naomi - Esmeé

van Deursen

meora trendstore@meoratrendstore

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

NIEUWE collecties van Zinzi, Diesel en DKNY!

Op alle tassen en portemonnees van TOV en Supertrash!
SPECIALE KERSTAKTIE: 50% KORTING!

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

i

ZONDAG 23 DECEMBER
GEOPEND van 13.00-17.00

Voor iedere klant een LEUKE KERST-GOODIEBAG!

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

Zie www.autorijschoolkneepkens.nl 
voor meer info.

KÖRSTMES
Stap stap mien ezelinneke
veurzichtig langzaam aan.
Dich dreûgst mien leef vriendinneke.
Maria dreûgtj ut kindeke,
gezeingeldj ziene naam.

Maria spriktj dan teêge Jozef,
waat zulle vae beginne,
de minse wao vae aankloppe,
ze laote os neet binne.

Sint Jozef en Maria,
di-j haaje ut zoeë zwaor,
ze haaje eure oetzet 
en ut weegske nog neet klaor.

Toch zeen ze vôl vertrouwe
eure weêg gegange
en in det klein ermoojig stelke
bi-j ut kribke gestange.

Dao es dan in dae heldere nacht
ut kindeke geboôre
en körstmes  is vanaaf dae tiêd
vör os ein fieëst gewoôre.

Mia Frenken

MOLEN DE WINDLUST OPENT 
DEUREN 

Op donderdag 27 december zijn de 
deuren van molen De Windlust aan 
Roeven in Nederweert geopend voor 
het publiek. Tijdens die dag wordt er 
olie geslagen uit walnoten. Publiek dat 
noten meeneemt, krijgt er gratis een 
flesje walnotenolie voor terug. 

Molen De Windlust is de enige windmo-
len in Limburg die olie slaat en daarmee 
uniek in zijn soort. De kollergang en slag-
bank waarmee dit gebeurd zijn in bedrijf 
van 14.00 tot 18.00 uur. De Windlust zal 
tevens ouderwets en sfeervol verlicht zijn 
met olielampen. Molenaars leiden bezoe-
kers rond en laat iedereen ervaren hoe 
vroeger de olieslager met zijn indrukwek-
kende machine aan het werk was. 

Neem walnoten mee
Vorig jaar kende Midden-Limburg een 
goede walnotenoogst. Dit jaar viel de 
oogst tegen en hebben de molenaars 
een oproep gedaan aan mensen uit Zuid-
Limburg om noten beschikbaar te stellen. 
In Zuid-Limburg was de oogst namelijk 
hoger, aldus molenaar Piet Heldens. Men-
sen die thuis walnoten hebben liggen, ook 
overjarige, kunnen die tijdens de open 
dag nog steeds meenemen. “Iedereen 
die walnoten meeneemt krijgt er een flesje 
walnotenolie voor terug”, aldus Heldens, 
die alsnog hoopt op een goede oogst. 

De molen is geopend vanaf 13.30 uur 

Meer informatie over De Windlust en con-
tactgegevens van de molenaars: www.
windstill.nl 

Eindejaars opruiming: 
handdoekradiator 60x172 wit Nu € 199,-  

antraciet € 299,- op=op 
hoekinstap 93-96 chr. profiel helder glas 

met satin band 195 hoog: Nu € 699,- 
wandklosetcombinatie wit compleet 

NU vanaf € 275,- 
grohe glijstangset vanaf: € 54,- 

en nog vele andere akties

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Bonte avonden VV de Pinmaekers 
Nederweert

V.V. de Pinmaekers starten op zaterdag 5 januari met de verkoop van de Bonte Avond 
kaartjes. Na een geweldige serie bonte avonden in 2012 beloofd ook deze voorstelling 
weer een spektakel te worden. 
Er zijn 5 avondvoorstellingen op 18,19, 24, 25 en 26 januari en een middagvoorstelling op 
zondag 20 januari, allen in de Pinnenhof. 

Grote groep medewerkers
Dit jaar is er weer een zeer gevarieerd programma met o.a. Björn Smits die zijn buut 
tengehore zal brengen.
En natuurlijk zijn er weer sketches van de “Broeëdklabatters”, Kom mer déh, en in een 
hele nieuwe look “Maril en Zenash”. 
Terug van weggeweest is de groep “Onger veurbehaod” met in hun midden Prins Jos II.

Na het succes van vorig jaar zal de groep “Vastgepintj” met de nodige kolder het pu-
bliek weer weten te vermaken.

Nieuwe gezichten in 2013
Ook is er weer een gloednieuwe groep “Neet te geluive” tijdens de bonte avond 2013.
Zij zullen een sketch op de planken brengen. 

Verder zal de nieuwe schlager niet ontbreken en gebracht worden door De Joeksige 
vrollie. Uiteraard kunnen de bezoekers ook kennis maken met de nieuwe prinsen en 
de dansmarietjes van VV Pinmaekers De Pantera’s en Aurelia’s. 
De muzikale begeleiding is weer in handen van hofkepel `Klein mer Neugter`.
Entreekaarten kosten € 10,00 en zijn vanaf zaterdag 5 januari te koop bij Residentie 
Matchpoint tussen 18.00 – 19.30 uur.
Vanaf maandag 7 januari gaat de verkoop verder bij Bruna aan de Lambertushof.

Samen stevig doorstappen in 
De Groote Peel 

Winterwandeling met soep en broodjes bij de vuurkorf

De Kersttijd is een heerlijke tijd om samen met je vrienden en familie leuke dingen 
te doen.  Lekker naar buiten en genieten van de natuur hoort zeker op dit activitei-
tenlijstje. Gelukkig zijn er genoeg mooie gebieden en leuke arrangementen om uit 
te kiezen. Zo biedt Staatsbosbeheer op zondag 23 december een Midwinterwan-
deling in De Groote Peel. Na afloop van deze stevige wandeling van 6 kilometer 
is er voor de deelnemers een geurige kop soep en kunnen ze broodjes met worst 
bakken bij de vuurkorf. Starten om 13.00 uur bij Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 12,50 voor volwassenen en € 7,50 voor 
kinderen (4 t/m 12 jaar).  Aanmelden via: 0495 – 641 497 of depelen@staatsbos-
beheer.nl.  

Ook in de winter kan je heerlijk wandelen in De Groote Peel. In dit uitgestrekte hoog-
veengebied hebben weer en wind weliswaar vrij spel, maar met warme kleren en stevige 
schoenen aan kan je de elementen vast en zeker trotseren. Bovendien gaan we tijdens 
deze winterwandeling van zes kilometer stevig doorstappen over de knuppelbruggen 
en peelbanen die dit gebied zo uniek maken. De route loopt langs een vogelkijkhut en 
uitkijktoren, van waaruit je De Groote Peel  goed kan overzien en bovendien een moment 
van stilte kan genieten. De Peelgids die deze excursie begeleidt vertelt bijzonderheden 
over de planten, dieren en de cultuurhistorie van de Peel, maar springt ook in op dingen 
die spontaan gebeuren. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor natuurbeleving. 

Na afloop van de wandeling brandt de vuurkorf. De deelnemers krijgen een geurige kop 
soep en kunnen zelf broodjes met worst bakken boven het vuur. 

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. Het Buitencentrum is in de Kerstvakantie op 
maandag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op 1ste Kerstdag en op Nieuw-
jaarsdag is het Buitencentrum gesloten. Voor meer informatie, een compleet activiteiten-
overzicht en een routebeschrijving: www.buitencentra.nl

WORKSHOP “EEN BAAN 
VINDEN VIA SOCIAL MEDIA”

Miljoenen mensen in Nederland maken 
gebruik van Hyves, Facebook, Twitter en 
LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. 
Professioneel gebruik van Social Media 
zorgt ervoor dat je sneller nieuw werk 
vindt, nu en in je verdere loopbaan.

Hoe kun je Social Media het beste in-
zetten bij het vinden van een baan?
Door middel van een interactieve bijeen-
komst, deelt Angelique Caris graag met 
jou hoe je als werkzoekende slim gebruik 
kan maken van Social Media.

Je interesse voor deze bijeenkomst kun je 
middels een email aan 
info@itsmylife-loopbaanadviseur.nl ken-
baar maken. 

voorkeur heeft (meerdere voorkeuren 
mogelijk).

van binnenkomst.
-

code woonplaats en telefoonnummer 
in de mail.

-
tiging en betaling is je inschrijving defi-
nitief.

Voor deze workshop zijn een beperkt aan-
tal plaatsen: VOL = VOL.

Deze workshop wordt gegeven op de vol-
gende datum en tijden:
14  januari 2013 14 januari 2013
Ontvangst vanaf 13:30 Ontvangst vanaf 18:30
Begintijd 14:00  Begintijd 19:00
Eindtijd  17:00 Eindtijd  22:00

Locatie
Bi-j Siem
Kerkstraat 56
6031 CJ  NEDERWEERT

Prijs
De prijs voor de workshop “een baan vin-
den via Social Media” is € 27,50 per per-
soon, inclusief koffie of thee

Angelique Caris
“Itsmylife – loopbaanadviseur”
Stepke 21
6031 GH  NEDERWEERT
Tel: 06-48462190
www.itsmylife-loopbaanadviesbureau.nl 

CURSUSSEN COCON
Engels beginners: vrijdag 18 janu-
ari 2013, van 13.30-15.30 uur, 15 lessen. 
Klussen in huis: iedereen heeft wel eens 
van die kleine klusjes of reparaties in huis. 
Het is prettig als je deze dan zelf kunt 
opknappen. Dat is ook de bedoeling van 
deze cursus: het zelf verrichten van kleine 
klusjes. Start: vrijdagmiddag 11 januari 
2013, 8 lessen. 
Tuinontwerp: in deze cursus is het niet 
de bedoeling dat u wordt opgeleid voor 
“tuinarchitect” of “hovenier”. U wilt uw 
tuin graag veranderen of misschien to-
taal opnieuw beginnen. Alleen waar moet 
u beginnen. De basis van tuinontwerp 
en tuinaanleg word besproken. Start: 
dinsdagavond 15 januari 2013, 5 lessen. 
Modern muti-mediagebruik: Dagelijks 
worden we ermee geconfronteerd: steeds 
meer gaat het over digitale apparaten en 
toepassingen. Wat kunnen/moeten we 
ermee. Wil je er meer over weten; Wil je 
er beter gebruik van maken en leren hoe 
het werkt: maandagavond 21 januari om 
19.30 uur, 6 lessen. 
Tekenen voor kinderen: Leren tekenen 
en schilderen? Wil je weten hoe je kleuren 
moet mengen of hoe je schaduw tekent? 
Kom dan naar de cursus tekenen en schil-
deren voor kinderen. Groep 6-8 jr.: woens-
dag 16 januari 2013, 13.30-14.30 uur; 
Groep 9-12 jr.: woensdag 23 januari 2013, 
13.30-14.30 uur, 6 lessen 1 x p.2 wkn. 
Hebben en houden van Kuipplanten:
Als je bij een kweker bent of loopt over 
een show dan vraag je misschien af: Wat 
bloeien die fuchsia’s, geraniums, Brug-
mansia’s (kelkenbloem) zo mooi. Hoe 
doen ze dat? In deze nieuwe cursus van 
een 4–tal lessen wordt je het hele sei-
zoen aan de hand genomen. 1e avond; 
dinsdag 5 maart 2013 van 19.30-21.30 
uur. Voor meer informatie: kijk verder op 
onze nieuwe website www.coconneder-
weert.nl Stichting Cocon, Kapelaniestraat 
6, Nederweert; tel.(495)-626235; email: 
cursussen@coconnederweert.nl; Twitter 
mee op onze website!

M20 NOG MAAR OM DE WEEK!
Leden van M20, zoals jullie waarschijnlijk 
wel al weten draaien we vanaf het nieuwe 
jaar nog maar om de week groep.
Zowel de leden als de leiding hebben het 
namelijk erg druk met hun eindexamen-
jaar, opleiding, nieuwe banen ed!
Van jullie leiding krijgen jullie de precieze 
datum!
We willen dit jaar wel nog op kamp gaan 
met jullie, maar ook daarvan houdt de lei-
ding jullie op de hoogte tijdens de groeps-
bijeenkomsten.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Als een lopend vuurtje door 
De Groote Peel 

Lichtjeswandeling vanaf Buitencentrum De Pelen   

De donkere dagen voor Kerst zijn in aantocht en op zaterdag 22 december bele-
ven we zelfs de kortste dag – en de langste nacht - van het jaar. Staatsbosbeheer 
brengt op die bijzondere avond een beetje licht in de duisternis met een Licht-
jeswandeling in De Groote Peel.  Na afloop brandt de vuurkorf en is er een warm 
drankje met iets lekkers voor de deelnemers. Starten om 19.00 uur bij Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost € 7,50 persoon. 
Opgave is gewenst op nummer: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl 

Wie is er niet op zoek 
naar gezelligheid in 
deze donkere dagen. 
Samen met je vrien-
den of familie leuke 
dingen ondernemen 
hoort er gewoon bij in 
deze tijd van het jaar. 
Een Lichtjeswandeling 
in De Groote Peel is 
dan zeker een goede 
optie. De excursie is 
2,5 kilometer lang en 
gaat over het familie-
pad. Geen modder of 
onregelmatigheden 
onderweg, dus ook 
geschikt voor mensen 
die niet zo goed ter 

been zijn. Daarbij loopt u in het spoor van de Peelgids en volgt u de dwaallichtjes die op 
de route staan. Onderweg zijn er een aantal bijzondere belevingsmomenten ingebouwd. 
U luistert naar de stilte, naar de geluiden van de nacht en naar een mooi gedicht. Zo 
komt u wellicht in die bijzondere sfeer die past bij deze tijd van bezinning en sfeervol 
samenzijn. 

Na afloop van de wandeling wacht de vuurkorf en een geurend glaasje glühwein of 
warme chocolademelk met een wafel. Zo word je niet alleen van buiten, maar ook van 
binnen weer lekker warm. Een zalige voorbereiding op Kerst en een goed begin van het 
weekend!
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KERSTFEEST OP DE MOLEN
“DE KORENBLOEM”

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 /12 2012 
gaan we de molensteen scherpen/billen 
van 10.00 tot 15.00 uur.
En voor de gasten staat er een glaasje 
glühwein om lekker in de kerstsfeer te 
blijven hier op de molen “de Korenbloem“. 
Onder in de molen ligt de nieuwe molen-
steen  naast  de oude, en als de ligger ge-
reed (gebild/scherpen) is wordt de nieuwe 
gehesen. Maar dat is in het nieuwe jaar 
2013. Dus kom gezellig naar de molen 
om het ambachtelijk beroep te bekijken 
tijdens het scherpen van de oude molen-
steen (ligger) en dat is boven in de molen 
op de steenvloer onder het genot van een 
glaasje glühwein. Tot ziens .

Eindejaars opruiming: 
handdoekradiator 60x172 wit Nu € 199,-  

antraciet € 299,- op=op 
hoekinstap 93-96 chr. profiel helder glas 

met satin band 195 hoog: Nu € 699,- 
wandklosetcombinatie wit compleet 

NU vanaf € 275,- 
grohe glijstangset vanaf: € 54,- 

en nog vele andere akties

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

CDA pleit voor aanpak kruispunt Ketelaarsweg – Onze Lieve Vrouwestraat 

Entree van Ospel moet veiliger!
Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober jl. hebben we als CDA fractie aandacht 
gevraagd voor het kruispunt Ketelaarsweg – Onze Lieve Vrouwestraat. Hoewel 
studies en rapporten ook nu weer het argument vormen dat er verkeerskundig 
geen probleem zou zijn, is de beleving van de inwoners en bezoekers van Ospel 
anders. 

Druk knooppunt en onveilig gevoel
Bij de entree van Ospel gebeurt een hoop; het gemotoriseerde verkeer gaat terug van 80 
naar 50 km/u, krijgt di-
rect daarna te maken 
met een wegversmalling 
met voorrangssituatie, 
vrachtverkeer worstelt 
met draaicirkels, fiet-
sers steken over, de bus 
stopt bij de halte en ga 
zo nog maar even door. 
En dat allemaal op een 
lengte van pak ’m beet 
150 meter. Inwoners en 
bezoekers van Ospel er-
varen de situatie als on-
prettig en zelfs onveilig. 
Het lijkt een kwestie van 
tijd tot een ernstig onge-
luk zich voordoet.  

Geld vs. noodzaak
Omdat de bureaustudies het gevoel en beeld van onze inwoners niet onderschrijven, 
wordt gesteld dat er geen verkeerskundige noodzaak is de situatie ter plekke te verbete-
ren. Als CDA fractie hebben we daarom gepleit de situatie aan te pakken op een natuur-
lijk moment, vb. bij groot onderhoud. Ook hebben we het gemeentebestuur gevraagd 
om samen met de ondernemers van bedrijventerrein Gebbelsweg en de Dorpsraad Os-
pel in overleg te gaan en samen na te denken over oplossingen.

Wat vindt u?
Als CDA fractie willen we graag uw mening horen. Wat vindt u:

-
ken om de entree van Ospel te verbeteren.

Laat uw reactie aan ons weten via info@cda-nederweert.nl

Het CDA blijft zich in de gemeenteraad hard maken voor een veilige entree van Ospel, 
voor de inwoners en haar bezoekers!

Namens de fractie CDA,
Charlot A.M. Koppen
13-12-2012

Bron foto: Google Maps

CLIËNTENRAAD WWB
Bij de cliëntenraad WWB kunnen in-
woners met een laag inkomen terecht 
voor vragen over en hulp bij de bijzon-
dere bijstand en overige regelingen. 

De Wet werk en bijstand (WWB) verplicht 
gemeenten om een cliëntenraad in te stel-
len. In Nederweert bestaat de cliënten-
raad uit cliënten en een vertegenwoordi-
ger van de doelgroep. 

Advies geven
De cliëntenraad geeft gevraagd én on-
gevraagd advies. Zo kan ze invloed uit-
oefenen op het beleid, de uitvoering en 
de kwaliteit van dienstverlening. De cli-
entenraad houdt zich nadrukkelijk niet 
bezig met individuele gevallen. De leden 
worden zoveel mogelijk betrokken bij het 
vormen van nieuw beleid dat directe con-
sequenties heeft voor de gemeentelijke 
uitkeringsgerechtigden. Vanzelfsprekend 
kunt u via de cliëntenraad WWB uw alge-
mene vragen of opmerkingen bespreek-
baar maken binnen de gemeente. 

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

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

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

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

WEERTFM NEEMT 2E 
FM RADIO FREQUENTIE 

IN GEBRUIK
Op 14 december heeft WeertFM, de lo-
kale omroep voor de gemeente Weert 
en Nederweert, een 2e FM radio frequen-
tie op 97.0 MHz te Nederweert in gebruik 
genomen.
WeertFM werkt op dit moment aan een 
flink aantal vernieuwingen en verbete-
ringen op gebied van de ontvangst van 
WeertFM. De uitbreiding van het aantal 
FM zenders helpt om het ontvangstcom-
fort op FM radio’s te verhogen en past in 
het vernieuwingstraject dat de omroep 
aan het doorvoeren is.
WeertFM kan nu met de 2e zender het 
bereik in de regio Nederweert en Weert-
Noord sterk verbeteren. De huidige FM 
frequentie in Weert (107.5) en de nieuwe 
frequentie in Nederweert (97.0) zijn mid-
dels RDS aan elkaar gekoppeld zodat 
bijvoorbeeld tijdens een ritje met de auto 
van Weert naar Nederweert automa-
tisch naar de juiste en sterkste frequen-
tie wordt overgeschakeld.

WeertFM
WeertFM is het radio-kanaal van Stichting 
Streekomroep Weert, opgericht in juni 1984. 
Naast de radio onder de naam Weert-
FM, heeft de publieke omroepinstel-
ling ook een kabelkrant voor de ge-
meenten Weert en Nederweert. Ook 
zijn we natuurlijk te vinden op internet. 
Alle taken binnen de organisatie worden 
uitgevoerd door in totaal 40 vrijwilligers.

Naast de horizontale programmering 
overdag worden themaprogramma’s uit-
gezonden in de avonden en tijdens het 
weekend. 

Naast alle informatie op de website www.
weertfm.nl kan WeertFM ook gevolgd 
worden op Twitter, http://twitter.com/
weertFM. 
WeertFM is 24 uur per dag te ontvangen 
via de kabel in Weert op 87.5 FM en Ned-
erweert op 94.4 FM en natuurlijk op het 
werk en in de auto via FM op 107.5 Mhz 
in Weert en via 97.0 Mhz in Nederweert. 
Bovendien zijn we wereldwijd te beluis-
teren op internet via www.weertfm.nl 

Goud, zilver en brons voor turnsters 
van GV Wilskracht

Afgelopen weekend werden in Panningen de 1e plaatsingswedstrijden turnen gehouden. 
In de gehouden niveaus deden 11 turnsters van ons mee. De overige wedstrijdturnsters 
hebben hun 1e wedstrijd in januari.
Onze instappertjes turnden hun 1e wedstrijd in een deelnemersveld van 74 turnsters in 
de categorie D2. De beste 50 mochten door naar de ½ finale van het Limburgs Kampi-
oenschap. Esmee Jacobs eindigde op een mooie 11 plaats, Veerle Gielen op een 23e 
plaats, Viënne Klaus net hieronder op een 24e plaats, Bente Peerlings op een 32e plaats 
en Eva Kluskens op een 34e plaats.
Ook konden deze kanjers zich nog plaatsen voor de toestelfinale door bij de beste 8 per 
toestel te turnen.
Eva Kluskens is dit gelukt met een super mooie 6e plaats op balk.
Zoë Thielens turnt in de categorie pupil 2 niv 8. Zij turnde van de 30 turnsters naar een 
mooie podiumplaats, n.l.  2e. Ook heeft Zoë zich geplaatst voor de ½ finale van het LK, 
de districtswedstrijd 4e divisie en 3 toestelfinales, t.w. brug, balk en vloer.
Evelien vd Kerkhof turnt bij de jeugd niv 8. In deze categorie waren 56 turnsters opgege-
ven. De beste 40 gingen door naar de ½ finale van het LK. Evelien is dit gelukt met een 
super goede 9e plaats en een toestelfinale op vloer.
Fabiënne v Lieshout turnt bij de junioren niv 6. In haar categorie waren 22 turnsters. De 
beste 16 gingen door naar de ½ finale van het LK. Fabiënne eindigde op een 4e plaats 
wat goed is voor een ½ finale, districtswedstrijd 4e divisie en een toestelfinale op sprong, 
brug en vloer. Lisan Moonen moest dit jaar promoveren en komt nu uit in de categorie 
senioren niv 6. Dit ging haar heel goed af. Lisan eindigde op het podium met een super 
3e plaats en toestelfinales op sprong en balk.
In de laatste wedstrijd waren Sanne van Roij en Ilona Moonen aan de beurt bij de seni-
oren niv 7.
Sanne werd gedeeld 8e en heeft zich geplaatst voor de ½ finale van het LK en voor de 
toestelfinale vloer.
Ilona eindigde op een geweldige 1e plaats en daarmee ook geplaatst voor de ½ finale en 
toestelfinale op sprong, balk en vloer. Kort samengevat: alle 11 door naar de ½ finale van 
het LK, 2 naar de districtsfinale, 3 toestelfinales op sprong, 2 op brug, 4 op balk en 5 op 
vloer. Silke Gielen kon niet deelnemen ivm een blessure.
Al met al een super goede prestatie van turnsters en leiding!

Naar Buiten op zondag in 
De Groote Peel 

Elke maand een Seizoenswandeling bij Buitencentrum De Pelen 

Elke laatste zondag van de maand houdt Staatsbosbeheer, in samenwerking met 
de ANWB, een Seizoenswandeling vanaf de acht Buitencentra. Ook bij Buitencen-
trum De Pelen start op zondag 30 december om 14.00 uur een begeleide Winter-
wandeling in De Groote Peel. Deelname kost € 7,50 voor volwassenen en € 5,- voor 
kinderen. Prijs is inclusief een dierenpin, een warme drank en een wafel na afloop. 
Tickets bestellen via:  www.landvananwb.nl/naar-buiten-op-zondag. Het Buiten-
centrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.  

Geniet van de seizoenen!
Naar buiten gaan is elk seizoen een feest, want elk jaargetijde brengt nieuwe verrassin-
gen. Van de geuren en kleuren in de herfst tot de lente waarin alles groen en de zon weer 
warmer wordt. Of de zomer waarin het elke dag wel lekker is om buiten te zijn. 

Maar ook de winter kent zeker zijn charmes. Ook al vriest of sneeuwt het,  met warme 
kleren en stevige schoenen aan kan je alle elementen trotseren. Bovendien gaan we 
tijdens deze winterwandeling van drie kilometer stevig doorstappen. De route gaat over 
knuppelbruggen en peelbanen, langs een vogelkijkhut en een uitkijktoren. De Peelgids 
vertelt onder andere over de vele vogels die in de winter in De Groote Peel verblijven, 
maar springt ook in op dingen die spontaan gebeuren. Een heerlijke wandeling volop 
natuurbeleving! 

Goodybag aanbieding in het Buitencentrum
Maar Staatsbosbeheer en de ANWB hebben nog meer voor u in petto. Bij de balie van 
alle buitencentra van Staatsbosbeheer is elke zondag een Goodybag te koop. Bij Buiten-
centrum De Pelen  vindt u de wandelkaart van De Groote Peel, een magazine van zowel 
Staatsbosbeheer als ANWB en een gezellige thermosfles. ANWB-leden en Staatsbos-
beheer Buitenpashouders betalen € 9,95, niet-leden of –pashouders € 12,95 voor deze 
tas. 

Kijk voor meer informatie over deze ANWB/Staatsbosbeheer actie en alle deelnemende 
Buitencentra op www.buitencentra.nl of www.landvananwb.nl  

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

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

21 december 5 januari (2 weken!). 

Vrijdag 21 december, 10.00 – 12.00 : 
Kerstcommunie voor de zieken.
Zaterdag 22 december, 19.00 (Zang-
groep Ospel) jrd Ton Vaes, jrd Sjef van 
Deursen, ghm ouders Camp-Hangx en 
zoon Mathieu, zwd Tjeu Zegveld, zwd 
Drika Hermans-Jonkers.
Zondag 23 december, 4e zondag van 
de Advent, 10.00 (Samenzang) Frits Pel-
lemans (verjaardag) en overleden familie.
Maandag 24 december, Kerstnacht, 
19.30 Gezins- en Jongerenmis (Kinder-
koor De Rikrakkers, Jongerenkoor Friends 
with voices, jeugdharmonie Melodie der 
Peel) Piet Verheijen (verjaardag), Sjaak en 
Maria Koumans-de Serière du Bizournet, 
Marion Koumans, Jan Haasen (uit dank-
baarheid) en overleden familie, Giel de 
Bruin, Stien en Joep de Bruin en Judith 
Douven; 23.00 Nachtmis (Zangvereniging 
St. Caecilia) ghm Lucia van Nieuwenho-
ven-Timmermans , uit dankbaarheid. 
Dinsdag 25 december, Hoogfeest van 
Kerstmis, geboorte van de Heer, 08.30 
Dageraadsmis; 10.00 Hoogmis (Kerke-
lijk zangkoor Gregoriaans) Wiel en Pieter 
Piepers en schoonzoon Albert, familie 
van Gog-Koolen, Sjeng Hermans-van den 
Boom.
Woensdag 26 december, Tweede 
Kerstdag, H. Stefanus, eerste martelaar, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) levende 
en overleden leden van de familie Kiggen-
Hermans, ouders, grootouders en kinde-
ren familie Bartels-Duijsters, Harrie de Wit 
en Petronella van Grimbergen en kinderen 
Jan, Wiel, Ton en schoonzoon Jan. 
Donderdag 27 december, geen avondmis.
Zaterdag 29 december, H. Thomas 
Becket, bisschop en martelaar, 19.00 
(Samenzang) Gerrie van Gemert (ver-
jaardag), ghm ouders Janssen-Jacobs, 
zonen Jan, Jac, Harrie, Jos en Tjeu en 
dochters Helena en Maria, ghm Nella Her-
mans, uit dankbaarheid bij 50-jarig huwe-
lijksjubileum. 
Zondag 30 december, Feest van de 
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef, 10.00 
(Samenzang) voor het welzijn van onze 
parochie. 
Maandag 31 december, Oudejaarsdag, 
H. Silvester I, paus, 19.00 (Samenzang) 
uit dankbaarheid voor de weldaden in het 
afgelopen jaar. 
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag,
Hoogfeest van de H. Maria, moeder van 
God, 10.00 (Samenzang) om heil en ze-
gen in het nieuwe jaar. 
Donderdag 3 januari, 19.00 voor de zie-
ken. 
Vrijdag 4 januari, 1e vrijdag van de 
maand, Ziekencommunie. 
Zaterdag 5 januari, H. Karel (Houben) 
van Sint Andrries, priester, 19.00 (Samen-
zang) ghm Cor van den Boom, ghm To 
van Loon-van Laer en Harrie van Loon, 
ghm Andrees Meevis en Toos Meevis-van 
den Boom, ghm Mies Strijbos en Stien 
Strijbos-Dams. 
ACOLIETEN: za. 22 dec. 19.00 : Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; zo. 23 dec. 
10.00 : Joost van Lierop, Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; ma. 24 dec. 
23.00 : Richard Köster, Koen Coumans, 
Steven Berben; di. 25 dec. 08.30 : Ri-
chard Wilmsen, Thomas Wilmsen; 10.00 
: Dennis van Rooijen, Victor Köster, San-
der van Lierop, Cas Schonkeren; woe. 26 
dec. 10.00 : Harry Geerlings, Kathy Geer-
ling; za. 29 dec. 19.00 : Joost van Lierop, 
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen; 
zo. 30 dec. 10.00 : Richard Köster, Koen 
Coumans, Steven Berben; di. 1 jan. 10.00:

Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 5 
jan. 19.00 : Joost van Lierop, Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen.

KERSTMIS – NIEUWJAAR: Na de 4e 
zondag van de Advent volgt al vlug Kerst-
mis. Het zijn korte dagen en lange nach-
ten. De zon trekt zich terug. Ook wij men-
sen hebben de neiging om ons in deze tijd 
van het jaar een beetje terug te trekken. 
We zoeken de warmte en beschutting van 
ons eigen huis, dat gaat heel geleidelijk, 
de natuur wijst ons de weg.
Zo nodigen de lange avonden ons ook uit 
om in ons zelf te keren. En zoals de natuur 
diep van binnen verscholen onzichtbaar 
werkt aan een nieuw begin in de lente, zo 
is er ook in ons hart een sluimerend ver-
langen naar een nieuw begin, naar leven 
en licht. 
We vieren in deze dagen de geboorte van 
het Christuskind, het nieuwe Licht van de 
wereld. Het verlangen naar nieuw licht is 
in alle mensen geworteld, ongeacht hun 
godsdienst of levensovertuiging. We kun-
nen niet leven zonder licht, maar we kun-
nen ook niet leven zonder dit licht en deze 
vreugde te delen met elkaar. 

Namens het kerkbestuur en persoon-
lijk wens ik u allen een Zalig Kerstfeest 
en een Zalig Nieuwjaar: dat in 2013 al-
les met u goed mag gaan, dat uw levens-
weg bezaaid mag zijn met rozen en dat 
uw wensen en dromen worden vervuld. 
Ik wens u heel mooie en goede feest-
dagen toe en begroet u graag in de 
Kerstvieringen.

KERSTCOLLECTE: De collecte is tijdens 
de kerstvieringen wordt weer bestemd 
voor de centrale verwarming van de pa-
rochiekerk. Laat de warmte van het Kerst-
feest ook een beetje ten goede van de 
parochie komen, warm aanbevolen ! 

Pastoor A. Koumans. 

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

19 december 2012 t/m 5 januari 2013

WOENSDAG 19 december: 17.00 uur 
Kerstviering basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 22 december: 19.15 uur 
H.Mis.

MAANDAG 24 december Kerstnacht-
viering: 21.00 uur H. Mis, zang koor De 
Leeuwerik, voor Piet en Drina Beris-Dou-
ven, ter ere aan de H. Gerardus.

DINSDAG 25 december Hoogfeest van 
Kerstmis: 10.00 uur Gezinsviering, zang 
jeugdkoor De Sleutels.

ZATERDAG 29 december: 19.15 uur
H. Mis.

ZATERDAG 5 januari; 19.15 uur
h. Mis, koor De Leeuwerik, jaardienst voor 
ouders Stultjens-Weekers.

LEZERS: zaterdag 22 december Piet van 
Gog, maandag 24 december Annie Jon-
kers.

MISDIENAARS: zaterdag 22 december 
Jarno Bongers en Valerie Beerens, maan-
dag 24 december 21.00 uur Esther Boo-
nen en Luc Weekers

KINDERWOORDDIENST: beste kinde-
ren a.s. zaterdag 22 december zijn jullie 
weer van harte welkom om 19.15 uur in de 
sacristie

” Kerstfeest is denken aan vrede en licht
  aan de boodschap het blijde gezicht
  van komen van mensen heel dicht tot 

elkaar  niet voor heel even  
maar – als het kan – het hele jaar!”

Het kerkbestuur wenst u een vredige 
Kerst en een gezond en gelukkig  

Nieuwjaar.

KERKDIENSTENGENIET DIT JAAR NOG ÉÉN 
KEER VAN DE VOLLE MAAN

Sfeervolle avondwandeling in 
De Groote Peel 

Nog één keer staat hij vol en rond aan 
de hemel dit jaar: de volle maan. Dat 
betekent dat u nog één keer kan ge-
nieten van een Volle Maanwandeling in 
De Groote Peel. Op vrijdag 28 decem-
ber om 19.00 uur staan de gidsen van 
Staatsbosbeheer weer klaar voor een 
avond vol natuurbeleving. De excursie 
start bij de ingang van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel-
dijk.  Deelname kost  6,- per volwas-
sene en € 3,- per kind, inclusief een 
warme drank en koek na afloop. Op-
gave is gewenst op:  0495 – 641 497 of: 
depelen@staatsbosbeheer.nl. 

Een Volle Maanwandeling is heel speci-
aal. Als de maan vol en rond aan de he-
mel staat lijkt het net alsof een megagrote 
schijnwerper de aarde in zijn greep heeft. 
Het zilverwitte licht van de maan geeft 
bomen een schaduw, water een speelse 
schittering en het landschap een magisch 
tintje. 

Die mystieke sfeer pas goed bij De Peel. 
Al sinds mensenheugenis spreekt dit 
oorspronkelijk gevaarlijke moeras tot de 
verbeelding. Vroeger waarden hier dwaal-
lichten, Witte Wieven en Dolende Ridders 
rond. Tenminste, als we de talrijke volks-
verhalen die van generatie op generatie 
werden overgeleverd moeten geloven. 
Met al die vreselijke creaturen die hun 
uiterste best deden om je de diepte in te 
lokken was je je leven in het peelmoeras 
niet zeker. Gelukkig is het er nu wel veilig. 
Zeker als je  in het spoor van de Peelgids 
loopt. Ook in het donker en zelfs met volle 
maan…. 

Na afloop van de wandeling staat er een 
warme drank met een wafel voor de deel-
nemers klaar en is er gelegenheid om ge-
zellig samen na te genieten. 

BASISCURSUS VOGELS KIJKEN 
IN NEDERWEERT  2013

Begin februari 2013 gaat de inmiddels bij 
velen bekende “Basiscursus Vogels kijken 
in Nederweert” weer van start. Hij bestaat 
uit 7 lesavonden met daaraan gekoppeld, 
4 excursies. Elke les zal er een vogelrijk 
(natuur)-gebied in Nederweert centraal 
staan. Natuurlijk gaan we elke les in op de 
geschiedenis en de natuurwaarden van 
de gebieden, maar uiteraard krijgen de 
vogels de meeste aandacht. Herkenning, 
gedrag, zang, vogeltrek en broedvogels 
komen ruimschoots aan bod. 

De cursus is bij uitstek geschikt voor 
mensen die op hun wandel- of fietstochten 
vaak vogels voorbij zien schieten en dan 
denken: ”wat zou dat zijn geweest?” 

De lesdata zijn als volgt:
Les 1 Vogels rondom het huis  
maandag 18-02-2013 19.30 uur tot 22.00 uur
Les 2 Vogels van de kanalen  
maandag 25-02-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
Les 3 Vogels van De Banen en het Sarsven
maandag 04-03-2013  20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie De Banen en het Sarsven  
zondag 10-03-2013 
Les 4 Vogels van de Groote Peel  
maandag 11-03-2013  20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie de Groote Peel  
zondag 17-03-2013  
Les 5 Vogels van het agrarisch gebied  
maandag 18-03-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
Les 6 Vogels van het Weerter Bos 
donderdag 11-04-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie het Weerter Bos  
zondag 14-04-2013 
Les 7 Vogels van de Schoorkuilen  
maandag 15-04-2013 20.00 uur tot 22.00 uur
Excursie Schoorkuilen  
zondag 21-04-2013 

De lessen worden gegeven in Gemeen-
schapshuis de Haaze-hoof, Aerthijsplein 
3 te Ospel.
Excursies zijn, onder voorbehoud, op 
zondagochtend tot uiterlijk 11.30 uur. Kosten 
inclusief cursusmap bedragen € 35,00.

Voor inlichtingen en opgave kunt u con-
tact opnemen met de Vogelwerkgroep 
Nederweert, May Reemers, via  educa-
tie@vogelwerkgroepnederweert.nl of via 
telefoon 0495-631667.
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Geboorte-
kaartjes???
Drukkerij van Deursen bv

Pannenweg 231 Nederweert.

Belettering
Kleurprints

GlasdecoratieGlasdecoratie
SpiegeldecoratieSpiegeldecoratie

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

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