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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

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Bordeaux moet
op zijn tellen

passen
4,95    4,35

Grand
Seigneur 2006

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

S

Spauwen & Spauwen 
de tandartsen van Nederweert

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

www.tandartsnederweert.nl

Het hele team van tandarts Spauwen & Spauwen

wenst u allen een gelukkig 

en gezond 2013 toe!

Ook in het nieuwe jaar staan wij 

graag voor u klaar!

Laco viert dit jaar zijn zilve-
ren jubileum! 25 jaar geleden 
begonnen in Hilvarenbeek en nu 
actief in meer dan 40 plaatsen 
in Nederland, ondersteund door 
meer dan 1.000 trotse mede-
werkers. Dat maakt Laco met 
recht dé sportieve ontmoetings-
plek van Nederland.

Gezond bewegen makkelijk maken
Laco heeft van oudsher een sterke 
band met de regio. Ook in Neder-
weert en omgeving komt jong en 
oud al sinds jaar en dag sporten 
bij Laco. Harry Verhoeven, vesti-
gingsmanager Laco sportcentrum 
Nederweert is dan ook zeer trots 
op de bereikte mijlpaal. “Het is te 
gek om te zien dat zoveel mensen 
uit Nederweert en omstreken Laco 
al zolang ervaren als de plek om 
te sporten. Wij maken het ieder-

een die op een laagdrempelige 
manier gezond wil bewegen graag 
gemakkelijk. Daar zijn we met 
z’n allen al 25 jaar goed in. Het is 
niet alleen gezellig bij ons, maar 
er is ook voor iedereen wat wils. 
Of je nou alleen wilt sporten of in 
groepsverband, ons aanbod is 
zeer uitgebreid. Van Laco Knuf-
felzwemmen voor de allerjongsten 
tot Laco Vitaal voor de 65-plusser 
die gezond actief wil zijn. En na-
tuurlijk diverse fitness- en zwem-
programma’s voor iedereen” aldus 
Harry Verhoeven.

Iedereen profiteert!
Wie iets te vieren heeft trakteert. 
Margreet uit Ospel is al 7 jaar lid 
van Laco sportcentrum Neder-
weert: “Ik ben destijds begonnen 
om fit aan de zomer te beginnen. 
Dat was zo leuk dat ik met twee 

Laco maakt fitter worden (en blijven) 
al 25 jaar gemakkelijk!

Laco sportcentrum Nederweert viert feest en zet bestaande leden in het zonnetje

vriendinnen ben blijven hangen. 
Ze hebben vaker actieperiodes, 
maar in het kader van het jubileum 
pakken ze wel heel groot uit. Wij 
zijn dus met z’n drieën flink feest-
punten aan het sparen voor leuke 
cadeaus. En we maken ook kans 
op prijzen zoals een Toyota Aygo, 
een Disneyarrangement en een 
jaar lang gratis sporten bij Laco. Ik 
zie mezelf wel rijden in zo’n Aygo.” 

Actieperiode
Niet alleen bestaande leden delen 
in de feestvreugde. Nieuwe leden 
die zich tijdens de actieperiode 
inschrijven bij Laco sportcentrum 
Nederweert profiteren van aan-
trekkelijke voordelen t.w.v. € 50,-. 
De actieperiode loopt tot en met 
13 januari 2013. Meer via 0495-
625925 of bij de accommodatie 
zelf. 

Verhuisd
Fysio- en Manuele therapie SeurenFysio- en Manuele therapie Seuren

Loverstraat 8
per 01-01-2013                    6031 VD Nederweert

Tel.: 0495-634506
www.fysionederweert.nl

OETNUUËDIGING

Op zondigmiddig 
6 jannewaârie 2013 zal 

aan Prîns Jos II 
en zien prinses Judith

ein resepsie waere 
aangebooje. 

Dees resepsie weurtj 
gehaoje in Zaal Centraal, 

Kerkstraot 59 
in Ni-jwieërt van 

13.49 tot 16.49 oor. 

Eur aanwezigheid stelle vae ten zieërste op prieês.

Kiekt ouch op www.pinmaekers.nl

Vastelaovundjvereiniging
de Pinmaekers Ni-jwieërt

Bedankt
Langs deze weg willen wij alle inwoners van Neder-
weert bedankten die ruim 5 jaar lang vertrouwen 
hebben gehad in Bakkerij van de Mortel, en die een 
bewuste keuze hebben gemaakt voor kwaliteit en 
service, en daarom bij ons brood en banket produc-
ten kopen.
Per 2-1-2013 stoppen wij met de exploitatie van de 

winkel in Nederweert, en hebben deze overgedragen aan meervoudig 
kampioen Limburgse vlaaien bakken, “Echte Bakker Bongers” uit Heyt-
huysen.
Daarmee blijft de service en kwaliteit bestaan, zal het zelfde winkelteam u 
welkom heten, alleen veranderd de naam, en zullen er nog meer Lim-
burgse specialiteiten gemaakt gaan worden.
Wij wensen het u bekende winkelteam en de nieuwe eigenaren Anja en 
Antoine Bongers alle succes, en hopen dat u vanaf maandag 7 januari de 
weg weer weet te vinden bij Bakker Bongers de specialist in
Limburgse vlaaien, en het bekende Echte Bakers Gilde brood.

Bakkerij van de Mortel
Frank Driessen, en alle samenwerkers.

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

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk
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Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en seniorenverenigingen 
alsmede van de verschillende zorginstellingen, verwijzen wij u naar 
de gemeentegids.

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

Stichting adoptiefonds Pater Konings
Beste ‘Adoptie-ouders’,                

Ospel, december 2012.

Ja hoor, het Adoptiefonds ‘leeft’ nog steeds.
De Stichting is het jaar goed doorgekomen en het verloop is rustig geweest hoewel 
er toch helaas enkele adoptieouders hebben afgehaakt in verband met overlijden of 
anderszins.
Het kontakt met de verzorgers en uitvoerders van het adoptiefonds in Pedregosa Alta is 
heel goed te noemen. In oktober j.l. heeft de overste van het Vicariaat der Salvatorianen 
in Venezuela, pater Stijn van Balen, een kort bezoek gebracht in Ospel samen met pater 
Pieter Cuijpers, vicaris-generaal van de Salvatorianen in Rome.
In het gesprek dat we samen hebben gehad is ons wederom verzekerd dat het geld 
uitermate zorgvuldig en weloverwogen op de juiste plaatsen terecht komt. Daarom ook 
dat de kinderen die niet meer ‘te volgen’ zijn vanwege o.a. verhuizing of het niet nakomen 
van afspraken uit het adoptiefonds verdwijnen. De ouders die deze kinderen steunen zijn 
hiervan op de hoogte en hebben inmiddels een ander nieuw kindje op hun naam staan. 
Het is heel erg jammer maar we besteden het adoptiegeld liever aan kinderen die echt 
willen studeren en hun verplichtingen nakomen!
Pater Stijn en pater Pieter zijn in oktober – vóór het bezoek in Ospel – op de algemene 
vergadering van het Generaal Kapittel geweest in Polen. Hier zijn ook nieuwe verkie-
zingen gehouden. Pater Stijn is de nieuwe vicaris in Rome en zal per 2 januari starten. 
In Venezuela zullen ook verkiezingen gehouden worden; hiervan hebben we nog geen 
verdere berichten. Wij houden iedereen op de hoogte zodra er meer bekend is. 
 Het aangekondigde eventuele bezoek van pater Jan Leenders in oktober is helaas niet 
door kunnen gaan. De ontvangen brieven zijn meegegeven met pater Leo die op vakan-
tie in België is geweest. De brieven die via e-mail zijn binnengekomen zijn door mij naar 
het afgesproken adres gemaild. In de afgelopen maanden okt/nov. zijn zowel foto’s als 
e-mails ontvangen. Deze zijn of worden z.sp.m. doorgestuurd zodat weer iedereen op 
de hoogte is.
Op dit ogenblik ondersteunen we 150 adoptiekinderen. Omdat er enkele kinderen op dit 
ogenblik geen financiële steun ontvangen, vragen wij heel dringend om hulp want OOK 
DEZE KINDEREN WACHTEN VOL SPANNING OF ZIJ IN 2013 KUNNEN DEELNEMEN 
AAN HET SCHOOLPROJEKT!
Daarom deze oproep om toch nog eens te kijken of er in jullie omgeving personen zijn die 
ons zouden willen steunen om dit werk voort te zetten. 
Broodnodige hulp om aan de vraag te kunnen voldoen, want er zijn nog vele kinderen 
en projecten die ter plekke geholpen kunnen worden. Denk daarbij ook eens aan het 
straatkinderenproject van pater Stijn in Caracas dat ondanks zijn vertrek toch doorgang 
blijft vinden!
Mochten jullie nog adoptieouders bereiken die graag wat meer willen weten óf aanvul-
lende informatie wensen, neem dan even contact met me op. 
Onze financiële hulp blijft nog steeds noodzakelijk, en de opengevallen plaatsen worden 
dan ook onmiddellijk aangevuld met nieuwe kinderen. De opzet van het adoptiefonds 
blijft zoals in het verleden afgesproken.

Ik blijf op zoek naar nieuwe, steunende adoptie-ouders.  
Onze afspraak met de paters Salvatorianen in Merida is dat wij maximaal 150 kinderen 
financieel ondersteunen. Dit aantal staan dus vast en is controleerbaar in Merida.
Maar nu is het zaak dat wij voor deze 150 adoptiekinderen ook 150 adoptieouders blijven 
houden. Voor elke ouder die uitvalt zoekt het fonds dus nieuwe ouders en dat blijft – ze-
ker gezien de huidige situatie - een erg moeilijke zaak. Daarom vraag ik jullie dringend 
om hulp en steun. Laat me a.u.b. even weten indien jullie geïnteresseerden mochten 
vinden. Het jaarbedrag voor 2013 blijft op € 115 staan, uiteraard is iedereen – die de 
mogelijkheid heeft - vrij om meer te geven, want ook dit meerdere komt volledig ten 
goede aan de adoptiekinderen.

Elk jaar blijf ik u vragen of u de financiële adoptie van het (de) door u aangenomen 
kind(eren) uit Venezuela ook in het nieuwe jaar 2013  wil vervolgen. Op het belang van 
deze adoptie hoef ik u uiteraard niet meer te wijzen, want de meeste adoptieouders doen 
al lang genoeg mee.
Mochten er onder u toch zijn die, vanwege welke omstandigheden dan ook, niet meer 
aan dit project van onze Ospelse pater Tinus Konings kunnen of willen deelne men (wat 
uiteraard bijzonder jammer zou zijn), dan zou ik dat gaarne zo spoedig mogelijk verne-
men om hiervoor weer nieuwe “adop tie-ouders” te zoeken.

Via deze brief en mede namens pater Jan Leenders en zijn medewerkers, wil ik ieder een 
heel hartelijk bedanken voor de geldelijke steun van dit afgelopen jaar. Ook die gezinnen 
of perso nen die hun steun wegens omstandigheden toch moeten opzeggen, bedank ik 
hartelijk voor de finan ciële bij drage. 
Mag ik u allen een heerlijke en fijne Kerst toewensen en voor 2013 een prima gezondheid, 
veel genegenheid, warmte en vreugde.  Zalig kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.
Om een goed overzicht te kunnen behouden én om pater Jan Leenders een juiste stand 
van zaken door te kunnen geven én om de administra tie correct te houden, zou ik ie-
dereen willen verzoe ken om te reageren of via een rechtstreekse betaling of via onder-
staande strook (na volledige invul ling svp retourne ren aan ondergetekende).
Met vriendelijke groeten en hartelijke dank,

   Namens pater Jan Leenders,
   B.Houben

S.v.p. onderstaande strook terugbezorgen of sturen naar  
Adoptiefonds    
P.a. Wikke straat 6   Stichting pater Konings Fonds
6035 BA OSPEL.   Rabobank nr. 14.03.31.077 
E-mail: benhouben@gmx.net

Vergeet vooral niet uw naam en adres in te vullen!!!

--------------- ------------------------------------- ----------------------------------

Naam: ....................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................

E-mail: ...................................................................................................................................

0 vervolgt de adoptie voor het jaar 2013 met een bedrag van € 115, = p.kind
0 betaalt in termijnen
0 maakt het bedrag over op rek.nr. 14.03.31.077 Rabobank Ospel 
 t.n.v. Pater Konings m.v.v. “adop tie  2013”.
0 betaalt contant op Wikkestraat 6  inz. adoptie Venezuela. 
0 ziet af van verder deelname

OPTOCHT COMITÉ OSPEL
Het optocht comité van Ospel is ook nu 
weer bezig met de voorbereidingen voor 
het organiseren van de optocht in Ospel 
voor het jaar 2013.

Om iedereen de gelegenheid te geven om 
zijn of haar inbreng mee te laten wegen 
houden wij voor alle belangstellenden een 
vergadering. Deze vergadering zal plaats 
vinden op woensdag 9 januari 2013. De 
vergadering wordt gehouden in café-zaal 
“De Prins”. Aanvang is om 20:11 uur.

Het Comité wenst iedereen een voor-
spoedig maar vooral gezond 2013 toe.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

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

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

 (ook voor reumatische en diabetische voet )

 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

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

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

TOEKOMST VAN MEREFELDIA, 
TANDEN ERIN EN KIEZEN

Voetbalclub Merefeldia denkt na over 
de toekomst. Ze wil een gezonde ver-
eniging zijn en blijven. 
Dat gezond blijven vraagt om een 
keuze voor een aantal strategische 
richtingen. Een keuze die jij mede kunt 
bepalen. Op vrijdag 18 januari 2013, 
20:00 uur in een bijzondere algemene 
ledenvergadering in de kantine. Kom 
en bepaal mee !

Ieder lid maar ook iedere ouder van een 
jeugdlid is hier van harte welkom. Samen 
bepalen we immers de toekomst van Me-
refeldia. 
Keuzes die voor een gezonde toekomst 
van Merefeldia moeten zorgen. Kom en 
neem invloed ! 

Tanden erin en kiezen. Staat de conti-
nuïteit op het spel dan?
Ja, wij denken van wel. Denk bijvoorbeeld 
aan de vergrijzing die zorgt voor veel klei-
ner jeugdaanbod. Of aan de steeds toe-
nemende individualisering van de maat-
schappij die een sportaanbod vraagt wat 
meer op individuele leest geschoeid is. 
Deze en andere redenen heeft het toe-
komstteam beschreven. Ze zijn te lezen 
In de samenvatting van het rapport, zie 
website. 

U wilt toch ook dat uw (klein)kinderen 
nog kunnen sporten
De voorliggende keuze- danwel ontwik-
kelrichting moet er voor gaan zorgen dat 
de huidige leden maar zeker ook de huidi-
ge en toekomstige jeugd ook in 2030 nog 
verzekerd is van een sportief klimaat, van 
een goede accommodatie in een veilige 
omgeving.

Om al vast een tipje van de sluier te lich-
ten, liggen strategische keuzes voor op 
vragen zoals:

voor het aanbieden van meer sportieve 
activiteiten / een breder sportaanbod ?

-
pelijke rol?

-
ligers?

De toekomst van Merefeldia tanden 
erin en kiezen, tot 18 januari 20:00 uur. 

HELP RONALD EN CARIEN 
NAAR DE LVK FINALE

Ook in 2013 is er weer de grote LVK finale, 
dit jaar in Roermond op vrijdag 1 februari.
Het zou mooi zijn als de regio Weert ook 
weer eens in de finale zou staan.

U kunt helpen door zoveel mogelijk de 
LVk bonnen te verzamelen en in te vullen. 
De bon staat rond 5 januari in Dagblad de 
Limburger. 

De ingevulde bon kunt u voor woensdag 9 
januari afgeven bij drukkerij van Deursen 
Pannenweg 231 Nederweert. 
De vastealaovundj slager van Ronald en 
Carien : ”t verlange” zal Live op L1 radio 
en L1 TV zaterdag 5 januari tussen 10.00 
en 12.00 uur te beluisteren zijn.

Stemmen
Doe mee door het invullen van de bon 
en door het uitbrengen van een stem via 
sms/telefoon. 
Dit sms-/ telefoonstemmen kan een half 
uur na de uitzending tussen 12.00 en 
12.30 uur, en een half uur na de herhaling 
op de dag na de halve finale.
Er kan per telefoonnummer maar 1 stem 
worden uitgebracht. Dit kan door een 
sms-bericht te sturen naar 4422 met de 
code voor uw favoriete lied LVK 39 (of te 
bellen naar 0909 2027030 en uw keuze 
in te voeren (zie eveneens tabel bon). De 
herhaling van de halve finale is op L1 Ra-
dio en TV op 6 januari, 2013 tussen 14.00 
en 16.00 uur. De kosten voor het bellen en 
sms-en bedragen 0,70.

Sfeervol Eynder Winter Festijn 2012
Het was een fantastisch winters kerstgebeuren in Eynderhoof. “Tot in de puntjes 
verzorgd!” hoorden we de bezoekers zeggen. “Tot ziens en wel thuis” zei de har-
telijke stem van de lakei. Zou ze dit tegen al die 6.500 bezoekers hebben gezegd? 
Wat een topprestatie hebben alle figuranten, koren, muzikanten en de vele vrijwil-
ligers geleverd met de voorbereiding van weken en maanden en ook tijdens het 
Eynder Winter Festijn! En wat zal Kika blij zijn met de € 600 die door de zwerfkin-
deren en schoenpoetsertjes zijn ingezameld. 

Zacht klonken in de verte de kerstliederen. Vele fijne regendruppeltjes daalden vanuit 
de hemel neer. “Welkom bij het Eynder Winter Festijn” zei een hartelijke stem van de 
kerstlakei aan de poort. 

Notabelen kwamen voorbij en de koopman verkocht aan zijn snoepkraam: “Voor een 
euro of een knaak koop je snoep bij Sjaak”, riep hij luid. De zwerfkinderen bedelden en 
probeerden gouden dukaten van de muntmeester te stelen en Scrooge mopperde rond. 
Plots klonk er een knal, een grote vlam spoot en danste door de lucht. Het was de span-
nende act van de vuurmannen. Snel naar binnen in het kersthuis voor een foto met de 

Kerstman en zijn vrouw. De kerstelfjes za-
ten er gezellig te knutselen. ‘In de gooi ka-
mer’ deelden de dames arretjescake uit. De 
warmte en de alcoholdamp vanuit de her-
berg kwam je al tegemoet. Zang en muzi-
kaal geweld hoorde je en de herbergierster 
riep “Komtj binnen en dootj mei-j”. Een bor-
rel aan de toog en weer verder door het Dic-
kensdorp. De dames van lichte zeden pro-
beerden de mannen te verleiden. Het circus 
voerde een slow motion goochelact uit en 
liet kinderen zwaargewichten tillen alsof het 
een veertje was. De weduwen rouwden bij 
hun geliefde overledene. Langs prachtige 
muziek, zang en de geur van vers gebak-
ken wafels kwam je bij de poppenspeler. De 
aandachtige kindersnoetjes straalden van 
het mooie spel. De fotografen zetten je nog 
even op de foto. Met een beetje pech mis-
lukte de foto, omdat je had bewogen. Even 
binnen bij de smid, de houtzagerij, de man-
denvlechters, de klompenmakers en bij de 
bakker zelf koekjes bakken. 

Er klonk babygeschrei in de verte. In Bethlehem zaten Maria, Jozef en kindje Jezus met 
schapen en ezels erbij. Aan warme glühwein kon je je handen verwarmen en de nomaden 
bereidden wat lekkers op hun vuur. Vervolgens de tot Oosterse bazaar omgetoverde tent 
binnen met het zwevende tapijt. Stoffen, tapijten en thee werden aan de man gebracht. 
Het luidkeels geschreeuw van de Hassan de Oosterse koopman, hield de slang in zijn 
mand bij de slangenbezweerder. De geur van warme soep liet je het water in de mond 
lopen. Maar eerst even op de foto met de 
drie koningen bij de kameel. De buikdanse-
ressen gaven een show weg. De waterpijp 
die de geur van appeltjes en kruiden ver-
spreidde, moest nog getest worden en een 
hennatatoeage was ook sjiek op de hand. 
Na de heerlijke soep weer de miezer in naar 
de stroopmakerij waar het varken aan het 
spit draaide. Hammen en juten zakken sier-
den het plafond van het gezellige pand. 

Door de poort bij de poortwachters naar het 
EynderRyck en het fantasybos. De bosko-
ning, boselfjes, de heks en andere fanta-
siefiguren dwaalden door het mysterieuze 
donkere bos. Via het ridderkampement 
met dolken, ridders, de edelsmid, tingieter 
en de zwaardvechters kwamen we bij de 
paardenbak. Vanwege de natte weersom-
standigheden konden de paarden niet meer 
dan gracieus door de bak stappen. Ieder 
andere act was te gevaarlijk voor paard en 
berijdster. Vervolgens togen we richting de 
uitgang, langs de imkers en de kerstelfjes 
die uit het raampje aan de achterkant van 
het kersthuis gluurden. 

Inderdaad tot ziens bij het Eynder Winter Festijn…

Kijk voor vele foto’s van Eynder Winter Festijn 2012 op www.eynderwinterfestijn.nl



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

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in januari Elke zaterdag, 
zondag en de 

feestdagen 
lopend buffet

tussen 17.00 en 22.00 uur.  

U kunt onbeperkt genieten 
van Chinese, Kantonese 
en Japanse gerechten. 
Keuze uit 30 soorten. 

Voor slechts € 13,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar HALVE PRIJS,

kinderen tot 4 jaar GRATIS.

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

Tomatensoep
Babi Pangang
Kipfilet in tienkruidensaus
Foe Yong Hai
Saté (2 stokjes)
Mini Loempia’s (6 stuks)
Kroepoek
Grote nasi of grote bami   € 15,50

Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

Babi Pangang
Koe Loe Yoek
Kipfilet in tienkruidensaussaus
Foe Yong Hai
Saté (2 stokjes)
Mini Loempia’s (8 stuks)
Gebakken banaan (4 stuks)
Kroepoek
Grote nasi of grote bami   € 19,00

SportivaLife start met FITNESS 2.0
Nederweert e.o. kan vanaf 1 januari kennismaken met fitness 2.0 bij SportivaLife.

Dit gezondheidscentrum met fitness en het breedste aanbod groepslessen in Neder-
weert heeft nu een nieuw doelgericht fitness programma. Roel Bors, gediplomeerd per-
sonal trainer, ontwikkelde Fitness 2.0 in samenwerking met SportivaLife omdat hij weet 
dat het anders kan in ieder fitness centrum.

“SportivaLife geeft vanaf nu echt doelgericht training in kleine groepen, zo is onze bege-
leiding optimaal en werkt een individu werkelijk richting zijn of haar doelstelling. Op deze 
manier is fitness 2.0 bijna personal training maar wel gewoon betaalbaar” aldus Roel.

Het werkt als volgt:
Je kiest een van de 4 doelstellingen die er zijn (Shape, Strength, Endurance of Vital). 
Dan volg je trainingen op vaste tijden onder volledige begeleiding. Zodra de trainer ziet 
dat individueel trainen verantwoord is kan je ervoor kiezen om met een trainingskaart 
zelf aan de slag te gaan met dezelfde oefeningen. Natuurlijk mag je ook naar de vaste 
trainingstijden blijven komen.

Een goede voorbereiding is noodzakelijk, daarom is er een verplicht programma dat je 
eerst volgt: PREPARE. De naam zegt het al; het is voorbereiden. “Goed bewegen is es-
sentieel, daarmee minimaliseren we de kans op blessures en blijft bewegen echt leuk” 
geeft Roel aan.

Fitness 2.0 is voor iedereen toegankelijk. 
Wilt u ook fitness ervaren met complete begeleiding dan bent u bij SportivaLife aan het 
juiste adres. Bel gerust 0495 – 460 600 voor meer informatie en een gratis proefles.
Meer informative over de verschillende doelstellingen van Fitness 2.0 kunt u ook vinden 
op www.sportivalife.nl.

Let op: Fitness 2.0 en andere doelgroepactiviteiten zijn uitermate geschikt voor de 
50+’er. Meerdere doelgroepacitviteiten bij SportivaLife staan in het teken van vitaal ou-
der worden. Op de volgende tijdstippen geeft SportivaLife een informatieve lezing:
Maandag 7 januari om 11.00 uur.
Dinsdag 8 januari om 15.00 uur.
Woensdag 9 januari om 11.00 uur
Donderdag 10 januari om 15.00 uur.
Vrijdag 11 januari om 11.00 uur.

U bent van harte welkom! Aanmelden is gewenst (0495 - 460 600)
Bent u op deze tijden verhinderd dan mag u altijd binnenlopen voor meer informatie.

SportivaLife Gezondheidscentrum is gevestigd aan de Hulsenweg 5a te Nederweert-
Budschop.

NEDERWEERTS
VERLEDEN

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

Aflevering 61

Schade en schande
Op 10 november 2012 werd een straatnaambord onthuld ter herinnering aan Wiel Gub-
bels. Deze Nederweerter dienstplichtige was sinds 1950 vermist bij oorlogshandelin-
gen in voormalig Nederlands-indië. Daar gesneuvelde militairen hebben eerder een 
straatnaam gekregen, maar Gubbels (die ‘slechts’ vermist was) niet. Sommigen spraken 
schande over de omissie. Bij de rehabilitatie gaf het gemeentebestuur toe dat de familie 
onrecht was aangedaan. 

Met het aantrekken van het boetekleed 
door de gemeente kreeg Wiel Gubbels als-
nog de eer die hem toe komt. Toch is hij niet 
de enige militair uit Nederweert die in het ver-
geetboek is geraakt. In hun midden is er zelfs 
een die ooit de allerhoogste Nederlandse 
militaire onderscheiding heeft gekregen, de 
Militaire Willems-Orde. Die onderscheiding, 
ingesteld door Koning Willem I, wordt hoogst 
zelden toegekend. Momenteel kent Neder-
land slechts zes dragers ervan, waaronder 
Albert Hoeben uit Stramproy en Afghanistan-
veteraan Marco Kroon.
Een van de allereerste dragers van de Orde 
was Nederweertenaar Jan Francis Schade 
(1796-1869), geboren in Amsterdam. Op 
16-jarige leeftijd had hij zich als vrijwilliger 
gemeld bij het leger van Napoleon. Hij werd 
soldaat in het 131e Ligne-Regiment. Dit regi-
ment was gelegerd in Walcheren, waar Scha-
de verbleef met onder andere de Nederweer-
tenaren Henry van de Manacker en Pierre 
van Goor. Dat waren twee naar Walcheren 
verbannen ontduikers van de dienstplicht. In 
1814 deserteerde Schade bij de Fransen en 
trad hij in dienst van het 10e Bataljon Jagers 
van het Hollandse leger. Hij viel niet alleen 
op door zijn jonge leeftijd maar ook door zijn 
kwaliteiten. In april 1815, amper 19 jaar oud, 
werd hij al tot korporaal bevorderd. Tijdens 
de beroemde Slag bij Waterloo in juni 1815 
streed hij aan geallieerde zijde, tégen zijn 
voormalige Franse dienstmakkers. Het re-
laas van zijn heldendaden op het slagveld is 
niet bewaard gebleven. De uitreiking van de 
Militaire Willems-Orde aan Schade (bij Ko-
ninklijk Besluit van 17 augustus 1815) moet 
gezien worden als bewijs van zijn uitzonder-
lijke prestaties.

Na Napoleon’s debacle bij Waterloo bleef 
Schade in het Hollandse leger, waar hij in 
1817 werd bevorderd tot sergeant. In 1820 
verliet hij de militaire dienst en na omzwervin-
gen (o.a. Maastricht) belandde hij in Neder-
weert. Misschien was dat een gevolg van zijn 
vroegere kameraadschap met Nederweer-
tenaren op Walcheren. Na het overlijden van 
zijn eerste echtgenote trouwde hij in 1854 
met Elisabeth Wullems. Het gezin, dat vier 
kinderen telde, woonde in Boeket aan de Heijs-
terstraat. Schade was rentenier; als hij zijn 
beroep moest opgeven dan liet hij niet zonder 
trots opschrijven: “Ridder der Militaire Wil-
lems-Orde”. In 1848 raakte Schade verwik-
keld in een jarenlange discussie met het ge-
meentebestuur van Nederweert en het Rijk. 
Het dispuut ging over de uitbetaling van zijn 
legerpensioen, die was stopgezet omdat zijn 
naam op een lijst leek te ontbreken. In 1853 
moest de overheid tot haar schande beken-
nen dat zij een administratieve vergissing had 
gemaakt en werd Schade door tussenkomst 
van het gemeentebestuur alsnog in zijn rech-
ten hersteld. Nu nog een straatnaam…

Alfons Bruekers

In november 2012 werd er alsnog een straat ver-
noemd naar Wiel Gubbels, vermist en omgeko-
men in voormalig Nederlands-Indië. 
Foto: website gemeente Nederweert.

KAARTVERKOUP 
BÔNTJE AOVUNDJ

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

Veurverkoup: 
Zaoterdig 5 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

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Hondenbelasting in Nederweert 
toch verlaagd

Gemeenteraad stemt in tweede instantie in 
met JAN-voorstel.

In de raadsvergadering van 18 december 2012 is besloten om de hondenbelasting vanaf 
de tweede hond te verlagen van 70 naar 50 euro. De hondenbelasting voor de eerste 
hond bedroeg al 50 euro. Eerder dit jaar stelde JAN voor de hondenbelasting vanaf de 
eerste hond te verlagen maar dat voorstel haalde het niet. 

Positieve actie in 2012
Namens de hondenbezitters in Nederweert heeft Silvia Clauwers in 2012 stevig actie 
gevoerd om enerzijds de verhoging van de hondenbelasting binnen de perken te houden 
en anderszins betere voorzieningen voor honden(bezitters) te realiseren. Zij bood het 
college van B&W een petitie aan en JAN heeft de handschoen opgepakt. 

Besluit met meerderheid van stemmen  
In eerste instantie wilden CDA, VVD en PvdA niet met JAN meedenken over een verla-
ging van de hondenbelasting en verwierpen zij een voorstel daarover. 
In tweede instantie, nadat JAN had ingestemd met maatregelen voor speelterreinen voor 
honden besloten CDA en VVD positief over het JAN-voorstel gericht op een verlaging 
van de hondenbelasting vanaf de tweede hond naar 50 euro. De PvdA stemde tegen. 

Wij stellen uw mening altijd op prijs. Wilt u reageren op dit artikel? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij onze JAN-raadsleden, via e-mail (secretariaat@jan-nederweert.nl) of via onze 
website www.jan-nederweert.nl.

8 KILO AFVALLEN EN SLANK 
2013 IN!

Fit & Slank wordt ook in 2013 weer vergoed 
door vele zorgverzekeraars (van € 50 tot 
€ 500 per jaar). Dus twijfel niet en begin! 
vanaf 14 januari op 10 locaties of op elke 
moment in een Personal Coaching. Je 
bent het meer dan waard om een keer he-
lemaal voor jezelf te gaan. 

Veel mensen hebben alles onder con-
trole. Hun leven loopt op rolletjes, maar 
missen de discipline om af te vallen. 
Groepscursussen of Personal Coaching 
van Fit & Slank is een voor jou op maat 
gemaakt dynamisch, intensief program-
ma en geeft gegarandeerd succes en 
blijvend resultaat. Alle drie de pijlers zul-
len namelijk worden aangepakt: voeding, 
bewegen/sporten en gedrag/gewoontes. 
Een blijvend succes is alleen mogelijk als 
je een verandering in jouw gedrag teweeg 
brengt  en dit gaan we doen door jouw denk-
patronen en gewoontes te doorbreken. 
Belangrijk is dat je een stok achter de deur 
hebt.

Kijk op de website www.fit-slank.com en 
lees het gastenboek en de succesverha-
len. De topper is bij Anja is maar liefst 67 
kilo afgevallen. In samenwerking ging met 
RTL4 Help, ons kind is te dik heeft Fit & 
Slank cursussen ontwikkeld speciaal voor 
moeder en kids.
Anja Bastings: ‘Een verandering in gedrag 
is alleen mogelijk wanneer je denk- en 
eetpatronen en gewoontes doorbreekt. 
Cursisten ontwikkelen een gezond eetpa-
troon waarbij ze zelf hun keuzes maken en 
ze leren hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen. Ik geef geen weekmenu’s, maar 
“De Regel van 3” en “De 7 afspraken”. Het 
is fantastisch om te zien hoe mensen elke 
week meer vertrouwen in zichzelf krijgen 
en leren te genieten van eenvoudig en ge-
zond eten. 
Voor vragen en verdere informa tie staat 
Fit & Slank je graag te woord. www.fit-
slank.com tel. 0495-593760

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

BIEB VOOR IEDER DORP
Herhuisvesting bieb in school
Een tijd geleden heeft het CDA vragen 
gesteld over de bibliotheek is Ospel. Het 
CDA is benieuwd hoe, na sluiting van de 
jeugdbibliotheek, herhuisvesting van de 
bieb eruit ziet. Ook vragen wij ons af wel-
ke rol de gemeente op zich neemt bij het 
behouden van een leesvoorziening voor 
de jeugd. Inmiddels heeft het college de 
vragen beantwoord.

Creatief en slimme combinaties
Uit de antwoorden blijkt dat het college 
creatief is geweest en alle kansen heeft 
aangegrepen om te gaan voor behoud 
van een bieb voor de basisschoolkin-
deren. Het is de gemeente gelukt om in 
samenwerking met de basisschool en het 
Bibliocenter te komen tot een schoolbi-
bliotheek in De Schrank. Ook in Neder-
weert-Eind zullen de kinderen op dezelfde 
manier kunnen blijven beschikken over 
een bieb, net zoals dat nu al het geval is 
in Leveroy en Budschop. De schoolbieb 
is aangesloten op het netwerk van Biblio-
center. Een combinatiefunctionaris wordt 
ingezet om een en ander professioneel te 
begeleiden op de 4 basisscholen. In ieder 
geval tot en met 2015 is behoud van een 
bieb in de kernen hiermee gegarandeerd.

Leesbevordering loont
Het CDA vindt het een goede zaak dat er 
voor alle basisschoolkinderen hiermee 
een toegankelijke en gemakkelijk bereik-
bare bibliotheek voorhanden blijft. Op 
deze wijze wordt de daad bij het woord 
gevoegd en blijft taalontwikkeling en lees-
bevordering geen loze letter.

Namens de CDA fractie
Josephien Tullemans-Geuns

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

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
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Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien ...............................................€ 8,25
Zwitserse sneeuwvlaai ...........................€ 10,75
Multigranen .................................................   € 1,95
Miniciabatta ..................................... 2 voor € 1,00
Kruimelkersenstukje ..................per stuk € 1,20

Voor onze extra aanbiedingen: 

kijk in de winkel.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

OPRUIMING 
div. BH’s, slips, strings

HALVE PRIJS
Hele kollektie dames- en heren-
badgoed en nachtgoed
20% KORTING

Vele 
artikelen 

€ 5,-

Prijswinnaars Bollen Modeschoenen

De prijswinnaars van onze Sinterklaasloterij zijn:
1e prijs: Mevr. L. Smeets
2e prijs: Familie van Nieuwenhoven
4e prijs:   Dhr. van Diepen
5e prijs:  Familie v.d. Voort

De 3e prijs is nog niet opgehaald. Lotnummer 913 Kleur Groen.
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

GO! Talent Events
Het GO! Talent Events Team KinderVakantieWerk bestaat uit 4 studenten van Gilde Op-
leidingen te Weert die zich bezig houden met het GO! Talent Project.
Onder professionele begeleiding van lokale ondernemers strijd het GO! Talent Events 
team tegen twee andere teams voor het goede doel en leren ze hun talenten ontdek-
ken en gebruiken. Met een marketingbudget van 1000 euro luidt de opdracht voor elk 
team: organiseer in december/januari minimaal één evenement dat mensen uit Weert en 
omgeving met elkaar verbindt en/of meer bezoekers naar de stad trekt, de opbrengst 
hiervan zal volledig naar het goede doel gaan.

Het GO! Talent Events team heeft de volgende evenementen op de agenda staan:

10 januari
GO! Talent Business Event
Dit is ondernemersavond waar geheel ondernemend Nederweert, Weert en om-
streken voor uitgenodigd is.
Aan de hand van een woordvoerder van OML zal het thema van deze avond be-
staan uit de volgende stelling:

‘’We zullen in een globaliserende wereld meer op regionale schaal moeten denken om 
mee te tellen, economische activiteiten naar ons toe te trekken en de voorzieningen in 
de regio in stand te houden.
Als regio tussen de dragers Greenport (Venlo/Venray), Chemelot (Zuid Limburg) en 
Brainport (Eindhoven) zal Weert een identiteit moeten aannemen’’.

Het 2de gedeelte van de avond zal verzorgd worden door niemand minder dan motivatie 
spreker Hans van Breukelen.

Hierna is er uiteraard uitgebreid de gelegenheid voor te netwerken onder het genot van 
een klein hapje en een drankje.
De avond zal plaatsvinden op donderdag 10 januari.
De locatie voor deze ondernemersavond is de Crossmoor Country Club te Weert.
Prijs zal € 30,- per persoon bedragen, de opbrengst zal uiteraard volledig naar het goe-
de doel van ons afstudeerproject gaan.
Aanvang: 18:30 uur

14 januari
GO! Talent Hospitality Event
In een 3 uur durende kaas- & wijnproeverij op maandag 14 januari bij de Apostel te 
Weert zal Léon Colaris Wijnhandel in samenwerking met kaasspeciaalzaak Kaas 
& Ko een exclusieve kaas- & wijnproeverij verzorgen.

Wij bieden het volgende:
Een 3 uur durende proeverij op maandag 14 januari 2013 bij de Apostel 

8 mooie wijnen te proeven van Wijnhandel Leon Colaris
4 schitterende kazen van kaasspeciaalzaak Kaas & Ko

het goede doel

Aanvang van de proefavond zal om 19.00 uur zijn. Prijs € 30.00 per persoon, 
De proeverij vindt plaats bij Apostel op de Beekstraat 13, 6001 GG Weert

Interesse? Meld u dan nu aan!
Dit kan door te bellen naar 06-22860832

Of mail ons via kvwsupport@hotmail.com
Voor meer informatie check onze site: www.gotalentevents.nl

Voor de 365 dagen die dan volgen 

veel geluk en weinig zorgen

.....2013.....

Wij zijn er klaar voor!  

Het bestuur  

Voor de laatste dagen 
van het jaar

veel gezelligheid met elkaar

Postelstraat 13A , Someren -- www.davino-kindermode.nl -- TEL : 0493-491867  --        --

Aktie loopt van 12 dec. ‘12 t/m 28 febr. ‘13
aktievoorwaarden in de winkel

13
el

Shop bij ons je 

communie-set & maak 

kans op een gratis 

outfit uit de nieuwe 

voorjaars collectie

In de voorbije weken hebben alle huis-
houdens in Budschop de folder 2013 van 
de Open Eettafel in de bus gekregen. 
Wellicht heeft men zich afgevraagd waar-
om die huis aan huis verspreid wordt. Wel 
nu, wij vragen uw medewerking om in uw 
omgeving te kijken welke ouderen gebaat 
zouden zijn om deel te nemen aan zo’n 
gezellige maaltijd met anderen. Misschien 
zijn uw buurman of buurvrouw veel alleen 
of voelen zich eenzaam. Die eerste stap 
zetten is dan vaak een probleem. Als u dan 
nu even een telefoontje pleegt met een van 
de mensen die op de folder vermeld staan, 
dan doen zij de rest. Heeft u de folder niet 
meer bij de hand, bel dan naar 633410.

Dank voor uw medewerking

Bintjes en Nicola
Openingstijden:

van dinsdag tot zaterdag
van 8.30 - 18.00 uur.

Peter Kuepers
Eind 12, Nederweert-Eind

tel. 0495 - 633087

De aarde van de ijstijden.
In het (geologisch) verleden heeft de aarde heel  koude periodes gekend: ijstijden. 
Soms zelfs was de aarde geheel met ijs bedekt, zoals bijvoorbeeld het geval was bij de 
sneeuwbal aarde, 650 miljoen jaar geleden.  Ook de geologische tijd waarin wij leven, 
de laatste 2,4 miljoen jaar van de geologische tijdrekening,  wordt gekenmerkt door een 
afwisseling van ijstijden en tussenijstijden. De menselijke beschaving profiteert van een 
tussenijstijd; een al lang durende, stabiele klimaatperiode in de aardgeschiedenis.  Of er 
weer een nieuwe ijstijd komt….? Deze lezing geeft er een antwoord op. Andere vragen 
die worden beantwoord zijn:

Zwerfsteen: getuige van een ijstijd
Terloops is er aandacht voor het feit dat de aarde ook heel warme tijden gekend: de broei-
kasaarde. Recent onderzoek heeft een groot aantal nieuwe feiten aan het licht gebracht. 
Zo gaat klimaatverandering meestal niet geleidelijk, maar vaak plotseling. Bovendien 
was het klimaat vaak bijzonder grillig. Onderzoek van ijs opgeboord op Groenland en 
de Zuidpool en onderzoek van oceaansedimenten heeft ons daar veel over geleerd. Een 
boeiende vraag blijft of ons ook in de (nabije) toekomst dergelijke klimaatgrilligheden te 
wachten staan. 
De lezing, niet specialistisch van aard, is bedoeld voor een breed publiek. 
Plaats: NMC De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4 Weert.
Datum/Tijd: 8 januari 2013 van 19.30 tot 22.00 uur (met pauze).
Inlichtingen: Ad Havermans 0495-533271 of adhavermans@concepts.nl

Cursussen Cocon
Engels beginners: vrijdag 18 januari 2013, van 13.30-15.30 uur, 15 lessen. 

Hollands koken beginners: woensdagavond 9 januari 2013, aanvang 18.00 uur, 5 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 “tuin-
architect” of “hovenier”. U wilt uw tuin graag veranderen of misschien totaal 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: maandag-
avond 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 schilderen 
voor kinderen. Groep 6-8 jr.: woensdag 16 januari 2013, 13.30-14.30 uur; Groep 9-12 jr.: 
woensdag 23 januari 2013, 13.30-14.30 uur, 6 lessen 1 x p.2 wkn. 

Workshop Traditionele Chinese keuken (vis): donderdagavond 24 januari 2013, aan-
vang 18.00 uur. 

Hebben en houden van Kuipplanten: Als je bij een kweker bent of loopt over een 
show dan vraag je misschien af: Wat bloeien die fuchsia’s, geraniums, Brugmansia’s 
(kelkenbloem) zo mooi. Hoe doen ze dat? In deze nieuwe cursus van een 4–tal lessen 
wordt je het hele seizoen 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.coconnederweert.nl 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235; email: cursussen@
coconnederweert.nl; Twitter mee op onze website!

AVEVE NederweertAA
Voorheen SAVV WIN - Boerenbondrr
Staat 40 - 6031 EM Nederweert
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Gemeente contact

TroTs
Wanneer en waarom dacht je: ik begin een 
site over Ospeldijk?
“Begin 2007 had ik me voor mijn verhuur
bedrijf verdiept in FrontPage, een eenvoudig 
programma om websites mee te ontwerpen. 
De eerste website was online en ik had de 
smaak te pakken. Waar kan ik nog eens 
een website over maken, was toen de vraag 
die ik mezelf stelde. Over het dorp waar 
ik geboren en getogen ben, Ospeldijk dus, 
daar waar ik nog steeds woon. Ik ben trots 
op ons kleine Ospeldijk en daarom wilde ik 
het op de kaart zetten. Digitaal bereikbaar 
voor heel Nederland. Zo zie ik op de teller 
altijd kijkers uit het hele land. Waarschijnlijk 
zijn het mensen die informatie zoeken over 
de Groote Peel of hier op vakantie willen 
komen. In 2007 werd de naam Ospeldijk.eu
geregistreerd. Ospeldijk.nl was al geregis
treerd en het was voor mij niet mogelijk om 
die naam over te nemen.”

TijdsbesTeding
Hoeveel tijd ben je er ongeveer mee kwijt 
en hoeveel bezoekers trekt de site weke
lijks?
“De tijd die ik er op dit moment in steek, 
is zeer wisselend. Dit komt omdat ik 
eigenlijk alleen maar berichten, nieuws 
en activiteiten over en voor Ospeldijk 
plaats. Bij de informatieavond van het 
Thomashuis zit er bijvoorbeeld tijd in 

de voorbereiding. En als er een ongeval 
gebeurd is, kost het fotograferen en het 
verzamelen van informatie meer uurtjes. 
Het plaatsen op de website neemt dan niet 
zo veel tijd meer in beslag. Per week zijn 
er tussen de 500 en 700 bezoekers.”

burgerbeTrokkenheid
Je hoort de laatste tijd veel over burger
betrokkenheid. Het starten van een eigen 

Digitale informatievoorziening wordt steeds belangrijker, ook voor de 
gemeente Nederweert. We benutten de kansen die het wereldwijde web 
ons biedt op tal van manieren. Naast de gemeentelijke informatievoor-
ziening zijn er burgers die digitale platforms opzetten voor het informe-
ren van inwoners. De gemeente juicht deze initiatieven toe. Afgelopen 
maand vierde website Ospeldijk.eu het vijfjarig jubileum. We feliciteren 
webbeheerder John Linders en vroegen hem over het hoe en waarom 
van zijn site.

website is hier een prima voorbeeld van. 
Ben je het daar mee eens? 
“Het starten van een eigen website met 
informatie voor de gemeenschap is altijd 
positief. Natuurlijk moet je wel oplet
ten dat je niet te veel websites krijgt die 
dezelfde informatie verspreiden. Het is 
ook beter om geen aandacht te schenken 
aan landelijk nieuws, dat is namelijk al 
voldoende te vinden. Gewoon kleinschalig 
voor het eigen dorp de informatie geven 
die nodig is.” 

sTimuleren
Hoe zou je burgerbetrokkenheid nog meer 
kunnen stimuleren? 
“Mijn ervaring is dat dit best wel moeilijk 
is. Ik heb ook wel eens een oproep gedaan 

Website van John Linders prima voorbeeld van burgerbetrokkenheid

ospeldijk.eu viert 
vijfjarig jubileum

aan inwoners van Ospeldijk om samen 
de benodigde informatie te verzamelen. 
Meerdere ogen zien meer en meerdere 
oren horen meer. Toch is er in de afge
lopen vijf jaar weinig informatie bin
nengekomen. Het meeste heb ik toch zelf 
moeten verzamelen.”

reacTies
Krijg je veel reacties op de website?
“Er komen soms reacties binnen. Vooral 
de oudere kijkers vinden mijn website 
mooi overzichtelijk en rustig. Niet alle
maal die overvloedige informatie op één 
pagina. Dat vinden ze te druk. Voor enke
le recente reacties, zie mijn gastenboek 
op de website.”

digiTaal
Wat vind je ervan dat de gemeente steeds 
meer digitaal communiceert?
“Prima om steeds meer digitaal te doen. 
Op jaarbasis zal dat voor de gemeente 
ook veel kosten besparen. Natuurlijk 
speelt ook het overvloedige papierwerk 
hierbij een rol. Ik zelf ontvang nog steeds 
graag de persberichten digitaal. Zo kan ik 
ze ook gemakkelijk uitfilteren voor even
tuele plaatsing op de website.”

mooi iniTiaTief
Hoe lang ga je nog door met dit 
mooie initiatief? 
“Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben 
het nog steeds niet moe. Zolang 
ik de kans krijg om het nieuws 
en de informatie bij te houden, 
blijf ik dit doen. Of ik moet uit de 
gemeenschap geruchten horen dat 
de inwoners het wel goed geweest 
vinden. Maar ik ben en blijf 
betrokken bij Ospeldijk. Zo heb 
ik enkele jaren geleden Ospeldijk 
letterlijk op de kaart gezet door 
ansichtkaarten te ontwerpen en er 
is nu ook een eigen logo dat door 
de inwoners van Ospeldijk mee 
gekozen is. En ook in de toekomst 
blijf ik me graag inzetten voor ini
tiatieven in het dorp!”

We wensen John veel succes en 
de inwoners veel leesplezier met 
Ospeldijk.eu! 

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.

Op grond van de Wet geurhinder en 
veehouderij mogen gemeenten binnen 
bepaalde bandbreedtes zelf de geurnor
men, afkomstig van agrarische bedrij
ven, vaststellen. Dit heeft de gemeente 
in 2007 vastgelegd in de gebiedsvisie op 
basis van de Wet geurhinder en veehou
derij en de bijbehorende verordening. 

De verordening wordt toegepast bij ver
gunningverlening aan agrarische bedrij
ven. In de gebiedsvisie is een relatie tus
sen het ruimtelijk beleid en geurhinder 
opgenomen. 

evaluaTie
Naar aanleiding van een evaluatie over 

de werking 
van de veror
dening heeft 
de gemeen
teraad op 
29 augustus 
2012 nieuwe 
spelregels 
vastgesteld. 
Deze zijn 
opgeno
men in een 
ontwerp
verordening 
die in 
procedure  
is gebracht. 

In de ontwerpverordening is een aantal 
verlagingen van de geurnorm opgeno
men ten opzichte van de eerdere regels. 
We zetten ze voor u op een rij. 

verlaging 
Volgens de ontwerpverordening 
wordt de norm voor geur in de kernen 
Nederweert en Ospel verlaagd van 
3 naar 1,5 Ou. De norm in een straal 
van 500 meter rondom de kernen 
Nederweert, Ospel en NederweertEind 
wordt verlaagd van 14 Ou naar 10 Ou. 
De norm in Leiverse Velden, Tiskeswej 
en Pannenweg daalt van 8 Ou naar 3 
Ou en in Houwakker/Vlut is gekozen 
voor een verlaging van 8 Ou naar 6 Ou. 
Ou staat voor oudeur en wordt gebruikt 
voor het aanduiden van geur. 

scenario
De normen die in de ontwerpverorde
ning zijn opgenomen, zijn gebaseerd op 
een onderzoek dat is uitgevoerd door 
het bureau SRE. Het bureau keek naar 
alle gevolgen die aanpassingen met zich 
meebrengen. Dus zowel voor de leef
baarheid als voor de agrarische sector. 
Een dergelijke berekening wordt ook wel 
een scenario genoemd. Nadat de raad de 

ontwerpverordening heeft vastgesteld, is 
een inspraakprocedure gevolgd.

exTra berekening
De gemeente Nederweert hecht een 
groot belang aan burgerbetrokkenheid. 
Bij het maken van beleid probeert de 
gemeente zoveel mogelijk rekening te 
houden met de belangen van haar bur
gers. Naar aanleiding van ingekomen 
inspraakreacties op de ontwerpverorde
ning, heeft het college van B&W beslo
ten om een extra scenarioberekening uit 
te laten voeren. 

gevolgen
In deze berekeningen worden de gevol
gen van het verlagen van de norm van 14 
naar 10 Ou in een straal van 1.500 meter 
rondom de kernen Ospel en Nederweert 
in beeld gebracht. De reden dat daarvoor 
gekozen is, is omdat in deze gebieden de 
meeste intensieve veehouderijen liggen 
met een hoge achtergrondbelasting qua 
geur. 

voorsTel 
De resultaten van de berekening worden in 
de eerste helft van januari 2013 verwacht. 
Het college zal vervolgens een besluit 
nemen over het vervolg van de procedure 
en het voorstel aan de raad. Uiteindelijk 
zal de gemeenteraad in de eerste helft van 
2013 een besluit nemen over de vaststel
ling van de nieuwe verordening.

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met mevrouw P. Philips van het team 
Ruimtelijke Ontwikkeling.

Burgemeester en wethouders van Nederweert laten berekenen wat de 
gevolgen van het verlagen van de geurnorm zijn rond de kernen van 
Ospel en Nederweert. Het gemeentebestuur wil de gevolgen in kaart 
brengen voor een voorstel aan de gemeenteraad. 

Burgemeester en wethouders laten extra scenarioberekening uitvoeren

evaluatie wet geurhinder 
en veehouderij

De provincie Limburg en de 
gemeente Nederweert zetten in 
op een duurzame verbetering van 
de verbinding van de A2 met de 
N275 en N266. 

Dat doen we samen met belanghebben
den. 

varianTen
Op 5 november werden in zaal Centraal 
een aantal alternatieven van een ver
beterde verbinding gepresenteerd die 
onderzocht zullen worden in een milieu
effectenstudie. De alternatieven zijn 
beschreven in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau en kwamen tot stand in 
overleg met de werkgroep van belang
hebbenden (stakeholders). 

ZienswijZen
De notitie Reikwijdte en Detailniveau 
heeft zes weken ter inzage gelegen. 
Tijdens de informatieavond en ook 
daarna kon iedereen een zienswijze 
indienen over de uitgangspunten in de 
notitie. De zienswijzen worden op dit 
moment behandeld door de provincie. 
De verwachting is dat Gedeputeerde 
Staten in maart een besluit nemen over 
de zienswijzen en de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau dan definitief vaststel
len. Vervolgens kan op basis van deze 
notitie de milieueffectenstudie uitgevoerd 
worden.

commissie m.e.r. 
In het traject is ervoor gekozen de 
Commissie m.e.r. om advies te vragen. 
Deze heeft op 13 december een loca
tiebezoek gebracht en verschillende 
routes afgelegd om inzicht te krijgen in 
de zes alternatieven. Het advies van de 
Commissie m.e.r. wordt medio januari 
2013 verwacht en zal net als de zienswij
zen worden meegenomen in de defini
tieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

sTakeholders
Naar aanleiding van de informatieavond 
en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
hebben vier nieuwe belangengroepen 
aangegeven dat ze in de werkgroep 
Stakeholders zitting willen nemen. 
Het gaat om het Parkmanagement 
Pannenweg, Dorpsoverleg Laar, 
Dorpsoverleg SomerenHeide en de 
Dorpsraad Ospel. Op www.nederweert.nl 
en www.limburg.nl vindt u de complete 
lijst met belanghebbenden. Daar leest u 
ook het verslag van de informatieavond.

Initiatiefnemer John Linders maakte zelf deze foto-impressie van zijn woonplaats Ospeldijk.

n266



OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

GEMEENTE
CONTACT

AANVRAGEN OMGEVINGS -
VERGUNNING (REGULIER)

Azaleastraat 24, oprichten bergruimte 
(OV 20120224) (12-12-2012)
Dr. van de Wouwstraat ongenummerd (nabij 
nr. 54), oprichten woning (OV 20120226) 

 (18-12-2012)
Hulsenweg 2a, plaatsen twee silo’s 
(OV 20120223) (06-12-2012) 
Kruisstraat 133, oprichten jongveestal 
(OV 20120125) (13-12-2012)
Smisserstraat ongenummerd (naast nr. 45), 
oprichten woning (OV 20120228) 

 (19-12-2012)
Uitbreidingsplan Hoebenakker, kavel 122-
125, oprichten woning (OV 20120229) 

 (19-12-2012)

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

OPLEGGEN MAATWERKVOOR-
SCHRIFT

Nieuwstraat 1, handelsonderneming in 
machines voor grond-, weg- en waterbouw, 
opleggen maatwerkvoorschrift geluid i.v.m. 
beheer van gezoneerd industrieterrein 
(ME 2012003) (18-12-2012)

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNING (REGULIER)

Uitbreidingsplan Hoebenakker, kavel 108, 
oprichten woning (OV 20120198) 

 (19-12-2012)
    
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 gelijk-
tijdig vragen om een voorlopige voorziening bij 
de voorzieningenrechter van Rechtbank 
Roermond. Dit kan ook digitaal via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Raadpleeg deze bekendmaking 
op onze website voor meer informatie. Bellen 
mag ook met een medewerk(st)er van het team 
Vergunningverlening.

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNING (UITGEBREID)

Liskesweg 6 en 8, revisievergunning. 
Zienswijzen ingekomen op ontwerpbesluit. 
Besluit is gewijzigd ten opzichte van ont-
werpbesluit (UV 20110233) 

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na 
de dag van publicatie, vanaf 4 januari 2013 bij 
de centrale klantenbalie of op afspraak. Het 
instellen van beroep is vanaf de dag na terinza-
gelegging t/m 15 februari 2013 mogelijk voor 
belanghebbenden bij de Sector Bestuursrecht 
van Rechtbank Roermond. U kunt gelijktijdig 
vragen om een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van Rechtbank Roer-
mond. Dit kan ook digitaal via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u 
wel beschikken over een elektronische handte-
kening (DigiD). Raadpleeg deze bekendma-

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. Mensen die 
buiten de bebouwde kom wonen, 
kunnen hun kerstboom naar de 
gemeentegarage brengen.

ROUTE
Op de dag dat we uw duobak leegmaken, 
halen we ook de kerstboom op. Er komen 
twee verschillende wagens. Het kan dus 
zijn dat de kerstboom niet tegelijk met uw 
duobak wordt opgehaald. 

De kerstboom moet uiterlijk om 8.00 uur 
aan de straat liggen. De duobak moet, 
zoals altijd, om 7.00 uur klaar staan. 
U kunt uw kerstboom ook naar de milieu-
straat in Weert brengen.

KLUIT
Wij verzoeken u dringend géén kerst-
bomen aan te bieden waarbij aan de 
kluit nog zand, een jute zakje of spijkers 
zitten. Deze worden niet meegenomen. 
De stam mag niet dikker zijn dan 10 cm. 
De ophaalronde is alléén bedoeld voor 
kerstbomen en niet voor overig snoei-
afval. Dit afval wordt dan ook geweigerd.

GEEN VERZAMELPLAATSEN
Wij willen u vragen de kerstboom voor 
uw eigen deur aan te bieden en niet op 
één plaats in uw straat te verzamelen.

BUITENGEBIED
Inwoners van het buitengebied kunnen 
hun kerstboom in de ophaalweek naar 
de gemeentegarage brengen. Buiten de 
bebouwde kom worden dus geen kerst-
bomen opgehaald. 

De gemeentegarage ligt aan de Gutjesweg 
2. U kunt er terecht van 8.00 tot 16.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Meer weten? Belt u dan met de 
gemeentegarage.

OMGEVING

king op onze website. Bellen mag ook met een 
medewerk(st)er van het team Vergunning-
verlening.

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Meijelsedijk tussen nr. 81 en 85, realiseren 
bedrijfswoning

De beslistermijn wordt met maximaal zes 
weken verlengd.

KENNISGEVINGEN
Kreijel 7, bouw- en sloopafval bewerken 
met mobiele puinbreker. Artikel 4 lid 2 van 
het Besluit breken bouw- en sloopafval 
(MM 2012057)
Kruisstraat 133, rundveehouderij, verande-
ren (bouwen jongveestal en wijzigen dier-
aantallen) inrichting waarop Besluit land-
bouw milieubeheer van toepassing is 
(MM 2012056)

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

OZB EN LEGES 2013
De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 
een aantal belastingverordeningen en -tarie-
ven vastgesteld. Het gaat om de verordening 
Onroerende-zaakbelastingen 2013, de Leges-

verordening 2013, de verordening Honden-
belasting 2013, de verordening Toeristen-
belasting 2013, de verordening Rioolheffing 
2013, de verordening Lijkbezorgingsrechten 
2013 en de verordening Afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2013. Deze verordeningen 
zijn in werking getreden op 1 januari 2013. 

De verordeningen zijn opgenomen in de bundel 
Belastingverordeningen/beleidsregels. U kunt 
deze elke werkdag inzien van 9.00 tot 12.30 uur. 
Tegen betaling van de legeskosten kunt u een 
afschrift krijgen van deze verordeningen. Vanaf 3 
januari 2013 zijn de nieuwe verordeningen te 
raadplegen op www.nederweert.nl. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de 
medewerk(sters) van het team Financiën.

VOORZIENINGEN MAAT-
SCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
De gemeenteraad heeft op 18 december 2012 de 
verordening Voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Nederweert 2013 vastgesteld en 
de Wmo-verordening 2011 ingetrokken. De ver-
ordening heeft betrekking op de beoordeling van 
aanvragen voor een individuele Wmo-
voorziening, zoals hulp bij het huishouden, ver-
voersvoorzieningen, rolstoelen en woonvoorzie-
ningen. De aanpassingen houden verband met de 
verschillende wetswijzigingen en vaste jurispru-
dentie. Ook is het principe van ‘de Kanteling in 
de Wmo’ voor een onderdeel opgenomen. De 
nieuwe verordening is op 1 januari 2013 in wer-
king getreden.
 
U kunt de verordeningen inzien bij de centrale 
klantenbalie, tijdens openingstijden en verder op 
afspraak. De verordening is ook digitaal raad-
pleegbaar via www.nederweert.nl. Voor meer 
informatie kunt u ook contact opnemen met 
mevrouw K. Gerasimova van het team Sociale 
Zaken.

De Regiotaxi brengt reizigers van 
voordeur naar voordeur, oftewel van 
de eigen woning naar het adres van 

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

GEMEENTECOMPLIMENTEN
Voor 2013 is dat in de categorie Onder-
nemerschap Henk Stals uit Neder-
weert geworden. Ben Houben uit 
Ospel krijgt het Gemeentecompliment 
in de categorie Sport. De Prulle-joekels 
uit Nederweert-Eind ontvangen het 
Gemeentecompliment in de categorie 
Cultuur. Henk Stals krijgt het compli-
ment op een later tijdstip uitgereikt, 
omdat hij niet aanwezig kan zijn. 

NIEUWJAARSTOESPRAAK
Burgemeester Evers houdt tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie ook zijn nieuwjaars-
toespraak die u na afloop kunt nalezen 
op www.nederweert.nl.

Iedereen is van harte welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis van 
19.00 tot 20.30 uur.

bestemming. Reizigers reizen per taxi 
of minibus voor maximaal acht perso-
nen. Deze zijn voor iedereen gemak-
kelijk toegankelijk, ook als iemand 
gebruikmaakt van een rolstoel of een 
ander hulpmiddel. 

GEREDUCEERD TARIEF
Veolia Transport Nederland is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van 
Regiotaxi Limburg. Mensen met een 
beperking kunnen onder voorwaar-
den in aanmerking komen voor een 
pasje, waarmee ze tegen gereduceerd 
tarief mogen reizen. Om het gebruik 
van het reguliere openbaar vervoer 
te stimuleren, kunnen ze ook gratis 
gebruikmaken van het openbaar ver-
voer dat door Veolia wordt verzorgd. 
Het gaat om trein- en busvervoer in 
Noord- en Midden-Limburg. 

De afgelopen jaren zijn de lijnbus-
sen van Veolia voorzien van een 
speciale lage instap. Ook zijn veel 
bushaltes aangepast. Daardoor is het 
openbaar vervoer een stuk toeganke-
lijker geworden voor mensen met een 
beperking. 

Klanttevredenheids-
onderzoek bij Regiotaxi
Afgelopen september heeft onderzoeksbureau Flycatcher voor de 
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Parkstad en Maastricht een 
onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid met betrekking tot de 
Regiotaxi Limburg. Inwoners van Nederweert zijn in het algemeen tevre-
den over de kwaliteit en de dienstverlening van de Regiotaxi. 

NIEUWJAARS-
RECEPTIE

Het gemeentebestuur van 
Nederweert nodigt iedereen uit 
om op vrijdag 4 januari samen te 
toosten op het nieuwe jaar tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie. 

Voor het eerst worden dan ook de 
Gemeentecomplimenten uitgereikt, een 
nieuwe gemeentelijke onderscheiding in 
drie categorieën.

WAARDERING
De gemeente Nederweert hecht een 
grote waarde aan de betrokkenheid tus-
sen burgers onderling en de gemeente. 
Er bestond ook al langer de behoefte 
om, naast de Erepenning (waarmee 
terughoudend wordt omgegaan) en de 
Koninklijke onderscheiding, een blijk 
van specifiek gemeentelijke waardering 
te kunnen geven. Dat is de reden dat er 
is gekozen voor het instellen van het 
Gemeentecompliment. 

AANMOEDIGING
De onderscheiding bestaat uit een insigne 
of standaard. Naast een blijk van waar-
dering vormt het compliment ook een 
aanmoediging om vooral zo door te 
gaan. Het compliment wordt in drie cate-
gorieën uitgereikt: Ondernemerschap, 
Sport en Cultuur. 

VOORDRAGEN
Iedereen kan gedurende het jaar een 
persoon, vereniging, instelling, stich-
ting of bedrijf voordragen voor het 
Gemeentecompliment. De beslissing wie 
het compliment krijgt toegekend, ligt bij 
het college van B&W. Het gemeente-

KERSTBOMEN 
OPHALEN

OUD PAPIER

  5 januari BV Schoor
  5 januari BV Kruisstraat
  8 januari BV Kerneelhoven
  9 januari BV De Houwakker
10 januari BV Strateris

VERBETEREN KWALITEIT 
Regelmatig wordt er een klantte-
vredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
Het doel is inzicht te krijgen in de 
tevredenheid over de Regiotaxi en de 
mogelijkheden om de kwaliteit verder 
te verbeteren. In 2008 beoordeelden 
reizigers uit Nederweert de Regiotaxi 
met het rapportcijfer 6,5. Naar aanlei-
ding hiervan is op een aantal manie-
ren geprobeerd om de kwaliteit en 
dienstverlening te verbeteren.

TEVREDEN
In 2009 was het rapportcijfer 7,2. Nu 
geven de reizigers uit Nederweert de 
totale dienstverlening van Regiotaxi 
gemiddeld een 7,4. Het meest tevre-
den zijn ze over het reserveren van 
een rit, de chauffeurs en de busjes 
waarmee ze vervoerd worden. De 
tijdigheid en de klachtenafhandeling 
scoren minder hoog.

TOEKOMST
Het is belangrijk dat de ingeslagen 
weg wordt vervolgd. De Regiotaxi 
probeert de tevredenheid in de toe-
komst dan ook verder te vergroten. 

Meer informatie? Neemt u dan 
contact op met de heer H. van der 
Haar van het team Sociale Zaken of 
kijk op www.regiotaxilimburg.nl.

VERORDENINGEN

EEN NIERPATIËNT MOET ER VEEL VOOR OVER HEBBEN OM EEN 
BEETJE NORMAAL TE LEVEN. WAT HEEFT U OVER VOOR EEN 
NIERPATIËNT? STEUN ONS! 

KIJK WAT U KUNT DOEN OP NIERSTICHTING.NL

1 DAG WERKEN 
1 DAG BIJKOMEN 

Gemengde Zangvereniging 
Bel Canto

wenst iedereen
een gezond 

en muzikaal 2013
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H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.
 
PAROCHIE SINT-LAMBERTUS

Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW nederweert, gesprek 
met pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
e-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van 
HH. Missen, afhalen van doopbewijzen 
enz. tel. 625887; e-mail adres kantoor: 
administratie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. rabobank rek. 
nr.1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 3 tot en met 12 januari 2013 

DONDERDAG 3 JANUARI
Feest van 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) – zeswekendienst Lies Corstjens-
Bongers, maanddienst Mia Haenen-Teeu-
wen, jaardienst Miet Knapen, jaardienst 
overleden ouders Saes-Mertens, jaar-
dienst Sjeng Coolen en zoon Thijs, Lisette  
gubbels-jacobs en nellie jacobs-
Hendrikx , jaardienst gerard Hoeben.

ZONDAG 6 JANUARI
Hoogfeest van Openbaring des Heren 
(Driekoningen)
09.30 uur Hoogmis (Herenkoor, lector 
dhr.W.engelen– jaardienst Truda Brue-
kers, jaardienst anna Maria Stals-Dries-
sen, jaardienst Wim Mertens en alda 
Mertens-Hendrikx, jaardienst overleden 
familie Van Heugten, gré van Deursen-
Klaver (vanwege verjaardag).
aansluitend aan de Hoogmis en van 13.30 
tot 16.30 uur bezichtiging kerststal met 
bewegende beelden.

MAANDAG 7 JANUARI
Gedachtenis van H.-Raimundus van 
Penyafort , priester
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel  - tot bij-
zondere intentie.

DINSDAG 8 JANUARI
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 9 JANUARI
geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 10 JANUARI
18.00 uur uitstelling van het allerheiligste.
18.30 uur rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis voor alle vrijwilligers van 
de parochie.

VRIJDAG 11 JANUARI
18.30 uur rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 12 JANUARI
Vooravond van het feest van de Doop van 
de Heer
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders gie-
len-van de Kruijs, Cor janssen

Misdienaars
Zaterdag 5 januari 9.30 uur Britt Stienen.

Kerststal zondagmiddag
open: 14.00-16.30 uur
Zondag is de laatste dagen dat de kerst-
stal met bewegende beelden achter in 
de kerk te bezichtigen is. De kerk is open 
van twee uur tot half vijf. ook na de kerk-
diensten is de kerststal te bewonderen. 
Komende maandag wordt de kerkstal af-
gebroken.

Pelgrimsreis
altijd eens naar israël gewild? ga dan 
mee met het bisdom op reis. in het kader 
van het jaar van het geloof biedt het bis-
dom roermond in samenwerking met 
de organisatie Limburgse Bedevaarten 
volgend jaar oktober een 13-daagse pel-
grimsreis door israël aan. Tijdens de be-
devaart treden de deelnemers letterlijk en 
figuurlijk in de voetsporen van jezus, Zijn 
leerlingen en de grote profeten. De hei-
lige plaatsen trekken jaarlijks miljoenen 
pelgrims uit de hele wereld, op zoek naar 
de wortels van hun geloof. De bedevaart 
wordt mede begeleid door hulpbisschop 
everhard de jong.
Voor informatie www.bisdomroermond.
nl/nieuws detail.

Overleden
op 24 december was de uitvaart voor 
Pierre van Deursen, hij overleed in de 
leeftijd van 81 jaar en woonde in Domus 
Bona Ventura.
Vorige week vrijdag was de avondmis 
voor Tiny van der Looij uit Weert, die op 
Tweede Kerstdag overleed. Zij was 73 
jaar. Zij is een oud-parochiaan en woonde 
vroeger op Strateris. Wij bidden voor haar 
zielenrust en voor kracht en steun voor 
haar twee zoons en schoondochters en 
kleinkinderen.
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 6 JANUARI 
10.00 uur H. Mis.

LITURGISCHE VIERING IN 
ZORGCENTRUM DE WEI-JER 

(ST. JOSEPH)
Vrijdag 4 januari 18.30 uur
intentie: zeswekendienst voor Mw. Truus 
Verheijen-Beenders
Muziek: samenzang

PAROCHIE 
H. GERARDUS-MAJELLA

Pastoor R. Schuffelers
Spreekuur woensdag 11.00-12.00 uur en 

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

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

Postbank 1051421; rabo 13.55.07.715

5 t/m 12 januari 2013

ZATERDAG 5 JANUARI; 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
Stultjens-Weekers, jaardienst voor ouders 
Seuren-Tinnemans, Mia en Mientje.

ZATERDAG 12 JANUARI: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor ouders Hermans-Kiggen.

LEZERS: zaterdag 5 januari Maria van 
nieuwenhoven, zaterdag 12 januari Piet 
van gog.

MISDIENAARS:  zaterdag 5 januari esther 
Boonen en jarno Bongers, zaterdag 12 
januari  Luc Weekers en Valerie Beerens.

KINDERWOORDDIENST: beste kin-
deren a.s. zaterdag 5 januari zijn jullie 
weer van harte welkom om 19.15 uur in de 
sacristie

“Het is gemakkelijker eerlijk te zijn met an-
deren dan met jezelf” 

PAROCHIE H. BARBARA 
LEVEROy

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

Week van  5 jan. 2013 – 12 jan. 2013
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 6 jan. 9.30 uur:
Hoogfeest van Driekoningen
Deze hoogmis zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor “Con amore” 
uit Baexem o.l.v. Veronika Peerboom-
Chujanova .

als hgm. t.e.v. H. Hart, als hgm. voor een 
bijzondere intentie, als hgm. voor Lenie 
Fermont-Korten v.w. haar verjaardag,  als 
hgm. voor Pastoor nijhof, rector Lambert 
gubbels, koster Bér Frenken en voor alle 
overleden medewerkers v.w. het kerkbe-
stuur, ouders Schreurs-Verstappen, nico-
laas, elisabeth, Harrie en Sjra Schreurs. 

SINT ROCHUSPAROCHIE 
BUDSCHOP

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

Banknummer Sint rochusparochie:  
135506824 of  giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia gubbels, Budschop 6, telf.  632821. 
u kunt ook per e-mail de intenties opgeven 
op het adres: gubbels@kpnplanet.nl en 
het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.rochusparochie 
Budschop of op giro 1836498. een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in 
een envelop af te geven bij Mia gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en 
telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. 
opgave misintenties vóór donderdag 
i.v.m. uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

DINSDAG 1 JANUARI 2013 Nieuwjaars-
dag is er geen H.Mis.
Voor overige missen in het cluster zie de 
kerkberichten in het weekblad.

ZONDAG 06 JANUARI 2013  H. Mis om 
11.00 uur.
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: annie Van nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen 
Collectant: jan Kuepers
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 allerbeste toe te wensen 
voor het nieuwe jaar, onder het genot van 
een drankje en een hapje. Wij hopen alle 
parochianen te mogen begroeten. 

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. Parochi-
anen die reeds betaald hebben zeggen wij 
hiervoor hartelijk dank.

PAROCHIE O.L. VROUW 
ONBEVLEKT ONTVANGEN 

TE OSPEL
Pastoor a. Koumans, oMi ospel
o.L. Vrouwestraat 53 6035 an

tel/fax 631307 
in spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor : dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie : maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

rabo 14.03.00.511 - giro 103.36.64
gezinsbijdrage rabo 14.03.01.879

KerKDienSTen 4 - 12 januari. 
VRIJDAG 4 JANUARI, 1e vrijdag van de 
maand, Ziekencommunie. 

ZATERDAG 5 JANUARI, H. Karel (Hou-
ben) van Sint andries, priester, 19.00 (Sa-
menzang) jrd jo Verheijen, 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. 

ZONDAG 6 JANUARI, Hoogfeest van de 
openbaring des Heren – Driekoningen, 
10.00 (Kerkelijk zangkoor gregoriaans) 
voor  eigen intenties. 

DINSDAG 8 JANUARI, 19.00 voor de zie-
ken.

DONDERDAG 10 JANUARI, 19.00 voor 
eigen intenties. 

ZATERDAG 12 JANUARI, 19.00 (Samen-
zang) ouders Salimans-Hermans en zoon 
Peter, jrd Frans op ’t root, ghm ouders 
Caris-Hermans en zoon Harrie, ghm ger-
rit engels en nelly engels-Donkers. 

ACOLIETEN: za. 5 jan. 19.00  : joost 
van Lierop, Mathijs van Lierop, edwin van 
rooijen; zo. 6 jan. 10.00 : Harry geerlings, 
Kathy geerlings; za. 12 jan. 19.00 : Den-
nis van rooijen, Victor Köster, Sander van 
Lierop, Cas Schonkeren.

DOOPSELS: Door het Sacrament van het 
H. Doopsel zijn Charlie en Billie Vaessen, 
Bossersstraat 7,  in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen dope-
lingen en ouders van harte geluk en een 
goede toekomst. 

DANK: graag wil ik iedereen die mee-
werkte aan het slagen van de Kerstvierin-
gen dank zeggen voor hun inzet. De vele 
kerkgangers genoten van de sfeervolle 
kerststal en de aankleding en versieringen 
in de kerk, van mooie muziek en koorzang 
en van de vieringen. als parochianen mo-
gen we hier trots op zijn en dit ten zeerste 
waarderen. een goede voorbereiding door 
de koren leverde fijne uitvoeringen op. 

Bijzonder dank aan de Werkgroep ge-
zinsvieringen voor de invulling van de 
gezinsmis met De rikrakkers, jeugdhar-
monie en het groepje schoolkinderen die 
en prachtig kerstspel opvoerden rond het 
kerstkindje in de persoon van Ceciel in de 
kribbe bij het altaar. 
en hartelijk dank voor ieders bijdrage aan 
de kerstcollectes voor de centrale verwar-
ming van de kerk. 
Vrienden van de Parochie : Het bestuur 
van de Vrienden van de Parochie zegt u 
dank voor uw bijdragen via het “flessen-
geld” bij de Coöp Phicoop. Het leverde 
weer het fraaie bedrag op van € 129,90, 
dat bestemd zal worden voor bijzondere 
voorzieningen in de parochie(kerk). 

 Pastoor a. Koumans. 
 
 

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

Loverstraat 8, 6031 VD  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

L.K.V. OSPEL   
Beste leden,

Allereerst wensen we jullie allen een 
gezond en zorgenloos 2013!
Voor onze eerste bijeenkomst in het nieu-
we jaar komt remedica een avond ver-
zorgen met het thema “genieten van het 
leven”. Deze is op 8 januari en begint om 
20.00 uur in de Haaze-hoof.

De onderwerpen, die dan aan bod zullen 
komen, zijn o.a.: zorg en welzijn, reizen, 
gewrichtspijnen en artrose, incontinen-
tiemateriaal en therapeutisch elastische 
kousen.

Zoals we van remedica gewend zijn, kan 
men na afloop een tas met inhoud meene-
men, die geheel gratis is.

 Met vriendelijke groeten,
 het bestuur.
 

Zwanger!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

L.K.V. NEDERWEERT 
Hallo dames,

We wensen u  een goed en gezond 2013. 
Tijdens de kerstviering heeft iedereen het 
nieuwe jaarprogramma ontvangen.

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

 Met vriendelijke groeten,
 Het bestuur

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven,  

na het overlijden en uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst van

Riekie Smolenaars
zeggen wij u heel hartelijk dank.

Fam. Smolenaars
Nederweert, december 2012

Dankbetuiging
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 

bij het overlijden van mijn vrouw, mam en oma

Truus Verheijen-Beenders
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.

Speciaal dank aan pastoor Koumans, Thuiszorg Land van Horne Ospel 
en verzorgend personeel in zorgcentrum de Wei-jer

Tum Verheijen
Kinderen en kleinkinderen

Nederweert                                             december 2012

De zeswekendienst zal worden gehouden
op vrijdag 4 januari 2013 om 18.30 uur in zorgcentrum de Wei-jer.

AFD. OSPEL
2013

365 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen

te ontvangen en te geven
en tussenin:

gelukkig en gezond te leven

Het bestuur van de Zonnebloem af-
deling Ospel wenst alle vrijwilligers 
en gasten een gezond en hartverwar-
mend 2013.

Tevens danken wij de leiding van de Phi-
coop ospel, dat wij ook dit jaar weer onze 
wafels in hun filiaal mochten bakken en 
verkopen.

De stichting
Venezuelae-
werkgroep

STICHTING VENEZUELA-
WERKGROEP

Wenst jullie allen een gelukkig Nieuw 
Jaar
tevens willen wij iedereen die ons op 
enigerlei wijze ondersteuning geboden 
heeft bedanken. Dankzij jullie hulp kun-
nen wij onze projecten hulp blijven bie-
den. in totaal kunnen wij dit jaar weer ruim 
€ 8000,00 verdelen over onze projecten. 
Zo hebben een gift kunnen schenken aan:
- niger,  de fistel vrouwen ,  voor ‘n opera-

tie en scholing vroedvrouwen
- argentinië, opvanghuis dakloze kinde-

ren en ouderen 
- Brazilië project CePT  scholing en hulp 

aan kansarme kinderen
- Brazilië project aPoio hulp aan werk-

loze en scholing op weg naar een baan
- Senegal hulp vrouwen voor zaad en 

pootgoed
- Venezuela hulp opvanghuis voor straat-

kinderen
- Venezuela project naad en Snit, naailes-

sen voor vrouwen
- Venezuela pater Koning fonds adoptie 

kinderen
- Sri Lanka hulp voor weeshuis en scho-

ling, met name meisjes hulp voor een 
betere toekomst 

mede namens al deze medemensen be-
dankt
en vooral dank aan de vrouwen van onze 
werkgroep.
Wij hopen dat we ook in 2013 weer op jul-
lie hulp/steun kunnen rekenen

vriendelijke groet, a.V 

ps er is nog een prijs van de loterij no. 233 
(rose) van de winterfeest markt van 11 no-
vember bij de Haaze-hoof
neem even contact op tel 0495-641170

geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv
Pannenweg 231 nederweert.

neDerWeerT/ST. roCHuS

KIENEN JANUARI 2013      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
11 januari  2013 in de zaal van de Kerk-
voorziening Budschop, rochusplein 1 in 
Budschop. aanvang: 20.00 uur.  De zaal 
is open om 19.00 uur.

Het kienen is toegankelijk voor iedereen. 
u bent van harte welkom.
in de jackpot zit nu € 60,-- . 

 Het  bestuur.

 

Kerstbrief 2012 
Beste familie en vrienden, het is weer december en er is al weer een jaar voorbij.
er is veel gebeurd! Wat betekent dat allemaal? Hebben we vooruitgang geboekt, stilge-
staan of zijn we er op achteruit gegaan? Zien we een goede toekomst?
in de Kerk is nu het jaar van het geloof afgekondigd: met het geloof gaat het niet goed, 
al jaren lang gaat het achteruit. overal worden kerken afgebroken, veel mensen haken af, 
de boodschap wordt niet meer verstaan of beter men ziet er niets meer in. 
in de maatschappij als geheel gaat het niet veel beter. er is overal malaise in de econo-
mie en in de politiek. er was enige hoop in het Midden oosten door de arabische Lente, 
maar nu staat daar de oorlog weer voor de deur. en europa kan maar niet uit de financi-
ele crisis komen. er zijn nieuwe regeringen gekomen in de twee grootste naties, amerika 
en China, maar daarmee is nog niet veel bereikt, al is er wat hoop voor de toekomst.
in Taiwan is het niet veel beter, de economie wordt ook omlaag gedrukt door de financi-
ele crisis in de wereld. Men zegt dat de financiële situatie van Taiwan net zo slecht is als 
in griekenland, alleen is het nog niet naar buiten gekomen.

Wat duidelijk is aan onze universiteit is dat veel jonge mensen niet meer weten waarvoor 
ze leven. Vroeger moest iedereen hard werken om een plaats te vinden in de maatschap-
pij, maar tegenwoordig kan iedereen op de universiteit komen ongeacht welke studie-
resultaten je hebt. in het kleine Taiwan zijn namelijk meer dan 150 grotere of kleinere 
hogescholen en allemaal zoeken ze studenten! 

De eerste-jaars studenten aan onze Fu jen universiteit hebben weinig interesse om zich 
aan te sluiten bij een studentenvereniging, ze willen zich niet binden, zich niet vastleg-
gen. ook zijn er velen die leven in een virtuele wereld van het internet en trekken zich 
terug van concrete menselijke contacten. ieder jaar houdt zo’n tien procent van de stu-
denten op met hun studie, en een grote groep daarvan alleen omdat ze geen interesse 
hebben, terwijl ze goed kunnen studeren en ook geen financiële of andere problemen 
hebben. 

We hebben wel verplichte cursussen over levensbeschouwelijke thema’s om ze te laten 
nadenken over hun eigen leven, maar in zulke theoretische lessen hebben ze niet veel 
interesse. Beter is het ze te betrekken in activiteiten, waar ze in de praktijk mee te maken 
krijgen, met de problemen van het concrete leven in de maatschappij, gebroken families, 
criminaliteit, enz.  

Tegenwoordig zijn de mensen niet slechter dan vroeger maar de leefcultuur is heel an-
ders: de hele maatschappij is grotendeels gericht op passieve consumptie en niet langer 
op eigen creativiteit, op het realiseren van waarden. geld lost alles op.
Wat het geloof betreft, dat wordt ook gezien als consumptie: wat brengt het me, wat kan 
ik er mee doen, wat heb ik er aan, is het goed vermaak en plezierig? Zo gezien is de TV 
veel beter: je hoeft niets te doen dan lui in je stoel te zitten en de beelden over je heen 
te laten gaan.

geloof was bedoeld als een opgave om iets van je leven te maken, je moest investeren 
en creatief denken en doen, dan pas zie je resultaten in je leven. je moest je leven zelf 
veranderen, anders inrichten! Passief geloven heeft geen zin! Het gaat erom om goede 
waarden tot werkelijkheid te brengen in je leven. Het gaat om waarden als: leven in 
een voldoeninggevend familieverband, een gerechte maatschappelijke omgeving, een 
kwaliteits vriendenkring, een uitdagende werkkring, enz. Dat vraagt veel creativiteit en 
persoonlijke inzet. je kunt het niet met geld kopen! Maar het geeft de grote voldoening, 
ook als er moeilijkheden blijven. 

Kerstmis wordt hier in Taiwan gezien als een sprookje voor kinderen: overal zie je kerst-
kribben, met schaapjes en engeltjes, en er wordt niet aangegeven wat het betekent. in 
het Westen wordt Kerstmis gezien als een gelegenheid tot uitgaan en vieren. Dat het 
een oproep en een uitdaging is om opnieuw in het komende jaar weer iets van je leven 
te maken, wordt niet gezien.  

Christus durfde het aan om tussen ons mensen te gaan leven, terwijl hij wist dat het 
gevaarlijk was: als baby scheelde het niet veel of Herodes had hem vermoord, zoals pas 
geleden in amerika een hele klas kleine kinderen werd omgebracht. 

Toen jezus later uit zorg voor het welzijn van de zwakkeren een heel creatief en uitda-
gend leven leidde, werd hij veroordeeld en vermoord. Maar zijn leven is tot nu toe een 
oproep voor ieder van ons om zich in te zetten voor het welzijn van de mensen om ons 
heen. Zijn geboorte met Kerstmis herinnert er ons aan.

Zalig Kerstfeest.                                   

P. jac Kuepers, Taiwan            
       

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



Tim Zegveld is door de reisbranche verkozen tot
Beste Reisadviseur van Limburg 2013

Voor elke vakantie bent u bij Tim aan het goede adres
- Zonvakantie
- Stedentrip
- Wintersportvakantie
- Rondreis
- Cruise
- Maatwerkreis

Gratis reisadvies wanneer het ú uitkomt!

Wacht niet langer, en neem contact op met: 
Tim Zegveld
Mobiel Reisadvies in Limburg
Lochtstraat 48, Ospel
Tel. : 06.221.221.52
E-mail: tim.zegveld@mobielreisadviesinlimburg.nl 

FysioFitnessNederweert komt naar u toe....

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  

Meer balans 
in het buitengebied ??

Motie van JAN om het deelprogramma “Buitengebied in 
Balans” te verheffen tot majeur Project aangenomen!

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente heeft de volledige gemeenteraad 
een motie van JAN gesteund en aangenomen om het programma “buitengebied in ba-
lans” tot majeur programma te benoemen. In de afgelopen jaren is er binnen het ge-
meentehuis veel gesproken over de ontwikkeling van de veehouderij en de gezondheid 
in relatie tot de intensieve veehouderij. Om zaken meer integraal te bekijken vindt JAN 
dat er een plan van aanpak moet worden ontwikkeld waarop de gemeenteraad beter 
sturing aan beleid kan geven dat vervolgens moet worden uitgevoerd door het College 
van B&W. Een eerste uitvloeisel hiervan is het vervolgonderzoek dat op dit moment loopt 
met betrekking tot de geurverordening. Wij hopen dat met deze stap er meer gedaan 
gaat worden aan de problematiek in het buitengebied.

Evaluatie Wet Geurhinder en Veehouderij
De mate van geurhinder is op dit moment onacceptabel!
Uit de evaluatie van de huidige geurverordening blijkt dat een verlaging van de geur-
norm naar 10 oudeur in het buitengebied meer en betere bescherming geeft voor het 
woon- en leefklimaat. In de raadsvergadering van augustus heeft JAN reeds haar 
voorkeur uitgesproken voor het instellen van een geurnorm van 10 odeur voor het ge-
hele buitengebied. Helaas werd dit voorstel destijds verworpen door de coalitie CDA, 
PVDA, VVD. Tijdens deze raadsvergadering is een nieuwe ontwerp- geurverordening 
vastgesteld waarop reacties zijn binnengekomen vanuit diverse groeperingen binnen 
onze gemeenschap. Ook de gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de ontwerp ver-
ordening diverse vragen gesteld aan de wethouder over de ontstane problematiek en het 
College heeft toegezegd vóór vaststelling van de nieuwe geurverordening ( begin 2013) 
antwoord te geven over de onduidelijkheden. 

Aanpassing geurverordening?
Inmiddels is het College van B&W begonnen om de gevolgen van een norm van 10 ou-
deur in een gebied van 1500 meter rondom de kernen Ospel en Nederweert in beeld te 
brengen. Dit, omdat in deze gebieden ook de meeste intensieve veehouderijen zijn gele-
gen en vanwege de hoge achtergrond achtergrondbelasting qua geur. De uitkomsten en 
vervolgstappen worden in week 3 van 2013 verwacht.

Hoe verder in 2013?
In het aankomend jaar zal het integraal project “buitengebied in balans” meer vorm 
moeten gaan krijgen. Het College van B&W heeft in ieder geval toegezegd om in het 
eerste kwartaal van 2013 met een plan van aanpak te komen. 
Het inmiddels uitgebrachte advies van de gezondheidsraad zal ook deel gaan uitmaken 
van het integrale project dat meer en betere kansen moet bieden voor ons buitengebied. 
JAN wil dat er veel serieuzer wordt gekeken naar de problematiek en vindt dat de vaart 
erin moet worden gehouden. Voor we het weten zijn we weer een jaar verder en blijven 
de bewoners van het buitengebied in onzekerheid over daadwerkelijke verbeteringen 
van het leefklimaat. Het is een problematiek van nu waaraan iets moet gebeuren! 

Wij stellen uw mening altijd op prijs. Wilt u reageren op dit artikel? Dan kunt u hiervoor 
terecht bij onze JAN-raadsleden, via e-mail (secretariaat@jan-nederweert.nl) of via onze 
website www.jan-nederweert.nl.

Winters wandelen in De Groote Peel 
Peelexcursie met na afloop soep en broodjes bij de vuurkorf

Ook in de winter kan je heerlijk wandelen in De Groote Peel. Dus trek warme kleren 
en stevige schoenen aan en ga mee met de Midwinterwandeling op zondag 6 ja-
nuari. Na afloop van deze excursie is er voor de deelnemers een geurige kop soep 
en worden er broodje met worst gebakken bij de vuurkorf. Starten om 11.00 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).  Vooraf aanmelden kan op: 
0495 – 641 497 of depelen@staatsbosbeheer.nl 

Wintertijd is gezelligheid. Samen naar buiten en genieten van een stevige wandeling in 
de natuur hoort daar zeker bij. Het leuke van een winterwandeling is dat je je tijdens het 
wandelen al kan verheugen op het lekker binnen weer warm worden na afloop.

Tijdens de Midwinterwandeling in De Groote Peel gaan we stevig doorstappen. De wan-
deling is zes kilometer lang en gaat over knuppelbruggen en Peelbanen die dit Nationaal 
Park zo uniek maken. De route komt langs een vogelkijkhut en een uitkijktoren. Van daar-
uit kan je het gebied  goed overzien en bovendien van een moment van stilte 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. 

Na afloop van de excursie brandt de vuurkorf. Boven het gezellig knisperende vuur wor-
den er broodjes en worstjes gebakken. Bovendien staat er voor de deelnemers een 
geurige kop erwtensoep klaar. Zo word je van buiten en van binnen weer lekker warm. 
Een goed begin van de dag!

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Cocon
COMPUTERBOEKEN TE KOOP

Wegens overcompleet bieden wij de volgende boeken te koop aan voor minder dan de 
helft van de prijs.

Titel Uitgever Prijs
Kennismaken met de computer Centa Computeroplei-dingen € 5,-
Windows XP Academic Service € 4,-
Basishandleiding Windows Vista Bijleveld Press € 5,-
Basiscursus Word 2003 Academic Services € 7,50
Wegwijs in de we-reld van Excel Uitgeverij Coutinho € 6,50
Microsoft Publisher 2003 Van Duuren Media € 5,-

U kunt deze boeken vrijblijvend inkijken.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235

Belettering
Kleurprints

Glasdecoratie
Spiegeldecoratie

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

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

meeuwsmeeuws
decoraties

Kerstviering bij Kinderopvang 
“’t Zonnetje”

In de week voor Kerstmis vierden wij met de kinderen kerstfeest. We begonnen met het 
kerstverhaal dat door de kinderen werd gespeeld.
Er volgde een heerlijke kerstmaaltijd. Het was gezellig en sfeervol. Niet alleen de kinde-
ren, maar ook wij genoten van dit heerlijke kerstgevoel.

Langs deze weg willen wij een ieder
een gezond en gelukkig 2013 toewensen!

Team, Kinderopvang ‘’t Zonnetje”

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.

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

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

De ranja-opa’s van KVW Nederweert
schenken zo’n 700 liter ranja

Dat leeftijd geen rol speelt voor het verrichten van vrijwilligerswerk blijkt bij KVW 
Nederweert. Jeugdwerk Limburg sprak met de ervaren ‘rotten’ Jan Verstappen 
(85) en Tjeu de Leeuw (73). In Nederweert staan ze bekend als de ‘ranja opa’s’. 

Jan en Tjeu zijn al vele jaren vertrouwde gezichten tijdens de KVWweek. Zij bemannen 
de centraal op het terrein gelegen EHBO-post. Vanuit hun functie helpen zij kinderen en 
vrijwilligers bij kleine lichamelijke ongemakken, zoals onder andere blaren prikken, pleis-
ters plakken en splinters verwijderen. In de loop der jaren hebben de twee EHBO’ers wel 
geregeld gebruik moeten maken van zo geheten ‘wonderdoekjes’ en ‘heimweepilletjes’. 
Steevast wordt erbij vermeld dat deze van de dokter afkomstig zijn. Kinderen die huilend 
bij Jan en Tjeu binnenkwamen, gingen daarna weer lachend naar buiten.

Sinds enkele jaren is er echter een nieuwe taak bij gekomen. Zij houden namelijk toezicht 
op de aanwezige ranjavoorraad en de distributie er van. Elk kind heeft zelf een eigen pet-
fles van een halve liter. Deze kunnen ze gedurende de KVW-dagen laten vullen met ranja 
door Jan en Tjeu. Tijdens de gehele week wordt er zo’n 700 liter “vertapt”. Behalve ranja 
kunnen de kinderen ook fruit “snoepen”. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen 
fruit eten. KVW Nederweert vindt hier een taak liggen en biedt de kinderen gezonde voe-
ding aan. Het fruit ligt al geschild en gesneden klaar, zodat kinderen het kunnen pakken 
en gelijk kunnen verorberen. 

De reden waarom Tjeu en Jan, ondanks hun relatief hoge leeftijd, zich toch nog aange-
trokken voelen tot het jeugdwerk ligt met name in de omgang. Ze vinden het een “gezel-
lige boel” en luisteren met veel plezier naar de verhalen die de kinderen hen vertellen. 
De “ranja opa’s” zijn nog lang niet van plan om een punt te zetten achter hun indrukwek-
kende KVW-carrière. Zo lang het gaat gaan ze door. Ze verheugen zich dan ook al op 
KVW 2013. De ranja zal, wat hen betreft, dan ook weer rijkelijk vloeien.
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Smolenaers Parket
Voor het leveren en/of leggen van 

multiplank-
laminaat-

lamelparketvloeren

NU OPEN
Carnavalswinkel 
Nederweert

St. Rochusstraat 
aan de vijfsprong
Tel. 06-53950171

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

Startersregeling verlengd en verhoogd
De Provinciale Staten van Limburg heb-
ben op vrijdag 14 december de Star-
tersregeling verlengd en verhoogd. Dit 
betekent dat maximale koopsom voor 
een starterswoning verhoogd is naar 
€ 173.000,-. Tevens is het maximaal te le-
nen bedrag verhoogd van € 30.000,- naar 
€ 37.000,-. Door deze regeling wordt de 
ruimte voor huishoudens met beperkte 
financiële mogelijkheden vergroot en kun-
nen zij toch een eigen woning kopen. De 
afgelopen jaren heeft dit in Nederweert er 
voor gezorgd dat er diverse jongeren toch 
een eigen woning hebben kunnen kopen. 

Meer maatregelen voor de woningmarkt
Door de kabinetsmaatregelen investeren 
corporaties momenteel maar zeer mini-
maal. Tegelijkertijd zorgt ditzelfde kabinet 
ervoor dat, door de aanpak van scheefwo-
ners en het beperken van de hypotheek-
renteaftrek, veel inwoners tussen wal en 
schip gaan vallen. Ze verdienen teveel 
voor een huurwoning en te weinig voor 
een koopwoning. Gedeputeerde Koppe 
heeft naar aanleiding van vragen van het 
CDA toegezegd met extra maatregelen te 
komen. Dit is ook hard nodig om mensen 
een eigen thuis te kunnen blijven bieden.

Hubert Mackus
Lid Provinciale Staten Limburg
+31 6 16 499074

STEUNPUNT MANTELZORG 
NEDERWEERT, ‘TERUG EN 

VOORUIT KIJKEN’
Het jaar zit er bijna op en dan wordt er 
vaak even terug gekeken naar wat er is 
geweest. 
Het is een mooi jaar geweest voor het 
steunpunt in Nederweert en de vrijwilli-
gerszorg. 
Ten eerste bestond de vrijwillige thuishulp 
in Nederweert 30 jaar. 30 jaar inzet van 
vrijwilligers om zieke, gehandicapte en 
hulpbehoevende mensen te ondersteu-
nen en mantelzorgers te ontlasten! Iets 
om trots op te zijn. 
Dan kregen we als klap op de vuurpijl 
dit jaar ook nog eens de eretitel: ‘Meest 
mantelzorgvriendelijke gemeente van 
Limburg’ uitgereikt samen met de man-
telzorgboom, die nu een mooi plaatsje 
heeft gekregen bij het gemeentehuis. We 
hebben mooie reacties gekregen op de 
activiteiten rondom de Dag van de man-
telzorg in november en afgelopen mantel-
zorgsalon zijn er nog mooie kerststukjes 
gemaakt.  
Ook in het volgende jaar zullen wij de 
mantelzorgers en zorgvragers weer van 
dienst zijn. Binnenkort verschijnt ons 
nieuwe programmaboekje!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op via de klantenser-
vice 088 61 088 61 of e-mail thuishulp-
centrale@dezorggroep.nl

Wij zien u graag weer in het nieuwe 
jaar en wensen u de beste wensen toe!

Tim Zegveld verkozen tot 
Beste Reisadviseur van Limburg 

Tim Zegveld is door de reisbranche verkozen tot de Beste Reisadviseur van Limburg – 
2013. Hij is van de 3600 gestarte deelnemers doorgedrongen tot de finale. Door het ma-
ken van cases, kennistesten en opdrachten wist hij in de top 3 van de provincie Limburg 
te komen. Doordat hij daarna het beste reisvoorstel voor een rondreis door Australië 
heeft gemaakt, heeft hij de titel ‘Beste reisadviseur van Limburg - 2013’ binnengehaald. 
Samen met 11 andere deelnemers in het land strijdt hij nu voor de titel ‘Reisadviseur van 
het jaar 2013’.

Tim Zegveld is werkzaam als zelfstandig reisadviseur voor Mobiel Reisadvies in Limburg 
(samenwerkingsverband van Kupers Reisinfo en Reisburo Schoenmaeckers). Als mobiel 
reisadviseur kan hij u goede en persoonlijke service verlenen. U krijgt een gratis advies 
op de plaats en de tijd dat het u uitkomt. Uit het assortiment van meer dan 150 binnen- 
en buitenlandse touroperators zoekt hij voor u de beste deal. 
U betaalt dan ook niet meer dan vergelijkbare reizen die u boekt op internet. U hoeft zelf 
niets te regelen of uit te zoeken, maar enkel te genieten van een welverdiende vakantie. 
Door de jaren heen heeft Tim veel gereisd voor zijn werk en privé. Hierdoor heeft hij veel 
ervaring opgedaan, die hij graag met u wil delen. Of het nu gaat om een citytrip, een 
zonvakantie of een rondreis, voor elke vakantie bent u bij hem aan het goede adres. 

Ook een gratis reisadvies van de Beste Reisadviseur van Limburg – 2013? 
Neem geheel vrijblijvend contact met Tim op:
Tel. 06 – 221 221 52 /   tim.zegveld@mobielreisadviesinlimburg.nl 

Bling-blingdag 2012 op de Kerneel

20 december was het op Bs. De Kerneel “bling-blingdag”! Niet omdat het kerstmis was, 
maar vooral voor carnaval! Want vv. de Kernieëlkes bestaat 1 x11 jaar, dat betekent een 
jubileum! 
Het was een groot glitter&glamour feest, alle kinderen en juffen straalden! Er waren kin-
deren met zilveren haren, kerstslingers om, en zelfs geschminkt. Pieter Camp en Maudi 
op de Buysch zijn ‘bling-blinger van de dag’ geworden!!

Bobo kindercentrum Nederweert:
Locatie IKC de Kerneel

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

NIEUWJAARSCONCERT 
Seniorenorkest Rick uit Weert. 

13 januari 2013 van 11.00 tot 13.00 uur 
in de concertzaal van Rick, ingang 
Beekstraat. 27
Het gevarieerde repertoire zal worden 
uitgevoerd met medewerking van het Ac-
cordeonorkest Spelo uit Ospel. Entree: 
vrijwillige bijdrage.

Trimsalon Snoetje

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

Tel. 06-29420034

Het adres voor uw hond

Buiten- en binnenpret bij De Pelen!
Kerstvakantieprogramma in Buitencentrum Staatsbosbeheer 

Het nieuwe jaar begint goed bij Buitencentrum De Pelen. Op woensdag 2 en don-
derdag 3 januari zijn er weer leuke activiteiten voor het hele gezin. Op beide dagen 
start om 11.00 uur een Speuren naar Sporentocht in De Groote Peel. Vanaf 13.30 
uur is er binnenpret. Dan worden er nestkastjes getimmerd, uilenballen geplozen 
en pindaslingers gemaakt. Alle activiteiten starten bij Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. Aanmelden voor de excursie kan op: 0495 – 641 497 
of: depelen@staatsbosbeheer.nl

Op zoek naar wat actie in de Kerst-
vakantie? Kom dan naar De Groote 
Peel! Je kunt er uren wandelen en 
genieten van het weidse en uit-
gestrekte landschap. Of meedoen 
met een Staatsbosbeheeractiviteit 
waarbij je op een actieve en verras-
sende manier de natuur ontdekt. 

Zo kan je op woensdag 2 en don-
derdag 3 januari mee op spo-
renspeurtocht. Samen met een 
Peelgids van Staatsbosbeheer ga 
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 kan je binnen in 
het Buitencentrum aan de slag met forensisch onderzoek op een uilenbal. Verder kan  je 
ook nog nestkastjes timmeren en pindaslingers rijgen. Zo kom je de vakantie wel door!

Deelname aan de Speuren naar Sporentocht kost € 5,- voor volwassenen en € 3,50 per 
kind, inclusief een dierenpin voor de jonge speurders. Voor nestkastjes timmeren betaal 
je € 10,- en uilenballen pluizen en  pinda’s rijgen kost € 1,50 per kind. 

Buitencentrum De Pelen, het startpunt van natuurbeleving!
Het Buitencentrum De Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel is de toegangspoort tot De 
Groote Peel. Hier starten alle activiteiten. 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. 
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SchietSportcentrum “Kraan”

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

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

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

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 mo-
gelijk gemaakt door:

Leeters Accountancy
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & 
Wagemans

Nederlands kampioen
Via de bondskampioenschappen van de Limburgse Bond van Tam-
boerkorpsen die gehouden werden op 4 november j.l. wisten vier 
majorettes van schuttersgilde St. Lucie uit Nederweert-Eind een 

ticket te verdienen voor de Nederlandse Kampioenschappen. Deze wedstrijd werd ge-
organiseerd door de Verenigde Nederlandse Muziekbonden in sport & bowlingcentrum 
“Rusheuvel” in Oss.

Een NK is natuurlijk niet niks. Het brengt zowel voor de 
deelnemers als voor de coaches en supporters een ze-
kere spanning met zich mee. En dat moet ook, het gaat 
tenslotte om een titel. Maar het feit dat je als majorette 
aan zo’n groot concours mag deelnemen is al een hele eer.

De juryleden hadden een moeilijke taak om te bepalen wie 
de titels mee naar huis mochten nemen. Er waren ruim 170 
optredens verdeeld  in meerdere categorieën. 
Vanaf ’s morgens 9 uur tot ‘s avonds 18.30 uur werkten ze 
in opperste concentratie aan de beoordelingen.

Het is al rond het middaguur als de eerste Eindse majo-
rette deelneemt aan de sterparade. De 10 jarige Loïs wordt 
beoordeeld voor presentatie/uitstraling, lichaamstechniek 
en batontechnieken, dit alles op de maat van de muziek. 
Een zware klus met veel concentratie. Maar ze brengt dit 
alles met veel overtuiging.
Met een beoordeling van goed tot zeer goed mocht ze een 
mooi diploma in ontvangst nemen.

Het is inmiddels buiten donker geworden als de instruc-
trice het trio de laatste tips geeft voor hun optreden. De 
spanning op de gezichten van de meegereisde supporters 
die op de tribunes hadden plaatsgenomen was van hun 

gezichten af te lezen. Nou moesten de meiden het echt gaan maken. Je krijgt immers 
maar een kans om een goed optreden neer te 
zetten. Gelukkig verliep alles naar wens. Met 
blijde gezichten verlieten ze de wedstrijdvloer 
en werden ze opgewacht door hun leidster.
Nog een uur met kriebels in de buiken na-
geltjes bijten voordat de uitslag bekend werd 
gemaakt. Het verlossende antwoord: Goud 
voor het trio Bianca, Sharon en Mariska. Met 
het Nederlands Kampioenschap in de pocket 
mogen ze op zaterdag 2 maart V/N Champi-
ons Trophy, de internationale wedstrijd met 
VLAMO België.
Dit kampioenschap der lage landen zal plaats 
vinden in Lommel (België)

Voor het zover is wordt de majorettes kunt 
U de majorettes feliciteren tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie op woensdag 2 jan. 2013 in het  
clubgebouw van St. Lucie aan de Houtsweg in 
Nederweert-Eind. Aanvang 19.00 uur.

U bent van harte WELKOM

Wij van Drumband & Schutterij St. Odilia 
Ospeldijk willen alle leden, vrienden, ere-
leden en verdere betrokkenen alvast een 
gelukkig nieuwjaar toewensen!

Agenda: 
5 januari: Nieuwjaarsreceptie
8 januari: Informatiebijeenkomst ouders 
jeugdleden
20 januari: Kleermaker 10:30 bij Odiliahome
26 januari: Luchtbukscompetitie & kaart-
avond leden en vrienden
27 januari: Algemene ledenvergadering EMM

www.sintodiliaospeldijk.nl

SportnieuWS
HBS WiLHeLMinA

uitslag 4e Bondswedstrijd bij St Hu-
bertus Stramproy 
1e zestal 
Rick de Wit 233
Luc van de Loo 227
Nathalie de Wit 225
Tim v/d Waarenburg 223
Martijn Geuns 223
Ruud Westerveen 222
 1353
2e zestal 
Johan van Lierop 218
Jack Meevis 216
Jo  de Wit 212
Mart van Thuijl 212
Harrie de Wit(Le) 205
Harrie de Wit(Lo) 205
 1268
3e zestal 
Joseph Jonkers 204
Harrie Hermans 200
Riny Vaes 194
Henk de Wit 192
Marlies Hekers 190
Eric Winkelmolen 189
 1169
4e zestal 
Anke Vaes 189
Cor Bakker 179
Bér de Wit 178
Chantal Hekers 173
Thieu Jacobs 169
Piet van Hoeij 165
 1053
rest 
Zinzie van Lierop 135
Elfrie van Lierop 111
Vilja van Lierop 95
 341
Aspiranten  
Tom Jonkers 147
Sven de Wit 167 
Compound  
Tim Vaes 217

Uitslag 7e en 8e Indoorwedstrijd bij Wil-
helmina Ospel

Compound
Johan de Wit  289+285=574
Tim Vaes       247
Stephanie van Boxtel  207+181=388
Ronnie Gielen  271+279=550

recurve
Tim v/d Waarenburg  245+249=494
Anke Vaes  201+189=390
Sjoerd Heijnen  235+233=468
Rick de Wit  278+267=545

programma
Vrijdag 28 dec.   Fam. De Wit – Wilhel-
mina. Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 19 januari Jaarfeest

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

HAndBoogVereniging
“ WiLLeM teLL 

nederWeert  /  BudSCHop
Bestuur en leden van Handboogvereni-
ging wensen iedereenFijne Feestdagen 
en een gezond en vooral  sportief  2013.
Uitslagen : Op de 4e bondswedstrijd die 
georganiseerd werd door St. Hubertus 
Stramproy schoot onze 11 jarige Aspirant 
René Janssen een nieuw persoonlijk re-
cord met 219 punten een gemiddelde van 
8,75 gefeliciteerd en ga zo door. De rest 
van de uitslagen Bas Akkerman (Com-
pound) 234 Antoinette Meulendijks 206 
Josefien Kessels 202  Paul Hermans 190  
Harrie Geenen 146  Mathieu Moonen 91 
en Irma van Doren 70 
Op de 7e + 8e indoorwedstrijd die ge-
oraniseerd werd door Wilhelmina Ospel 
hHebben twee schutters van ons een 
nieuw persoonlijk record geschoten. Dit 
waren Bas Akkerman met de compound 
boog de eerste ronde van 30 pijlen 281 
en de tweede ronde 283 is samen 264 
en onze 11 jarige aspirant René Janssen 
schoot de eerste ronde 257 en de tweede 
ronde 268 dit is samen 525. Verder had 
Josefien Kessels 224 en 220 is samen 444

Agenda:
10 Januari vrijetijdsschutters op de Don-
derdag middag ins ons lokaal Van 13:30 
tot 16:30
10 t/m 15 Januari de 5e bondswedstrijd 
georganiseerd door Vriendschap en Strijd 
Hunsel
25 t/m 27 Januari de 6e Bondswedstrijd 
georganiseerd door de Batavieren Tref-
fers Weert
25 Januari onze Jaarlijkse st. Sebasti-
aansfeest

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

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

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

duiKteAM nederWeert 
FeLiCiteert tWee nieuWe 
ASSiStent inStruCteurS 

Vorig weekend  waren Pim en Henry  in 
Zeeland om in 2 dagen te laten zien dat ze 
aan alle eisen voldeden die PADI stelt om 
assistent instructeur te kunnen worden. 
Doordat ze dit met goed gevolg hadden 
afgelegd  is onze vereniging weer 2 ass. 
instructeurs rijker. Hierdoor mogen ze nu 
ook les geven aan het sealteam wat een 
welkome aanvulling is voor onze duikver-
eniging. Heren heel veel succes met les-
geven en nogmaals een dikke proficiat !!

Duikteam Nederweert start in febru-
ari 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 onderwaterwe-
reld 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 snorkelop-
leiding 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 

progrAMMA 
ZAALCoMpetitie 2012-2013

ZAterdAg 5 JAnuAri
Sporthal de Heuf, panningen
B1 Eurotech Bevo HC 4 – Ospel 1 14.20u.
Sporthal Andreashal, Maasbracht
C1 Maasgouw 3 – Ospel 1 16.25u.

Zie ook www.handbalclubospel.nl

einduitslag herfstladder 2012;
1 Alfons v.d.Boom-Jules v.Doren 63,99%
2 Theo v.Brussel-Hein Sieben 63,34%
3 Hub Kessels-Albert Kneepkens 63,08%
4 Jan Brinkmans-Harrie Nijssen 63,00%
5 Peter Haex-Geert Hangx                    62,16%
6 Tessy v. Doren-Riny Frerker 62,10%
7 Bart Klomp-Tjeu Tinnemans 61,56%
8 Wilhelmien Janssen-Josè de Kan 61,52%
9 Franka Bergmans-Francien Jacobs 60,10%
10 Marion Houtappel-Huib Houtappel 60,08%

info tel.633343

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)

Winterkampioenen 
VC Fortutas deel 1

Het is ongelofelijk, maar we hebben 3 winterkampioenen bij de jeugd. 
Alle niveau 6 teams zijn eerste geworden. Daar zijn we als club heel trots op. Dit was niet 
gelukt zonder de uitstekende begeleiding van trainers en coaches. Dank daarvoor. Van 
de kampioenswedstrijden is een waar feest gemaakt. De foto’s zijn te zien op de website: 
www.fortutas.nl

Het eerste team wat wij willen presenteren is ons meidenteam 6.2.

Op de foto:
Staande achter: coach Wil Geraats, trainer Roland Peters, fam. Duijts (sponsor kampi-
oensshirts) en coach Fré Beerens.
Staande voor: Pien Beerens, Ava Geraats, Hilde Hermans, Pleun Beerens, Anouk Duijts 
en Sacha Jagers.

prog. za. 5 jan. Sporthal roerhal Vlodrop
Eindse Boys F1 - FC Oda F1 12.50 uur 
SVC 2000 F1 - Eindse Boys F1 13.30 uur 
Eindse Boys F1 - DESM F1 14.10 uur 
Panningen F1 - Eindse Boys F1 15.10 uur

prog.za. 5 jan. Sporthal Andreashalm 
Maasbracht
Eindse Boys F2 - Vlodrop F1 12.00 uur 
FC Oda F4 - Eindse Boys F2 12.20 uur 
Eindse Boys F2 - Maasbracht F1 13.40 uur

prog. za. 5 jan. Sporthal reutsdael Heel
Bevo D1 - Eindse Boys D1 13.35 uur 
Eindse Boys D1 - HVV Helmond D1 14.15 uur 
Eindse Boys D1 - Laar D2 14.55 uur

progr. za. 5 jan. Sporthal de Bengele 
nederweert
Eindse Boys D2 - FC Oda D4 10.00 uur 

SHH D3 - Eindse Boys D2 10.40 uur

Mededelingen
Nieuwjaarsreceptie donderdag 3 jan aan-
vang 19.30 uur

Fijne jaarwisseling gewenst

Voor verdere bijzonderheden  raadpleeg  
onze website: www.eindseboys.nl

rKSVo nieuWS
RKSVO wenst iedereen een sportief, 

succesvol, maar vooral een gezond 2013

Vrijdag 4 januari:
Nieuwjaarsborrel in de kantine 20.00
Week 3: start trainingen A-B-C en D-jeugd

dinsdag 15 januari:
Eerste training lagere teams 19.30
Eerste training selectie 20.00

Woensdag 16 januari:
Eerste training dames 19.30

donderdag 17 januari:
KNVB DM015 - training 19.00

donderdag 24 januari:
KNVB DM017   training 19.00

Zaterdag 26 januari:
Reuver E1 - RKSVO E1 10.00
RKSVO 1 - Sparta’18 1 18.00

Zondag 27 januari:
RKSVO 2 - Eindse Boys 2 12.00

donderdag 31 januari:
KNVB DM015 - wedstrijd 19.00

Zaterdag 2 februari:
RKSVO B1 - DESM B1 14.30
RKSVO C1 - SV Laar C1 14.00

Zondag 3 februari:
MMC-Weert 1 - RKSVO 1 12.00
RKSVO 2 - MMC-Weert 2 12.00
SV Budel 4 - RKSVO 3 10.00

Zondag 10 februari:
Vasteloavundj

Zie voor het laatste nieuws www.rKSVo.nl
Hoofdsponsor RKSVO: 

Sanitair & tegelcentrum Weert

 

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Fotostudio Ton

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Fotostudio Ton

nederWeerter 
goLFBiLJArt-

KAMioenSCHAppen 2012 
Op zaterdag en zondag 15 en 16 decem-
ber 2012 hebben wij in ons clublokaal 
Café Zaal De Schans de Nederweerter 
Golfbiljart Kampioenschappen georgani-
seerd.
Met 54 persoonlijke inschrijvingen en 28 
koppels mogen wij terug kijken op een 
zeer geslaagd evenement. 
Bestuur en leden van B.C.W. willen bij 
deze onze kastelein Ernest Schepens, 
onze sponsors, alle deelnemers en be-
zoekers bedanken voor hun bijdrage, 
deelname en aanwezigheid. 

De uitslagen van ons toernooi luiden als 
volgt:

persoonlijk Kampioenschap zaterdag 
15 december 2012
1e plaats en kampioen 
 Maikel Looymans – van Loon
2e plaats Jac van Appeven – Rooj
3e plaats Ard Ceelen
4e plaats Bart in den Kleef – van Loon

Koppel Kampioenschap zondag 16 de-
cember 2012
1e plaats en kampioen 
 Yvonne Dijsterbloem – de Moesdijk
 Math van Veldhoven – B.V.E.
2e plaats Sandra Janssen – ‘t Vlegelke
 Jack Janssen – ’t Vlegelke 
3e plaats Maikel Looymans – van Loon
 Tjeu Hanssen – van Loon
4e plaats Jos Feijen – Jonas
 Ron Doezé – ’t Vlegelke

Nog niet afgehaalde prijzen loterij: GEEL 
92 -100 - 253 en 499 / WIT 872 -881 – 901 
en 902 
Heeft u prijs neem dan telefonisch con-
tact op met Peter Scheffers 06-22935109

HArMonie St. JoSepH
nieuwjaarsconcert:
Ons Nieuwjaarsconcert is op zondag 6 
januari 2013 vanaf 10.30 uur in Gemeen-
schapshuis De Pinnenhof. Het is een goe-
de traditie om het nieuwe jaar te beginnen 
met dit goed bezocht concert waarbij 
optredens worden verzorgd door onze 
AMV-leerlingen, jeugdharmonie, slag-
werkgroep en harmonie-orkest. De entree 
is gratis.
Uiteraard zijn tijdens het concert ook de 
overheerlijke versgebakken wafels van 
ons Damescomité te koop!
De leden van de jeugdharmonie en het 
harmonie-orkest dienen om 9.30 uur aan-
wezig te zijn om in te spelen. We dragen 
het uniform met het rode concertstrikje 
en de jeugdharmonie blauwe spijkerbroek 
met de harmoniesweater.
Direct na het concert begeleiden we met 
muziek Prîns Jos II, Prînses Judith en het 
hele prinselijk gezelschap naar Zaal Cen-
traal voor hun receptie. De witte das en 
het marsboekje dus niet vergeten!

optreden jeugdharmonie:
Onze jeugdharmonie zal een kort optre-
den verzorgen op de jeugdprinsereceptie 
op zondag 13 januari in Gemeenschaps-
huis De Pinnenhof. Een mooie promotie 
van ons jeugdorkest!

Verbouwing Willem tell:
De verbouwing van ons nieuw vereni-
gingslokaal Zaal Willem Tell loopt op volle 
toeren. Dankzij de ondersteuning van de 
firma Multi-Fix beschikken we over een 
mooi akoestisch plafond. Dank aan Paul 
Koppen en medewerkers van Multi-Fix 
én van Handboogvereniging Willem Tell! 
De plafondplaten en de plafondspots wer-
den beschikbaar gesteld door de firma 
pleunis Mode. Hiervoor onze dank!
Onze eigen vrijwilligers zijn volop in de 
weer geweest met het storten van de vloer 
van onze nieuwe instrumentenberging, er 
zijn duizenden stenen verplaatst en er is 
veel zand uitgegraven en teruggebracht. 
De metselaars maken er nu een echt ge-
bouwtje van. De stroomvoorziening voor 
de verlichting van de zaal is inmiddels 
aangepast. Kortom, in de Kerstperiode is 
veel werk verzet. Dank aan iedereen die 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 
Het werk nadert zijn voltooiing!

Veurpreuve:
Volgend jaar zal voor de tweede keer 
het Veurpreuveconcert worden georga-
niseerd op de donderdag voor de Vas-
telaovundj (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 handeling 
zal worden verenigingslokaal Zaal Willem 
Tell.

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 een gelukkig, 
gezond én muzikaal 2013!

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

SportnieuWS
HBS WiLHeLMinA

uitslag Kersttoernooi de Zonnebloem 
Heel

1e zestal 
Tim v/d Waarenburg 224
Rick de Wit(Le) 223
Thijs  v/d Loo 218
Jo de Wit(Le) 215
Harrie  Hermans 206
Marlies Hekers 204
 1290
rest 
Giel Hekers 193
Harrie de Wit(Le) 192
Bér de Wit 187
Werner Bloemers 130
 702

Op 23-12-2012 hebben in enschede Tim 
Vaes, Ronnie Gielen en Sjoerd Heijnen 
mee geschoten aan de actie Serious 
Shooting voor Serious Request van 3fm.  

Dit is een schietmarathon waarbij er 4 uur 
aan één gesloten geschoten wordt.   
Deze actie werd verschoten volgens het 
18 meter 3 pijlen systeem.

de behaalde resultaten zijn:
Serie tim Sjoerd ronnie
 Vaes Heijnen gielen
1e 231 237 277
2e 255 245 273
3e 270 240 272
4e 266 236 275
5e 266 257 279
6e 248 240 275
7e 252 rest  55 272
Totaal 
punten: 1788  1510 1923
Aantal 
pijlen: 210 187 210 

LetS HeAr it Fot tHe BABieS.
SeriouS reQeuSt.

3FM

programma
Vrijdag 28 dec. Fam. De Wit – Wilhelmi-
na. Aanvang 19.30 uur
Vrijdag 4 januari Nieuwjaarstreffen bij 
HBS Wilhelmina
Zaterdag 19 januari Jaarfeest

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

WedStriJdprogrAMMA
HV MereFeLdiA

Zaterdag 5 januari 2013 
nederweert, de Bengele
DC1 Merefeldia C1 – Wittenhorst C1 9:00u
DB2 Merefeldia B2 – Wittenhorst B1 9:45u

Zondag 6 januari 2013
Beek, de Haamen
HS1 Merefeldia 1 – BFC 2 16:45u
Weert, aan de Bron
DS1 Ospel 1 – Merefeldia 1 17:15u
Maasbree, d’n Adelaer
DA1 BSAC DA2 – Merefeldia DA1  14:50u

De wedstrijdbal wordt deze week gespon-
sord door Bredox Weert.

de BeSte WenSen VAn 
KinderVAKAntieWerK en 

AVondWAndeLVierdAAgSe 
nederWeert!

Wij wensen alle kinderen, onze vrijwil-
ligers en sponsoren een gelukkig en ge-
zond nieuwjaar. Maak er een sportief en 
vooral fanatiek 2013 van!

De voorbereidingen van het nieuwe sei-
zoen zijn alweer van start gegaan. Bij 
deze willen wij jullie laten weten dat de 
KinderVakantieWerk week zal plaats-
vinden van 5 t/m 9 augustus 2013. De 
WandelVierDaagse zal plaatsvinden van 7 
t/m 10 augustus 2013. Ook dit jaar heb-
ben wij weer een spetterend en spannend 
programma voor jullie met als thema: de 
wereld van KVW draait door.

Net als voorgaande jaren kunnen wij 
weer enthousiaste jeugdleiders of ouders 
gebruiken die tijdens deze week één of 
meerdere dagen willen helpen. 
Opgeven kan door contact op te nemen 
via het contactformulier op onze website
www.kvwnederweert.nl

Verder willen wij u er op attent maken dat 
de “Pinnentocht” gehouden wordt op 2 juni 
2013.

Groetjes,
Het Bestuur van KinderVakantieWerk en 
AvondWandelVierdaagse Nederweert

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

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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


