
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

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

n u m m e r 4 8 • j a a r g a n g 8 7 • 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

Redaktie-adres:
Pannenweg 231
Postbus 2724
6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Bloemist Johan Winters, Budschop
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

’Mijn verdriet valt met 

geen pen te beschrijven.

Gelukkig stond ik er niet 

helemaal alleen voor.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

Diane Tramontin uit Ospel:

Een heel karwei, maar door het leuke 
team van Spauwen staan mijn tanden 
weer netjes op een rij.

Spauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweert
Brugstraat 8, Nederweert, tel. 634227 
Buiten praktijkuren bij spoed tel. 460765

www.tandartsnederweert.nl

• Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

• Implantaten met kroon of 
brug of met een klikgebit.

• Inpandig laboratorium voor 
snelle service.

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

Raoul de Kan, Winnerstraat 26 G, NEDERWEERT, Tel. 0495 840982 / 06 40920405
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Maximaal inbraakwerend
Met Gayko kozijnen van Noralux maakt u het inbrekers wel héél moeilijk. Met onze veilighidsvoorzieningen realiseert u veiligheid op het hoogste 
niveau. Dankzij innovaties als GAYKOESP en GAYKOGVS wordt bijvoorbeeld het lichten van de kozijnvleugels (de meest voorkomende inbraakme-
thode) onmogelijk. Met extra sluitpunten, veiligheidsbeglazing en afsluitbare grepen zijn uw deuren en kozijnen maximaal inbraakwerend. In onze 
showroom hebben we een testopstelling gemaakt waarmee u de inbraakveiligheid van onze ramen kunt ervaren. Een bezoek aan onze showroom is 
dus zeker de moeite waard. Wij nemen uitgebreid de tijd voor u zodat u een goed beeld krijgt van onze producten en service. Wij helpen u dan ook 
graag in de juiste keuze te maken die past bij uw woning. U bent van harte uitgenodigd het aanbod van Noralux te komen ervaren!

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Kraan 10a • 6031 RX  Nederweert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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)

Aansprekende namen. Daar-
mee willen Riek en Jos Levels de 
agenda van hun Theaterboerderij 
Boeket in 2014 vullen. Inmiddels 
zijn de artiesten voor het eerste 
weekend bekend. En het zijn niet 
de minste: het salonorkest The 
Roses op zaterdagavond 11 janu-
ari en zangeres Lenny Kuhr op 
zondagmiddag 12 januari 2014. 
De optredens vinden niet plaats 
in de theaterschuur, maar in de 
huiskamer van Jos en Riek. Beide 
optredens kunnen door 75 man
publiek worden bijgewoond.

Het optreden van The Roses heeft een 
speciaal tintje. Het is een optreden 
dat speciaal is georganiseerd voor de 
mensen die in het kader van de actie 
‘Komtj dur beej’ minimaal € 25,= per 
persoon hebben gedoneerd. Geld dat 
Jos en Riek in staat stelt iets extra’s te 
doen voor de groep theaterliefheb-
bers die Jos en Riek willen helpen bij 
een zo optimaal mogelijke program-
mering.

The Roses
De hoofdmoot van het repertoire 
wordt gevormd door salonmuziek en 
volksmuziek. Maar The Roses spelen 
ook graag dansmuziek, vrolijke en 
melancholieke klezmer  en een vleug-
je jazz.
Dit optreden is gratis en exclusief 
voor de mensen die zich aanmelden 
of al hebben aangemeld als deelne-
mer aan ‘Komtj dur beej’. Vrienden 
van ‘Komtj dur beej’ hebben het 
recht om als eerste in te tekenen op 
het programma 2014 dat die avond 
wordt bekendgemaakt. 
De avond wordt aangekleed met hap-
jes en drankjes.
De Vrienden van ‘Komtj dur beej’ krij-
gen aan het eind van het seizoen 2014 
een overzicht met daarop een verant-
woording van wat er met hun geld is 
gedaan en welke voorstellingen met 
die extra middelen zijn bekostigd. 
Dit laatste omdat Jos en Riek soms 
bijzondere producties willen binnen-

Lenny Kuhr in Theaterboerderij

halen die met de entreegelden alleen 
niet haalbaar zijn. Eén van die pro-
ducties is Herman van Veen met wie 
Jos en Riek sinds enige tijd in onder-
handeling zijn.

Lenny Kuhr
Een dag later, zondag 12 januari, 
treedt in de middaguren zangeres 
Lenny Kuhr op in de huiskamer van Jos 
en Riek. Naast haar theateroptredens 
zoekt Lenny Kuhr ook de intimiteit 

van kleine podia. Huiskamerconcer-
ten, cultuurboerderijen, kapelletjes 
en kerken: nieuwe, kleinschalige cul-
turele podia op plekken waar ze nog 
nooit van heeft gehoord. Ook daar 
wil ze optreden. Het verzoek op te 
mogen treden bij Jos en Riek komt 
dan ook van haar zelf. 
Zij zingt nummers uit het theater-
programma ‘Wie ben je’ waarmee 
ze sinds kort langs de Nederlandse 
theaters trekt. Het programma is haar 
muzikale en spirituele zoektocht naar 
het antwoord op deze vraag. De reac-
ties zijn tot nu toe overweldigend. Als 
geen ander weet ze haar publiek tot 
in de ziel te raken. Lenny Kuhr wordt 
begeleid door gitarist Cor Mutsers. 
Entree 10 euro, aanvang 15.00 uur

Vriend worden
Wilt u vriend worden van ‘Komtj 
dur beej’, stort dan minimaal € 25,= 
per persoon op bankrekeningnum-
mer  0.68.71.67.213 onder vermelding 
van uw naam, uw e-mailadres en 
‘keumtj dur beej’.
En wilt u op de hoogte gehouden 
worden van het programma 2014, 
stuur dan een berichtje met uw 
e-mailadres en de mededeling dat u
op de hoogte gehouden wilt worden 
naar: j.levels3@kpnplanet.nl

Onze dorpsgenoot Alfons Brue-
kers (52) is door het College van 
Bestuur van de Technische Uni-
versiteit Eindhoven per 1 janu-
ari 2014 benoemd tot directeur 
bedrijfsvoering van de faculteit 
Electrical Engineering. Die func-
tie gaat hij combineren met het 
directeurschap van de faculteit 
Technische Natuurkunde waar-
aan hij reeds sedert de zomer van 
2012 verbonden is. 

Bruekers was daarnaast van 2007 
tot heden directeur van de faculteit 
Werktuigbouwkunde en van het 
Eindhoven Energie Instituut en blijft 
daaraan als adviseur verbonden. Ver-
der is hij vanuit bedrijfsvoering nauw 
betrokken bij bekende studenten-
activiteiten als TechUnited (robot-
voetbal, wereldkampioen Mexico 
2012), University Racing Eindhoven 
(electrische race-auto) en Solar Team 
Eindhoven (gezinsauto op zonne-
energie, wereldkampioen Australië 
2013).

Terug naar de oude plek
Bij de faculteit Electrical Engineering 
keert hij nu, in een nieuwe rol welis-
waar, terug naar de plek waar hij in 
de jaren ‘80 studeerde en in 1986 het 
diploma electrotechnisch ingenieur 
(Ir.) verkreeg. Daarna was hij 22 jaar 

Alfons benoemd aan TU/Eindhoven

werkzaam in de industrie als project-
leider en afdelingshoofd electronica- 
en software-ontwikkeling binnen 
Research en Development van Océ, 
waarna hij overstapte naar de univer-
siteit in Eindhoven.

Bij de faculteiten Technische Na-
tuurkunde en Electrical Engineering 
wordt Bruekers op bestuurlijk nivo 
eindverantwoordelijk voor o.a. fi-
nanciën, personeel en organisatie,
huisvesting, marketing, business

Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

development en (Europese) samen-
werkingsprojecten. Beide faculteiten 
kennen een gezamenlijke jaarlijkse 
omzet van 60 miljoen euro, hebben 
580 fte personeel (onderzoek, onder-
wijs en ondersteuning) en bieden on-
derwijs aan 1250 studenten. In 2015 
betrekken de twee organisaties op 
de Eindhovense universitaire campus 
een nieuw onderzoeks- en kantoren-
gebouw, “Flux” (stroming) genaamd, 
waarvoor eerder dit jaar de eerste 
paal werd geslagen.



Lekker eten
Kelperweg 7 - Leveroy

0495 - 652467

Lifetime Wonen is een concept dat op meerdere locaties gerealiseerd is en kan 
worden. Van de starter tot de senior biedt de ‘meegroeiwoning’ alle ruimte 
en mogelijkheden om individuele woonwensen te realiseren. Zaterdag 
30 november zijn in Nederweert de eerste gerealiseerde woningen te zien, 
Wiel Gubbelsstraat 4 t/m 10. Nieuwsgierig geworden? Komt het zien en we 
beantwoorden graag al uw vragen. Tussen 11.00 en 12.00 uur staat de koffie 
klaar. U bent van harte welkom!

w w w . l i f e t i m e w o n e n . n l

De energiezuinige meegroeiwoning

Kijkuurtje
Zaterdag 30 november

Hoebenakker
Nederweert

www.renedwars.nlwww.vancromvoirt.nlwww.jackfrenken.nl www.casanostra.nl www.jacobsgijsen.nl www.meulenweert.nl

Aanbieding
t/m 30 november

Speculaasvlaai  € 8,95

Kersen speciaal € 13,95

Heytser kei € 2,95

Alle speculaas
1 + 1 GRATIS

Sinds 1914
MMeerdereerderdereer e kerdere kere kerder en e keren en e ker

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

€ 2,50 korting 
op vlaai naar keuze 
m.u.v. aanbiedingsvlaai. 

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

Tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST
NA DE SCHEIDING!vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

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

VACATURE VAN DE WEEK: vrijwil-
liger Jeugdhonk Ospel 
Voor het Jeugdhonk Ospel zijn we op	
zoek naar een enthousiaste vrij-willi-
ger. Het Jeugdhonk is gevestigd onder
de kantine van voetbalclub RKSVO en is	
op donderdag open in de oneven we-
ken van 19.30 tot 21.30 uur. We zoeken	
een vrijwilliger die gemakkelijk contact	
legt, ruimdenkend is en kan inspelen
op de behoefte van jongeren. Wilt u	
zich samen met een andere vrijwilliger	
inzetten voor de jeugd? Neem dan con-
tact met ons op!	

Vrijwilliger worden of vacatures?
Heeft u als organisatie vrijwilligersva-
catures of wilt u zelf vrijwilliger wor-
den? Meld u dan aan via onze digitale
vacaturebank op onze website www.
vpnederweert.nl.

MAATJESPROJECT: 
vrijwilligster gezocht! 
Voor een mevrouw woonachtig in	
Nederweert-Eind zoeken we een soci-

ale en gezellige vrijwilligster. Mevrouw
is eind jaren 90 met haar vier kinderen
gevlucht voor de oorlog in Afghanistan	
en naar Nederland gekomen. Mevrouw
heeft weinig contacten en is veel thuis.	
Het zou haar erg goed doen als iemand
regelmatig bij haar op bezoek komt om	
een praatje te maken. Ook samen een
wandeling maken lijkt mevrouw leuk.
Iets wat mevrouw graag doet is schrij-
ven. Ze zou het fijn vinden als iemand
haar hierbij wil helpen, door samen naar
haar geschreven teksten te kijken. Kunt
u iets voor deze mevrouw betekenen?
Neem dan contact met ons op! Neem	
ook gerust contact op voor meer infor-
matie.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
voor het maatjesproject! Wilt u
iets voor een ander betekenen? 
Neem dan contact met ons op! Wij
geven u graag meer informatie 
over de mogelijkheden. Uw inzet 
als vrijwilliger wordt zeer gewaar-
deerd! 

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

Speculaasactie 
Scouting Nederweert

30 november is het weer zover,
Scouting Nederweert gaat van hot
naar her.
Want de dag is aangebroken,
Dat wij speculaas mogen verkopen.

Nederweert, Eind, Boeket of Budschop
Met de speculaas in de hand of
achterop,
Gaan alle kinderen zonder te zeuren
In uniform langs de deuren.

Zie de gezichtjes van de leden eens 
stralen,
Als ze voor 1 euro en 90 cent specu-
laas mogen halen.
Vooropgegaan door geluidswagen 
en scoutingpieten,
Mag u dan van de speculaas genieten.

Anthonius veste, Agneshof, Domus
Bona Ventura
worden door onze jongste leden 
bezocht.
Wij hopen dat er veel speculaas wordt 
verkocht,
Hiervan komt een deel ten goede aan 
activiteiten en spel.

Heeft u nog vragen over ons kijk dan	
op scoutppx.nl

Sichting Mont Ventoux

Fietsend en wandelend de Mont 
Ventoux op voor het KWF en het 
Toon Hermans Huis Weert!!
1 november was de afsluitende bijeen-
komst van de Sichting Mont Ventoux.
Deze stichting organiseert al zeven
jaar een actie waarbij deelnemers,
individueel of in teamverband, geld
ophalen. Hiermee leveren zij een bij-
drage aan de strijd tegen kanker.	
Onder het motto “Grootverzettegen-
kanker” beklimmen fietsers, hand-
bikers, wandelaars en hardlopers de	
Mont Ventoux in Frankrijk. Een zware	
strijd, die symbool staat voor de strijd	
tegen kanker. Van de opbrengst van	
de actie gaat 60 procent naar het KWF.	
De bijdrage gaat dit jaar naar onder-
zoek naar genezing van kinderkanker.
Daarnaast gaat 40 procent van de op-
brengst naar lokale doelen. Deze zijn	
veelal aangedragen door de deelne-
mers zelf. Zo heeft Francoise Saes met	
haar team van My Health Club vorig	
jaar de Stichting in contact gebracht	
met het Toon Hermans Huis Weert.
Ook dit jaar was Francoise weer van de	
partij tijdens de beklimming, evenals	
4 wandelaars uit Weert en omgeving	

en Toon’s Trappers; het team van 12	
voormalig kankerpatiënten dat werd
begeleid door Lifestyle Health en Pre-
vention en het Toon Hermans Huis.	
Allemaal mensen die met de beklim-
ming van deMont Ventoux een gewel-
dige prestatie hebben geleverd en het
mede mogelijk hebben gemaakt dat	
het Toon Hermans Huis Weert voor het
tweede jaar gesteund werd. Dit jaar	
met een bijdrage van € 10.000 euro.
Een voor het huis belangrijke bijdrage	
omdat het voor zijn bestaan nog altijd	
volledig afhankelijk is van donaties.	
Maandelijks komen er zo’n 250 gasten
in het huis, mensen met kanker, hun	
naasten en of nabestaanden. Men kan	
er zonder afspraak terecht voor een
luisterend oor of informatie of voor	
diverse activiteiten zoals koken, yoga,
massage en nog veel meer. Voor meer
informatie:www.toonhermanshuis-
weert.nl.

Wilt u komend jaar ook de Mont	
Ventoux beklimmen en zo het KWF	
en het Toon Hermans Huis steunen,
kijk dan op www.grootverzettegen-
kanker.nl.

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

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

Jong & Ondernemend
TIM ZEGVELD

Rubriek

Ben jij ook Jong & Ondernemend?
mail voor informatie naar info@drukkerijvandeursen.nl

Dat is de slogan waarmee ik 2 jaar geleden 
voor het eerst adverteerde in het Week-
blad van Nederweert. Na 5 jaar gewerkt 
te hebben op een reisbureau was ik toe 
aan een nieuwe uitdaging, en sloot me 
aan bij Mobiel Reisadvies in Limburg, 
een samenwerking met de grootste reis-
organisatie van Limburg: Kupers Reisinfo. Een sterke en 
vertrouwde naam, waar ik als zelfstandig ondernemer  een succesvolle 
samenwerking mee heb. In 2 jaar zijn er nu ruim 500 boekingen gemaakt, 
de stap die ik destijds waagde heeft heel goed uitgepakt. Ik krijg er veel 
energie van om klanten te helpen en hen een prachtige ervaring te bezor-
gen. Een welverdiende vakantie!

De slogan ‘Reisadvies wanneer het ú uitkomt’ werd goed opgepikt, want 
vanaf dat moment stroomden de aanvragen binnen en werden er veel af-
spraken gemaakt. Eerst vooral in de gemeente Nederweert, tegenwoor-
dig in heel Midden Limburg. De flexibiliteit die mensen normaal zelf moe-
ten hebben om naar het reisbureau te komen is niet meer nodig, want 
er worden afspraken gepland op een voor hen passend tijdstip in hun 
eigen omgeving. Ik heb thuis in Ospel ook kantoorruimte, maar de meeste 
afspraken zijn bij de mensen thuis. Ik merk aan veel mensen dat ze dit 
erg prettig vinden, we kunnen veel beter de tijd nemen en er kan eerder 
beslist worden omdat de partner er dan ook bij is. En voor kinderen hoeft 
geen oppas geregeld te worden.

In de afgelopen jaren heb ik zelf uiteraard ook veel gereisd, binnen- en 
buitenland zijn inmiddels goed verkend. De kennis over landen hou ik up-
to-date door cursussen en informatieavonden te volgen, maar ook door 
studiereizen leer je iedere keer weer bij. Ik werk veel samen met lokale 
touroperators, boek veel rondreizen in de landen zelf. Inmiddels zijn die 
contacten uitgebreid op bijna ieder werelddeel, en kan ik snel, goedkoop 
en kwalitatief hoogstaande rondreizen samenstellen. Zo kan ik elke klant 
een vakantie aanbieden precies afgestemd op hun wensen. 

Tegenwoordig gaan ook veel mensen korter op reis (stedentrips) en krijg 
je veel spontane last minute aanvragen. Ook bij veel jongerengroepen 
kom ik over de vloer. Het zoeken en boeken is persoonlijk, comfortabel 
en ik kan mijn klanten direct op maat bedienen. Je hoeft zelf niets uit 
te zoeken, maar regelt je vakantie vanuit je luie stoel. En daarbij zijn er 
geen kosten verbonden aan het reisadvies. Dit gemak, een reis naar wens 
en geen prijsverschil met internet, heeft denk ik gezorgd voor de eerste 
500 boekingen. Ik hoop nog veel boekingen te mogen maken en klanten 
prachtige ervaringen te bezorgen.

“Reisadvies wanneer 
het ú uitkomt!”

Gratis reisadvies waar en wanneer 
het ú uitkomt door de beste reisadviseur 

van Limburg 2013? Dat kan!

Zomer- en herfstvakantie 2014 
zijn volop boekbaar.

Hoge vroegboekkortingen en veel 
mogelijkheden.

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



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.nlwww.wijentegels.nl

MEER DAN 40 JAAR VAKMANSCHAP

PROFITEER NOG TOT EIND 2014
VAN HET VERLAAGDE BTW-TARIEF VAN 6%

BEZOEK ONZE SHOWROOM VOOR UITGEBREID ADVIES EN KEUZE

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen 

en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

Openingstijden showroom: 
di t/m vrij  9.00 - 17.30 uur 

en za 9.00 - 16.00 uur

Alles weten over deze starterswoningen?
Neem dan contact op met Marja Daems 

van Hermans Makelaardij (tel. 0475-493636)

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

vaste trap naar de zolder en een ruime zolderverdieping.

* 8 woningen te koop in Budschop 
in plan ‘Merenveld’ met 
een koopsom van 
€ 173.000,- v.o.n.

TE KOOP: 8 RUIME STARTERSWONINGEN IN BUDSCHOP

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

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

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

info@smivers.nl • www.smivers.nl

COR JONKERS
Bouwontwerp | Advies | Projectontwikkeling

Cor Jonkers Bouwontwerp • Aan ‘t Ven 4a 
6031 PS  Nederweert • Tel. 0495-63374
M. 06-83776745 • c.jonkers@chello.nl

Drukkerij van Deursen
Kerstkaartenactie en Rowwen
Hèze-kaarten bij Drukkerij van
Deursen

Nieuwe website & Social Media
Drukkerij van Deursen gaat met haar
tijd mee. Onlangs werd de nieuwe
website www.drukkerijvandeursen.nl
gelanceerd waarop alle diensten en	
producten op een duidelijke en pro-
fessionele manier zijn omschreven en	
weergegeven.

Ook is Drukkerij van Deursen voor-
taan op social media actief. Het bedrijf
wil hiermee de band met hun klanten
en de lezers van het Weekblad voor	
Nederweert nog meer versterken.
Het volgen van Drukkerij van Deur-
sen is niet alleen voor de particulier
interessant, maar zeker ook voor de	
ondernemer. Zo worden er door het
jaar heen zeer interessante drukwerk-
acties aangeboden waar u als onder-
nemer veel voordeel uit kunt halen.

Kijk op www.facebook.com/druk-
kerijvandeursen om Drukkerij van	
Deursen direct op Facebook te vol-
gen en ga naar www.twitter.com/
drukvandeursen om op het Twitter-
account uit te komen.

Kerstkaartenactie 
In alle bedrijfsdrukte wordt vaak ver-
geten hoe belangrijk het is om klan-
ten op een persoonlijke wijze te her-
inneren aan de prettige contacten die
men samen heeft gehad. In de snelle	

tijd van internet en e-mail is het zeer	
wenselijk om klanten, bedrijvenpart-
ners en ook personeel middels een
persoonlijke kerstkaart een fijne kerst
en een succesvol 2014 toe te wensen.	
Zo weet je van elkaar dat je ook in het
nieuwe jaar weer op elkaar kunt reke-
nen. Om alle ondernemers hiermee te	
helpen heeft Drukkerij van Deursen
een mooie kerstkaartenactie opge-
zet. Voordelig en gemakkelijk te be-
stellen via de actiepagina op www.
drukkerijvandeursen.nl

Rowwen Hèze
In samenwerking met Parktheater
Eindhoven geeft Drukkerij van Deur-
sen 2 kaarten weg voor de nieuwe
theatershow ’n Hemel op Aarde van	
Rowwen Hèze. Wil je ook kans ma-
ken op kaarten voor deze show op	
vrijdagavond 17 januari? Kijk dan op	
de Facebook- of de Twitterpagina van	
Drukkerij van Deursen en doe mee.

Vier generaties in Nederweert

Overgrootoma Mia Schroijen-v/d Kerkhof, oma Leny van Gog-Schroijen, moeder Mieke 
Venmans-van Gog en dochter Nika Venmans.

ROBA Advies en Arvalis samen verder
ROBA Advies gevestigd in Deurne en	
Arvalis met vestigingen in Oirlo, Ne-
derweert, Roermond en Gulpen, gaan	
met ingang van 1 januari 2014 een in-
tensieve samenwerking aan.

Arvalis en ROBA Advies bedienen voor	
een deel hetzelfdewerkgebied en heb-
ben gemeenschappelijke klanten. Om	
die klanten nu en in de toekomst een
hoogwaardig en compleet adviespak-
ket te blijven bieden, neemt Arvalis	
een belang van 50% in ROBA Advies	
B.V.	

De samenwerking moet leiden tot	
een versterking én uitbreiding van het
dienstenpakket van ROBA Advies in	
Oost- Brabant en Noord-Limburg. De	
aandacht gaat daarbij vooral uit naar
het gespecialiseerde bedrijfskundige
advies, makelaardij en juridisch advies	
van Arvalis. Voor Arvalis is het ver-
sterkende element in deze intensieve
samenwerking een verdere uitbrei-
ding van het werkgebied, met nieuwe
marktkansen op bovengenoemde ad-
viesterreinen.

ROBA
ROBA bestaat uit twee onderdelen;	
ROBA Advies en ROBA Laboratorium	
waar in totaal bijna 40 mensen werk-
zaam zijn. De samenwerking met Ar-
valis heeft betrekking op het advies-
gedeelte, wat zich vooral richt op het
begeleiden van vergunningentrajecten
en het leveren van bouwadvisering.	
Daarnaast is ROBA Advies betrok-
ken bij verbredingsprojecten voor het
agrarisch ondernemerschap zoals het
ondersteunen van energiecoöperaties
en mestverwerkingsinitiatieven in het
Brabantse peelgebied.	

Arvalis
Arvalis is een agrarisch adviesbedrijf,
ontstaan vanuit de Limburgse Land-
en Tuinbouwbond (LLTB) in augustus
2006. Sinds die tijd heeft ze zich vanuit	
de thuisbasis Limburg weten te positi-

oneren als stevige speler in Zuidoost-
Nederland en gedeeltes van België	
en Duitsland voor agrarisch advies.	
Inmiddels is Arvalis werkzaam vanuit	
vier vestigingen en werken er zestig	
mensen.
Arvalis helpt ondernemers haar am-
bities te realiseren. Advisering over	
bedrijfsontwikkeling, ruimtelijke orde-
ning en milieu, architectuur & bouw,	
makelaardij, juridische zaken, project-
begeleiding en subsidies zijn hier on-
derdeel van.

Achtergrond
Door de toenemende vraag naar ken-
nis in de adviesbranche ontstaan steeds
meer samenwerkingen. De behoefte
aan een totaal adviespakket is bij op-
drachtgevers groot. Met deze ontwik-
kelingen in het achterhoofd hebben
ROBA Advies en Arvalis grondig on-
derzoek uitgevoerd naar de voordelen	
van een samenwerking. En zijn ze tot	
de conclusie gekomen dat ze met een
krachtenbundeling, hun opdrachtge-
vers nog beter van dienst kunnen zijn.

Tevens bedienen ROBA Advies en Ar-
valis	deels	hetzelfde werkgebied waar-
door beide partijen versterkt worden
door de samenwerking. Hiermee ont-
staat een unieke Brabants-Limburgse
adviesorganisatie	die	een	totaalpakket	
biedt op het gebied van bedrijfsadvi-
sering, locatie- en milieuadvies, archi-
tectuur- en bouw, juridisch advies, ma-
kelaardij en onroerend goed taxaties,	
bemiddelingsdiensten voor productie-
rechten, projectmanagement en inno-
vatieve projecten en subsidieadvies.

Hoe nu verder
Rutger Lommerse (Arvalis) treedt toe	
tot de directie van ROBA Advies. Sa-
men met Iwan Gijsbers (ROBA Advies)	
vormt hij de directie van de nieuwe
joint venture. Kantooradressen, tele-
foon-, faxnummers en e-mailadressen
van beide organisaties blijven gehand-
haafd.

WEEK
48

25 t/m 30

november
Martinusvlaai: € 12,75  half € 7,35

Oud Hollandse appelvlaai: € 9,90  half € 5,45

Boeren speltbood: € 1,99

Roomboter amandelstaaf: € 3,95

6 Krentenbollen halen, 4 BETALEN

EIND 61 • 6034 SM NEDERWEERT-EIND • TEL. 0495-626673 
GSM 06-50290664 • e-mail: info@matkoppendakwerken.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Nu bij een 
maatwerk leesbril:

een brillendoos met 
drie bundels van 

Martin Bril cadeau!

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

AKTIE NOVEMBER: 
10 messen slijpen 
voor de prijs van 9

Vlut 2 Ospel 06-26686181

voor bedrijf en particulier

Aktie meubel 80 cm breed 3 kleuren met 
spiegel en verlichting € 795,-

Met spiegelkast € 895,-  Ook in 100 en 120 
verkrijgbaar tegen Aktie  prijzen

Diverse opruimings artikelen tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Voor info & reserveringen: www.plattevonder.nl 
Nieuwendijk 10, te Someren-Eind  Tel. (0493) 491381  info@plattevonder.nl

Vrijdag 24 januari & Zaterdag 08 februari

OPEN INSCHRIJFFEESTEN 2014

KANTOORRUIMTE
TE HUUR

Tel. 06-41826841

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

5 jaar Carool 
5 jaar Carool 2e hands kleding 

en modeaccessoires
28-11-2008 – 28-11-2013

Carool Vaessen
Kerkstraat 45

6031CE Nederweert
www.carool.nl

Carool Vaessen opende op 28 novem-
ber 2008 haar deuren aan de Paulus
Holtenstraat 3 te Nederweert.

Na ruim 3 jaar en niet al te lang na	
hoeven denken heeft Carool in januari
2012 de beslissing genomen om zich
in de Kerkstraat 45 te Nederweert
te vestigen. Na hard werken kon ze	
op 9 maart 2012 de deuren van haar
nieuwe winkel openen. Ook in deze	
winkel heeft Carool een mooie sfeer
neer kunnen zetten.

Klanten van Carool komen bij haar
binnen voor de kleding en sieraden
maar ook voor een gezellige babbel.

Bij Carool vindt je o.a. 2e hands kwa-
liteitskleding voor dames en heren,	
ruime keuze in nieuwe dameskleding,
sieraden en modeaccessoires.

De 2e hands kledingwordt zeer nauw-
keurig nagekeken, wat er van in de	
winkel komt en uiteindelijk verkocht
wordt krijgt de inbrenger(ster) 30	
procent van terug. De kleding die niet	
bruikbaar is of niet verkocht wordt
gaat in een kledingcontainer. De op-
brengst daarvan gaat naar Stichting	
de Regenboogboom.

Van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 –	
17.00 uur en zaterdag van 10.00 –	
16.00 uur staat ze voor haar klanten
klaar en nu op naar de volgende 5 jaar!



Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Speculaasbavaroise.......................................€ 10,75
Pak taai-taai..............................................................€ 2,00
Fjord brood ...............................................................€ 1,95
Gesorteerde harde broodjes ... 4 halen - 3 betalen

AANBIEDING ZONDAG
(Geopend van 8.30 -11.00 uur)

Wafels...........................................................per pakje € 2,00
Pizza...........................................................per stuk € 1,25

Neem ook eens een kijkje op onze site:

www.bakkerijtommie.nl

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

SLOGGI AKTIE
Aktie 29 nov. t/m 12 dec.

2+1 GRATIS
voor dames en heren

Al vijf jaar ontmoeten Dickens en 
Balthazar elkaar tijdens het Eyn-
der Winter Festijn op 26 en 27 de-
cember in het openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert-Eind. 
Net als voorgaande jaren zoeken
we figuranten, kindje Jezus, zan-
gers, muzikanten, cateringper-
soneel en groen voor versiering
voor het Eynder Winter Festijn. 
Dit winterse kerstevenement in 
de sfeer van Dickens, Bethlehem
en het EynderRyck is dit jaar nog 
compacter en gezelliger als ooit 
tevoren.

Heeft u snoeimaterialen zoals den-
nengroen, taxus, kronkelwilg, hulst 
enzovoort of grote kerstdennen? 
Dit alles is van harte welkom voor 
de versiering voor dit festijn. Heeft 
u vragen hierover, bel dan met Corry 
Lambrichts (06) 1258 3115. Wilt u of 
kent u iemand die wil figureren? Kent 
u een moeder, vader en baby die als 
Maria, Jozef en kindje Jezus ongeveer 
anderhalf uur willen figureren? Kent 
u zangers of muzikanten met name 
voor 26 december die hun muziek en/
of liederen ten gehore willen bren-
gen? Ook zoeken wij nog mensen 
voor de catering. Verwijs de mensen 
naar het opgaveformulier op de site 
www.eynderwinterfestijn.nl of als u
zelf wilt helpen, vul het formulier zelf 
in. We horen graag van u! 

Hoewel de herfstbladeren nog volop 
vallen, zijn de vele vrijwilligers met 
de voorbereidingen voor het vijfde
Eynder Winter Festijn al weer in volle 
gang. Het enthousiasme is weer ge-
weldig! 

Drie thema´s en verdere informa-
tie over Eynder Winter Festijn 2013
Dickens
In een druk Dickens straatbeeld met 
notabelen en zwerfkinderen ont-
moet u Scrooge. Koren en muzikan-
ten verzorgen de welbekende Christ-
mas carols. Brengt u ook een bezoek 
aan de Kerstman? In de gezellige her-
berg klinkt sfeervolle muziek en kunt 
u zich warmen met een drankje. De 
poppenspeler vermaakt de kinderen. 
En er is een spannende vuuract.

EynderRyck
Passeer de poortwachters en treed 
binnen in het EynderRyck. In het mys-

Eynder Winter Festijn: helpt u mee?

tieke fantasybos met ridders, raven 
en zwaarden treft u ook heksen, bo-
selfjes en een druïde alias de bosko-
ning aan. U waant zich in de tijd van 
King Arthur. Aanschouw het zwaard-
schouwspel tussen het goede en het 
kwade. In het Keltische kampement 
kunt u tin gieten of vuur maken. En
gaat u op de foto met een heuse rid-
der of jonkvrouw te paard?

Bethlehem
In Bethlehem bewondert u de le-
vende kerststal met kindje Jezus. In
de verwarmde tent omgetoverd tot 
een Oosterse bazaar wordt u beto-
verd door Arabische acts zoals het 
vliegende tapijt, een buikdanseres en 
een slangenbezweerder. Laat u zich 
hier met henna beschilderen? Of gaat 
u op de foto in het decor met een ka-
meel en de Drie Koningen?

Aanvangstijden
Donderdag 26 december 2013: 15.00 
- 20.00 uur 
Vrijdag 27 december 2013: 15.00 -
20.00 uur

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

Meer informatie over het Eynder 
Winter Festijn vindt u via www.eyn-
derwinterfestijn.nl

Op zaoterdig 30 november aansta-
ond-je zal in Kefee/Zaal Bi-j Le-nie, 
oppe Kruusstraot in D’Ind-j, ut derdje 
Kakelspektakel van KV De Piepkukes 
plaats gaon vinge. Vanaaf 20.44 oor
zulle de ongerstaondje artieste zich 
van de beste kant-j laote zeen en 
huure vur de schlager van 2013-2014 
te winne.

De deelnemendje artieste zeen:
Willy Rietjens-Mackus
Prulle-Joekels
Loes Wijen en Stef Huijsmans
Anita Haex
Kleintje en un Piepke
Vera en Jeroen Dings
Daan Peeters en Emmy Verheijen
Bart en Frans Beerens

Deze aovund-j zal onger muzikale be-
geleiding staon van oos eige “Vastel-
aovund-j Kwintet” en deskundige 
zjuries bepaale waat de nowwe Vas-
telaovund-j Schlager vanne Piepkukes 
vur 2013 weurtj.

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

“Ut Kakelspektakel” KV De Piepkukes
- Kapel “Good Gemootj”
- Blaoskracht 11 oeet D’Ind-j
Dees blaoskapelle gaon dur mede vur 
zurruge det auch de derdje edisie van 
“Ut Kakelspektakel” un onvergaete-
lijk fieest gieet waere.

Nowsgierig? Kot-j gerus-j kieke en 
loeestere want de intree es zoeeas al-
tieed vur niks.

Veuraafgaond-j aan dit geweldjig 
spektakel zulle vae royaal de tieed 
neeme um oos jubilarisse te huldige. 
Det zeen dur dit jaor unne hieele 
houp. Dus vanaaf 19.30 oor zeen jul-
lie ammaol welkom um dao beej aan-
wezig te zeen.

Wil-dje oppe huugdje blieeve van al 
oos aktiviteite? Kiekt-j dan auch us op 
ozze saait, www.depiepkukes.nl
Auch hebbe vae ne eige Facebook-
pagina dae det jullie ammaol leuk 
kinne vinge, www.facebook.com/kv-
depiepkukes, um zoe alles te weete 
te koome over alles wat vae, KV De 
Piepkukes, organiseere

Schrieever vanne Piepkukes.

8 betaalbare starterswoningen in Budschop

Een starterswoning met erker, L-
vormige woonkamer, 3 slaapka-
mers, badkamer en vaste trap naar 
de zolder, dat kan voor € 173.000,-
v.o.n. Deze in jaren 30 stijl ont-
worpen tweekappers, waarvan er 
enkele te koop zijn, worden ge-
realiseerd in het nieuwbouwplan 
Merenveld te Budschop. 

Een ongekend gunstige prijs-kwa-
liteitverhouding voor deze wo-
nigen in een nieuwe wijk op een 
prachtige locatie. Het concept werd 
ontwikkeld door Bouwbedrijf Smi-
vers uit Heythuysen, welke eerder 
starterswoningen in het project 

Tiskeswej te Nederweert-Eind en
ook al in Merenveld realiseerde. In 
tegenstelling tot veel kleine ker-
nen zijn in Budschop voorzieningen 
zoals een bakkerij, cafetaria, cafe, 
zwembad, sportscholen, kapsalon, 
een basisschool en meerdere win-
kels aanwezig. Al met al is dit een 
unieke mogelijkheid om op een 
betaalbare manier een prachtige 
woning te bouwen in een fantas-
tisch woon- en leefklimaat. Inte-
resse? Neem dan contact op met 
Marja Daems van Hermans Make-
laardij, 0475-493636 en informeer 
naar de mogelijkheden. Zie ook 
de advertentie elders in dit blad.

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

T. (0495) 63 14 03
F. (0495) 62 68 45

www.carisrth.nl

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

De wintergasten in De Groote Peel 

Vogelexcursie vanaf Buitencen-
trum De Pelen

Nationaal Park De Groote Peel is 
de favoriete overwinterplek voor 
veel vogelsoorten waaronder 
talkrijke ganzen. Wie meer wil 
weten over deze wintergasten
kan op zondag 1 december met 
een Peelgids van Staatsbosbe-
heer op pad. Starten om 8.00 uur 
bij de ingang van Buitencentrum 
De Pelen aan de Moostdijk 15 te 
Ospel. Deelname kost € 5,- per 
persoon en opgave vooraf is ge-
wenst op telefoonnummer: 0495 
– 641 497 of via depelen@staats-
bosbeheer.nl

In de winter verblijven er duizenden
ganzen in Nationaal Park De Groote 
Peel en zijn omgeving. Vanuit de 
noordelijke broedgebieden zoeken
deze vogels tijdelijk het warmere zui-
den op. De Peelstreek is daarbij een 
geliefde pleisterplaats. De akkers en 
weilanden rondom het Nationaal 
Park bieden een rijkdom aan voedsel. 
‘s Nachts genieten de vogels van de 
rust op en rondom de waterplassen
in het gebied. Behalve ganzen zijn in 
deze tijd van het jaar onder andere 
de klapekster, de grote witte zilver-
reiger en de blauwe kiekendief waar-
neembaar. In het voorjaar vertrekken 
de vogels weer terug naar huis om te 
broeden. 

De meeste ganzen overnachten op 
het Elfde, de grote waterplas midden 
in de Peel. Tegen zonsopkomst ver-
trekken ze in groepen en in verschil-
lende richtingen, om vervolgens neer
te strijken op de landbouwgronden 
rondom het gebied. Dit uitvliegen is 
een spectaculair schouwspel. Alleen 
al het geluid van vertrekkende gan-
zen is overweldigend en een natuur-
ervaring om nooit te vergeten! 

De route is ongeveer 6 kilometer en 
gaat over onverharde peelbanen die 
in de winter nogal modderig kunnen 
zijn. Zorg dus voor stevige, waterdich-
te schoenen. Een verrekijker is zeker
aan te raden!

Nog meer vogels in het Buiten-
centrum 
Wie geïnteresseerd is in vogels kan 
niet alleen buiten, maar ook binnen 
in het Buitencentrum zijn hart opha-
len. In de uitgebreide winkel van De 
Pelen zijn boeken over vogels, ver-
rekijkers en verschillende soorten
nestkasten en voederspulletjes voor 
vogels verkrijgbaar. 

Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel is de toegangs-
poort tot De Groote Peel. Hier starten 
alle activiteiten. Het Buitencentrum is 
in de winter geopend op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.buitencentra.
nl of www.np-degrootepeel.nl

Foto: © Marijke Vaes-Schroën

Dao Geuns winnaars liedjesavond 2013 

Dao Geuns of te wel de neven: Bas, 
Chesron, Reggy en Maurice Geuns 
hebben met het lied “Op mien nuij”
de liedjesavond van de jubilerende 
vastelaovundjvereniging de Vlikke-
staekers gewonnen. Het lied ge-
schreven door Bas Poels, gaat over 
de dagelijkse briefjes en lijstjes die 
de dames klaar leggen voor de he-
ren. 

“Mer met vastelaovundj krieg ich op 
mien nuij, want boveaan de lieëst, 
zet ich mien kameruij!”

Speciaal woord van dank aan alle 
deelnemers: Gooje Raod, de Doos-
pelse Dots,  Fijn Beej-ein, Hae & Dae, 
Jean en Maarten en uiteraard de win-

naars Dao Geuns. Verder Oze Hoem-
pa o.l.v. Hans Geuns voor de gewel-
dige live-muziek, Jan Truijen voor het 
geluid, Ton Sieben voor het licht, de 
jury, Marco Verwielen en Bas Poels 
voor de presentatie en het publiek 
voor de enthousiaste reacties. 

Tijdens deze avond werd ook de top 
11 vastelaovundjschlagers van Doos-
pel bekend gemaakt. Vanaf maandag 
25 november kunt u op www.devlik-
kestaekers.nl uw favoriete top drie 
insturen. Op vastelaovundjzaoterdig 
2014 zal de “Schlager Aller Tijden” 
bekend worden gemaakt.  Maar voor 
het zo ver is, hebben we natuurlijk 
eerst onze bonte avonden op 13,14 
en 15 december.

Zondag 1 december Open
dag bij Tussen kunst en kast

Chintamani, Dieren-voedselbank en 
Fading uitvaartzorg zal ook aanwe-
zig zijn. Uit Leveroy en Heythuysen. 
U mag met uw dier komen voor een 
reading en informatie. Ook de tarot-
kaarten kunnen eens gelegd worden. 
U bent welkom van 13.00 – 16.30 uur
Dorpstraat 16 Leveroy

We staan in voor een gezellige mid-
dag waar u ook nog iets opsteekt.
www.chintamani.nl
www.dieren-voedselbank.nl
www.fading-uitvaartzorg.nl
www.tussenkunstenkast.nl

Borstvoeding: ‘een goed 
begin is het halve werk’ 

Op donderdag 12 december a.s. 
organiseert SJG Weert samen met
de GGD Noord een informatie-
avond over het geven van borst-
voeding.

De bijeenkomst vindt plaats van 20:00 
en 22:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. De toegang is 
gratis. Aanmelden via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of bij de afdeling Pati-
entenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.
Lactatiekundige en kinderverpleeg-
kundige Willy Gielen geeft samen 
met een verpleegkundige van de GGD 
Noord uitleg, praktische informatie en 
tips over het geven van borstvoeding. 
Er is ruime gelegenheid voor het stel-
len van vragen. De borstvoedingsorga-
nisatie VBN is met een stand aanwezig. 
De informatiebijeenkomst vindt 8 x per 
jaar plaats. De volgende bijeenkomst is 
op 30 januari ‘14.

Borstvoedingcafé 
Het Borstvoedingcafé is een ontmoe-
tingsplek waar moeders die borstvoe-
ding (gaan) geven, ervaringen uitwis-
selen. De bijeenkomsten zijn kosteloos 
en vrij toegankelijk. Ze vinden weke-
lijks op woensdag plaats van 10:00 -
12:00 uur in La Place - V&D, Weert.
Meer informatie over het borstvoe-
dingcafé vindt u op www.borstvoe-
ding.nl

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

Tel. 06-52 62 92 93
b.g.g. tel. 06-23 61 07 83

PEDICURE

RENATE

Ambulante voetverzorging
bij u thuis

Renate Corstjens
Tel. 06-19 42 00 55

pedicurerenate@gmail.com

35 JAAR KOMHOFF SANITAIR:
EINDEJAARSAANBIEDING: 

MEE NEEM PRIJS
WISA ZELFDRAGEND INBOUWRESERVOIR + 
DRUKPLAAT + WANDKLOSET + SOFTCLOSE/

QUICKRELEASE ZITTING NU € 239,-

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540
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Grieks Specialiteiten Restaurant Mythos
Nieuwendijk 40 • 5712 EN  Someren-Eind • Tel.: 0493-470 800

1e + 2 e kerstdag
kunt u bij ons à la carte dineren!

Voor informatie en reserveringen
bel 0493-470800

www.mythos-someren.nl

Mgr. Kreyelmansstraat 39, Mgr. Kreyelmansstraat 39, 
NEDERWEERTNEDERWEERT
TTel. 0495 - 632020 el. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.comwww.meigardennederweert.com
Openingstijden: Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uurMaandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uurvan 11.30 - 22.00 uur

Voor afhalen in decemberop 25 dec.Kerstbuffet en 26 dec.

V.a. 16.00 tot 19.00 uur 
of v.a. 19.00 uur tot 22.00 uur.

Het buffet bestaat uit: 
◆ soep ◆ gebakken hapjes 

◆ Chinese, Kantonese, Japanse en 
exclusieve gerechten (keuze uit 30 soorten)

◆ ijs

voor € 18,50 (per persoon)
Kinderen tot 12 jaar halve prijs, 

kinderen tot 4 jaar gratis

Elke zaterdag en zondag LOPEND BUFFET
tussen 17.00-22.00 uur voor slechts € 13,- p.p.

RESERVEER NU    VOL=VOL

Chinees Specialiteiten RestaurantChinees 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 Kai
◆ Kipfilet in tienkruidensaus
◆ Foe Yong Hai
◆ Saté (2 stokjes)
◆ Mini Loempia’s (8 stuks)
◆ Gebakken banaan (4 stuks)
◆ Kroepoek
◆ Grote nasi of grote bami € 19,00

Gastvrijheid in een 
sfeervolle ambiance

Restaurant Flavours - Hoogstraat 28 - 6001 EV WEERT - Tel +31 (0) 495 451022

CocktailbarCocktailbar
Eye catcher van Restaurant Flavours is de 
cocktailbar. De perfecte ontvangst van een 
avondje uit of de plek om te genieten van 
een late-night cocktail. 
Iets te vieren? De cocktailbar is uitermate 
geschikt voor kleine groepen van 2 tot 40 
personen die een feestje willen bouwen.

FeestenFeestenFeesten
Een bruiloft, bedrijfsborrel, verjaardag, re-
ceptie of familiefeest het kan allemaal bij 
Flavours.
Een goed feest begint met een mooie loca-
tie. Modern ingericht en van alle gemakken 
voorzien. Zo kunnen wij ons restaurant en 
cocktailbar inrichten tot elke gewenste op-
stelling. Wij bieden ruimte voor zowel grote 
als kleine partijen. Maak geheel vrijblijvend 
een afspraak om de verschillende mogelijk-
heden te bespreken.

KerstKerst
Voor Kerstavond zijn wij inmiddels volgeboekt. Voor 1e en 2e kerstdag zijn er 
nog enkele plekken beschikbaar en zijn er verschillende opties mogelijk. U 
kunt in de middag om 12.30 uur reserveren maar ook voor de avond om 18.30 
uur. Wij bieden verschillende diners aan waarin u kunt kiezen uit diverse gan-
gen. Per gang heeft u de keuze uit een aantal gerechten. 
Kijk voor informatie of reserveringen op onze site www.restaurantflavours.nl.

Kerstmenu voor thuisKerstmenu voor thuis
Tijdens de feestdagen THUIS genieten van een heerlijk kerstdiner? U kunt bij 
Flavours dit jaar een 3- of 4-gangenmenu afhalen. Geen boodschappen, geen 
moeilijke recepten, gewoon gemakkelijk en goed eten van Flavours. Het menu 
is inclusief een amuse. Beschrijving en de mogelijkheden en prijzen kunt u 
terugvinden op onze site. Dit alles is af te halen op: 24, 25, 26 en 31 december 
vóór 13.00 uur. Bestellen kan t/m 18 december via tel: 0495-451022.

Hartelijk welkom bij restaurant 
Flavours in hartje WeertFlavours in hartje WeertFlavours in hartje Weert

Elkaar ontmoeten in een ontspanElkaar ontmoeten in een ontspanElkaar ontmoeten in een ontspan--

nen sfeer om een mooie avond te nen sfeer om een mooie avond te nen sfeer om een mooie avond te 

beleven en te genieten van lekker beleven en te genieten van lekker beleven en te genieten van lekker 

eten en drinken. Restaurant en teeten en drinken. Restaurant en teeten en drinken. Restaurant en te--

vens cocktailbar Flavours heeft een vens cocktailbar Flavours heeft een 

eigentijdse en sfeervolle uitstraling.eigentijdse en sfeervolle uitstraling.eigentijdse en sfeervolle uitstraling.

OudejaarsavondOudejaarsavond
Ook dit jaar zijn wij geopend op 31 de-
cember om nog één keer te genieten van 
de culinaire verrassingen van restaurant 
Flavours. 
Wij zijn geopend vanaf 19.00 uur voor een 
4- of 5-gangenmenu (geen a la carte).
Om 24.00 uur bieden wij u graag een 
glaasje bubbels aan om het nieuwe jaar in 
te luiden. De cocktailbar blijft vervolgens 
tot 02.00 uur open.

Hoogstraat 28 Weert
T +31 (0)495 451022
info@restaurantflavours.nl
geopend vanaf 17.00 uur
di & woe gesloten
www.restaurantflavours.nl
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Zowel 1e als 2e kerstdag presenteren wij ons Familie Kerst Bu�et
Aanvang 12.00 uur, met Live muziek en vermaak voor de kinderen.

Voor meer info www.rest-zalen-heidehof.nl
Of T: 0493-491564

‘s Avonds vanaf 17.00 uur kunt U dineren 
met heerlijke keuze uit onze winterplacemat. 

Viert U liever de kerst thuis..?
Ook onze catering mogelijkheden staan op de site.

eserveren gewens

Horeca bedrijven Heidehof, 
Kerkendijk 126, 5712 EX  Someren-heide

Kerstmis 
2013

Reserveren geeren geen geer wenst !!  

HoHooH recrececr a bedrijvijvjvi en Hen Heen H idehofoffo

t B � t

Kerstavond: 
3-gangen verrassingsmenu voor € 27,95
Keuze uit vlees, vis of gecombineerd

1e en 2e Kerstdag: 
Overdag serveren wij een uitgebreid Kerstbrunchbuffet voor € 24,95 
Ontvangst tussen 11.00 en 12.00 uur

‘s Avonds serveren wij een Kerstmenu vanaf € 29,95
Ontvangst tussen 18.30 - 19.30 uur

Voor keuzes, inhoud en reservering van ons Kerstmenu 
bezoekt u onze website: www.guulke.nl of bel 0495-634221

Peter Tegelaers
Winnerstraat 14
6031 NL  Nederweert
06-42156051
www.peterpancatering.nl











 



Kerst Brunch
1e kerstdag 11.00 / 11.30 uur € 27,50

Kerstmenu 4 of 5 gangen
1e kerstdag   v.a.  € 42,50

Kerst tapas arrangement
2e kerstdag ‘s middags en ‘s avonds
Onbeperkt genieten van vele Spaans getinte

gerechten + een kerstdessert € 38,50

Kijk op onze website voor meer info
of mail  naar info@deliefhebber.nl

De naam ‘’Guulke’’ 
Het café-restaurant draagt de naam van de onder-
nemende grootvader van eigenaar Joost Linsen, die er 
samen met zijn vrouw Nicole voor heeft gezorgd dat 
Guulke een toonaangevende horeca-gelegenheid in 
de regio is geworden. De grootvader van Joost, ofte-
wel Wilhelmus Lambertus Linsen, heeft op de volgen-
de wijze de naam Guulke gekregen. Tijdens de Franse 
overheersing, voerden de Fransen in Nederland een
groot aantal maatschappelijke vernieuwingen door. 
De Franse tijd bracht bovendien eenheid in de ge-
schreven taal: de Fransen bepaalden dat iedereen in 
Nederland een Franse voornaam moest dragen. Zo 
kon het gebeuren dat Wilhelmus, “Guillaume” werd en 
dat werd in de volksmond weer verbasterd tot “Guul-
ke”. Deze bijnaam ging later over op zijn kinderen en 
kleinkinderen. Joost zijn vader (Joep van Guulke) is 
waarschijnlijk wel de laatste geweest, die onder deze 
bijnaam aanduiding bij de meeste - oudere – Neder-
weertenaren bekend stond. Naast de werkzaamheden
in zijn eigen aannemersbedrijf, sprong Guulke vaak 
nog bij in het café van z’n ouders om hen de helpende 
hand toe te steken. Zijn interesse voor het zelfstandig 
ondernemerschap en het horecagebeuren nam in de 
loop der jaren alsmaar toe. Het ondernemerschap en
de bevlogenheid voor het horecagebeuren zit klaar-
blijkelijk in Joost zijn genen. Niet voor niets hangt de 
foto van Guulke bij wijze van eerbetoon pal naast de 
entree van het café-restaurant.

Guulke, trots op de nieuwe serre
Guulke Eten & Drinken is niet alleen een begrip in 
Nederweert maar ook ver daarbuiten. Door de toe-
nemende drukte komt er nu een lang gekoesterde 
droom in vervulling.

Guulke bouwt namelijk een nieuwe serre aan waar-
door er 40 extra zitplaatsen bijkomen. De zijkanten 
worden helemaal van glas en deze kunnen in de zo-
mer geheel worden geopend zodat u zich gewoon op 
het mooie en bekende terras waant. Het hele terras 
wordt overkapt en verwarmd. Tevens komt er een 
open haard in de serre. Guulke is van plan om de sfeer 
die in het restaurant heerst door te trekken naar de 
serre met een knipoog naar het industriële: trendy en 
vooral eigenwijs. 
Door het creëren van meerdere zitplaatsen is er in het 
cafégedeelte meer gelegenheid om (bedrijfs)borrels 
of feestjes te organiseren.

Voor de Kerstdagen is de nieuwe serre klaar. Wegens 
bepaalde werkzaamheden is Guulke wel genood-
zaakt om op 27 en 28 november dicht te gaan. Guulke 
wilt namelijk niet dat gasten er hinder van ondervin-
den dus daarom is besloten om de zaak twee dagen 
te sluiten. 

Een breed aanbod
Guulke eten en drinken, waar u kunt genieten van een 
gezellige sfeer, de unieke stijl en de culinaire genoe-
gens. Er wordt alleen met verse ingrediënten gekookt 
voor een eerlijke prijs.
Guulke Eten en Drinken is er voor jong en oud. Voor 
diegene die alleen wat willen drinken hebben zij 
een ruime keuze aan dranken. Van diverse heerlijke 
koffies en theesoorten tot speciale bieren en mooie 
smaakvolle wijnen.

Langs de uitgebreide menukaart werken zij ook met 
suggesties van de chefkok met seizoensgebonden 
gerechten. 
Leuk om te doen is High Tea. De kosten zijn € 18,50 p.p.
Een andere optie is een Amusementsdiner. Een avond 
lang genieten van creatieve en kleinere culinaire
gerechten. U kunt kiezen uit 4, 5 of 6 gangen, vanaf 
€ 19,95. Ook voor een High Wine of High Beer kunt u
bij Guulke terecht. 

Vanaf februari in het nieuwe jaar kunt u elke 1e zon-
dag van de maand terecht voor een prosecco-ontbijt. 
Ontvangst zal zijn vanaf 9.30 uur.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website
www.guulke.nl of kom gezellig langs.

Guulke eten en drinken, 
Geenestraat 2A, 6031 VM Nederweert, 
Tel.: 0495 - 634221
E-mail: info@guulke.nl
Website: www.guulke.nl
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, 
weekend vanaf 11.00 uur
Keuken geopend van 11.30 uur tot 20.00  uur 
(in de zomer tot 21.00 uur)

Guulke Eten en Drinken, 
smaakvol, trendy en eigenwijs
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Kerst 2013Kerst 2013
à la carte dineren 

op 1e of 2e  kerstdag
bij het Peeljuweel in Ospel.

Alles  vers bereid met producten 
van de plaatselijke ondernemers.

Alleen op reservering dus reserveer nu!!
Keuken open vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur.

Het Peeljuweel Ospel
O.L. Vrouwestraat 34 – 36
0495 634080
www.hetpeeljuweel.nl

Kerst 2013

Grieks Restaurant Rhodos
Wat een heerlijk gezellig restaurant 

om te zijn en om te eten.

Emmasingel 60 Weert -  Tel. 0495-531862

Wij wensen u fijne dagen toe!

Wij zijn met de feestdagen open.

MODERN
CH I N E E S

Maaseikerweg 280, 6006 SH Weert • Tel. 0495 - 56 31 11
www.detoerist-weert.nl • detoeristweert@gmail.com

1e of de 2e kerstdag
een 4- of een 
6-gangen kerstmenu 
voor € 29,95 of € 39,95
Reserveren gewenst

Schepengraaf 19, 6035 PT  Ospel
tel. 0495-641686 / 06-23165962
www.deturfstaeker.nl / 
e-mail: info@deturfstaeker.nl

Wilt u eens wat anders 
met 1ste kerstdag?
Kom genieten van een 
Kerst High Tea bij de Turfstaeker.

Kosten € 24,50 p.p. incl. 
thee/koffie en een glas Prosecco.

In de maanden januari en februari 
kunt u genieten van een heerlijke 
high tea voor € 17,50 p.p. 
in plaats van € 19,50.

De Turfstaeker
Theetuin, Schenkerij & Lunchwei

                               Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum   

kerst

                               Pannenkoekenhuis • Restaurant • Partijencentrum   

kerst
Casseweg 1a, Ospel • tel. 0495 - 64 13 56 • www.dedorpsherberg.nl

Nieuwe look restaurant
Met de grondige verbouwing willen Aihua De 
Regge–Chung en Lide Chung met restaurant
Azië de toekomst van het traditionele Chinese
restaurant bepalen: Modern Chinees, stevig 
geworteld in de Nederlandse traditie van 
Aziatisch eten, maar met respect voor de 
authentieke Chinese keuken. 

Het ontwerp voor het exterieur en het inte-
rieur weerspiegelt deze waarden: modern, 
eigentijds, licht en ruim, met een sterke 
nadruk op natuurlijke materialen, maar wel 
met elementen die eigen zijn aan het ‘Res-
taurant Azië’ dat onze gasten kennen.  

Vernieuwde restaurantkaart
De Aziatische keuken heeft altijd al bekend 
gestaan om het sociale karakter: het samen 
delen van gerechten en genieten van een 
brede keuze aan smaken. Restaurant Azië 
brengt dat idee ook verder in de vernieuwde 
menukaart. 

Naast het fijnproeversmenu, de rijsttafels 
en de a la carte gerechten, biedt Restaurant 
Azië u nu ook de gelegenheid om zelf uw 
menu samen te stellen uit een keuze aan 
kleinere gerechten. Gaande van vers gewok-
te groenten, gestoomde kabeljauw met prei, 

rundsvlees op traditioneel Japanse wijze of 
gepaneerde kip met scherpe Szechuan peper, 
er is keuze te over. De gerechten zijn te be-
stellen als voor-, tussen- of hoofdgerechten, 
voor uzelf of de hele tafel. Een aanrader!

Tijdens de feestdagen is er natuurlijk het 
Kerstmenu, dat u laat genieten van het beste 
wat we op culinair vlak in huis hebben. 

Take Away en CateringTake Away en Catering
Traditioneel is de Chinese keuken geschikt 
voor het bereiden van meeneem maaltijden. 
Restaurant Azië biedt u – als vanouds - een 
uitgebreide kaart van rijsttafels, combina-
tiegerechten en specialiteiten aan. Deze ge-
rechten kunt u meenemen en zo thuis - met 
een gewaarborgde kwaliteit - genieten van 
een gastronomisch diner. U kan telefonisch 
bestellen, of uw bestelling ter plaatse laten 
opnemen.

Heeft u een familiefeest thuis, een verjaar-
dag of een bedrijfsevent, Restaurant Azië kan 
uw feest de nodige luister meegeven. De ca-
teringservice is erop gericht om u zoveel mo-
gelijk te laten genieten van uw evenement. 
Wij verzorgen een vers, lekker en volledig 
buffet ter plaatse voor groepen van 15 tot 
450 personen.

Restaurant Azië is reeds 40 jaar een vaste 

culinaire waarde in Weert en wijde omge-

ving. Aihua De Regge-Chung en Lide Chung 

zijn, na hun grootouders en ouders, al de 

derde generatie  uitbaters. Na een intensieve 

verbouwing  waarbij het volledige interieur  en 

exterieur werden aangepakt en vernieuwd, is 

Restaurant Azië sinds 01 november  opnieuw 

geopend. 

Restaurant Azië 40 jaar in Weert
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Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

ü 2 HD tv-ontvangers
ü  Gratis Opnemen Pakket
ü Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115

Nu Alles-in-1 
Glasvezel met 
1 jaar gratis 

Interactieve TV

Interactieve HD TV, 
Internet, Bellen van € 68,- 
vóór € 51,50 /mnd met o.a.:

 2 HD tv-ontvangers
  Gratis Opnemen Pakket
 Gratis Spotify Premium

kpn winkel | kpn.com/overstap | 0800 0115
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REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn aangesloten. 

Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom deze patiënt-categorieën 
te optimaliseren door intensiever samen te werken en kennis en kunde beter 

op elkaar af te stemmen. Allereerst Claudicationet, waarbij cliënten met 
vernauwingen in de slagaders van de benen looptraining onder begeleiding 

van een gespecialiseerde therapeut uitvoeren. 
Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg. 
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog, 

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom deze cliënten verbeteren.
Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Verbouwingen ziekenhuis in volle gang

Centrale hal SJG Weert tijdelijk 
afgesloten
Sinds zaterdag 16 november jl. is de 
centrale hal van SJG Weert tijdelijk 
afgesloten. Het is een noodzakelijke 
ingreep om de verbouwingen op de 
begane grond te kunnen voltooien. 
Hier zal in het eerste kwartaal van 
2014 het nieuwe restaurant en de 
politheek geopend worden. De af-
sluiting van de centrale hal zal tot 
begin 2014 duren. 

Omleiding
Doordat de hal van de draaideur tot 
aan de gastvrouwenbalie wordt af-
gesloten worden patiënten en bezoe-
kers omgeleid via de polikliniek Or-
thopedie. De bewegwijzering wordt 
hierop aangepast. De hoofdingang is 
overigens gewoon toegankelijk en de 
receptie blijft bereikbaar. 

Tijdelijke nieuwe locatie restaurant
De restauratieve voorzieningen en de 
cadeaushop die zich normaal in de 
centrale hal bevinden, verhuizen tij-
delijk naar het personeelsrestaurant. 
Daarnaast worden diverse plekken in-
gericht waar patiënten en bezoekers 
gratis een kopje koffie of thee kun-
nen pakken. 

SJG Weert bereidt zich voor op de 
toekomst
Als alles volgens planning verloopt 
kunnen patiënten, bezoekers en ei-
gen medewerkers vanaf februari te-
recht in het gloednieuwe restaurant 
van SJG Weert. In maart volgt dan 

de opening van de politheek en kan 
de afdeling Fysiotherapie de nieuwe 
huisvesting op de eerste verdieping 
in gebruik nemen. 
Daarnaast is er al een start gemaakt 
met de volgende fase van de verbou-
wing. Hierin wordt een aparte per-
soneelsingang in het souterrain ge-
creëerd en wordt er gewerkt aan een 
nieuwe keuken. SJG Weert bereidt 
zich met de verbouwingen voor op de 
toekomst, zodat het ziekenhuis kan 
voldoen aan de eisen die aan de huis-
vesting van een modern ziekenhuis 
gesteld worden. Daar horen op ter-
mijn ook een gecombineerde Spoed-
eisende Hulp en Huisartsenpost en 
een vernieuwd beddenhuis bij. 

Impressie
Nieuwsgierig naar het eindresultaat 
van de huidige verbouwingsactivi-
teiten? Kijk dan op de website van 
SJG Weert voor een simulatiefilmpje 
(http://www.sjgweert.nl/sjg-weert/
verbouwing). Op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen kan natuurlijk 
ook via Facebook (www.sjgweert.nl/
SJGWeert) of via Twitter (@SJGWeert).

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl

Bespaar ook tientallen euro’s 
per maand met zonnepanelen 
van Remozon
Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 
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Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242

Nederweert - Kleine Steeg 2a

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Dit is nog eens een 
leuk Sinterklaaskado

Bij inlevering van deze advertentie

15% KORTING
op de gehele collectie*

(*voorwaarden in de winkel)

Juwelier Ton Rijken
Steenweg 12 - 6041 EW  Roermond - Tel. 0475-420065

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Start Cursussen Cocon
Vrij hobbyen elke woensdag-middag eerstvolgende woensdag

1 x p.2. wkn. 27 november

Engels conversatie woensdagmiddag eerstvolgende les
1 x p. 2 wkn. 4 december

Adresstickers maken maandagavond 2 december

Tapas workshop woensdagavond 18 december

Tuinontwerp dinsdagavond 3 december

Bloemschikken vrijdagavond 10 januari 2014
beginners 1 x p.mnd.

Solliciteren woensdagavond 15 januari 2014

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl 
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(0495)-626235; 
email: cursussen@coconnederweert.nl; 



Het is najaar en dat betekent dat natuur 
zich klaarmaakt voor de winter. Voor de 
gemeente is het de tijd van groenonder-
houd. Bomen die een gevaar opleveren 
voor de omgeving worden gerooid, tak-
ken worden gesnoeid en groenpercelen 
worden aangepast aan de structuur van 
de omgeving. Er wordt ook nieuw groen 
aangeplant. We zetten de belangrijkste 
werkzaamheden op een rij en kijken ook 
naar het speelveld aan het St. Antonius-
plein dat binnenkort wordt aangepast. 

Keuzes maken 
“Over bomen hebben veel mensen een me-
ning, het ligt gevoelig”, zegt Bram Thijssen 
die verantwoordelijk is voor het groenbe-
leid en het speelruimtebeleid. “Kijk maar 
naar de discussie rond het rooien van een 
groot aantal bomen in het buitengebied in 
2003/2004. Veel bewoners waren destijds  
bezorgd over het besluit. Nu, 10 jaar 
later, blijkt dat destijds de goede keuzes 
zijn gemaakt. De bomen kregen door de 
snoeironde de ruimte waardoor ze verder 
konden groeien". 

Het gesprek aangaan 
Ook een bomenrij bij Braosheuf is een 
gevoelig onderwerp van gesprek. Daar 
verschillen buurtbewoners van mening. 
Voor de een is de rij het mooiste stukje 
Nederweert, maar een ander heeft last 
van de bladeren en schaduw. “Het is dan 
moeilijk om een goede oplossing te vin-
den.” Volgens Thijssen is het belangrijk dat 
bewoners het gesprek met elkaar blijven 
aangaan. De gemeente kan daar zeker een 
rol bij spelen. 

Blijven communiceren 
Twee weken geleden werd een lijst met bo-
men gepubliceerd die dit jaar worden ge-
rooid in het kader van het jaarlijkse groen-
onderhoud. Opzichter Bram Rulkens: “Het 

Jan Weijers uit Leveroy zet zich al 35 
jaar belangeloos in voor de Leveroyse 
gemeenschap. Besturen en bouwen voor 
de tennisclub en het gemeenschapshuis, 
besturen en muziek maken voor de fan-
fare. Niets is hem teveel. Een vrijwilliger 
waar we trots op kunnen zijn! Voor al 
zijn verdiensten is hij afgelopen zater-
dag dan ook onderscheiden tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

Burgemeester Evers verraste hem op het 
jaarlijkse Caeciliafeest van Fanfare Con-
cordia, bij Zaal Wetemans in Leveroy. 

is belangrijk om daarover te communice-
ren. Dat voorkomt verrassingen achteraf en 
het voldoet aan ons communicatiebeleid. 
En inwoners bij wie in de buurt meerdere 
bomen worden gerooid, informeren we via 
een brief of in een persoonlijk gesprek”.

Hoeveel wordt er geplant?
Sinds twee weken is de gemeente Neder-
weert bezig met het omvormen en aan-
planten van diverse plantsoenen en groen-
stroken. Rulkens betwijfelt of bewoners 
weten hoeveel groen in zo’n ronde wordt 
aangeplant. “Het is moeilijk om dat in te 
schatten”, geeft hij toe. "In totaal worden 
dit najaar meer dan 10.000 m² plantsoen 
omgevormd en/of aangeplant. Hiervoor 
zijn meer dan 31.500 stuks heesters/vaste 
planten en 3.200 stuks bloembollen nodig. 
Daarnaast wordt er 6.500 m² aan gras/
gazon aangelegd. Tenslotte zullen er 112 
nieuwe bomen worden aangeplant.” De 
werkzaamheden duren tot het einde van 
het jaar. Daarbij speelt het weer natuurlijk 
een grote rol.

Herinrichting speelterrein St. Antonius-
plein
Behalve het groenonderhoud wordt er 
binnenkort een begin gemaakt met het 
opknappen van het speelveldje aan het 
St. Antoniusplein. “We hebben samen 
met bewoners gekeken hoe we het plein 
aantrekkelijk kunnen maken voor kinde-
ren. Dit heeft geleid tot een plan dat we 
gaan uitvoeren”, aldus Bram Thijssen. Er 
worden nieuwe speeltoestellen geplaatst. 
Om genoeg ruimte te hebben voor de 
toestellen, wordt het bestaande grasveldje 
uitgebreid. De voorbereidende werkzaam-
heden beginnen op maandag 9 december. 

Beleid
Het beleid van de gemeente is erop ge-
richt om jaarlijks een aantal speelveldjes 

Tennisvereniging
Jan Weijers (57) was in 1978 mede-
oprichter van de Tennis Vereniging 
Leveroy . Hij werd bestuurslid en 
bouwde met een aantal andere vrij-
willigers een eigen clubhuis. Gedu-
rende 11 jaar was hij penningmeester 
van deze vereniging. 

Fanfare Concordia
Inmiddels is hij ook al 25 jaar bestuurs-
lid van Fanfare Concordia Leveroy. Hij 
was tot medio dit jaar penningmeester 
en is lid van de activiteitencommissie  

op te knappen die verouderd zijn, niet 
meer voldoen aan de geldende eisen of 
niet meer aansluiten bij de doelgroep 
die in de buurt woont. Bij de evaluatie 
en actualisatie van het speelruimtebeleid 
besloot de gemeenteraad dat de speel-
ruimtes in het centrum van Nederweert 
verbeterd moesten worden. Specifiek 
werd het speelveldje aan het St. Antoni-
usplein genoemd. Dat is de reden om dit 
terrein nog dit jaar aan te pakken. 

Inbreng bewoners
Volgens Thijssen zijn op basis van de 
wensen van de bewoners twee ont-
werpen gemaakt waaruit gekozen kon 
worden. Het uiteindelijke inrichtingsplan 
is te vinden op nederweert.nl. Over de 
locatie van het aanwezige kunstwerk 
Rustpunt vindt nog overleg plaats met 
de initiatiefnemers en de makers van het 
beeld. “In principe hoeft het beeld maar 
enkele meters opgeschoven te worden, 
maar het kan ook zijn dat er naar een 
andere plek in de directe omgeving 
wordt gekeken”, aldus Thijssen die zeer 
te spreken is over de wijze waarop de 
bewoners hebben meegewerkt. 

Uitvoering
De voorbereidende werkzaamheden 
hebben geen gevolgen voor de bereik-
baarheid van het plein. Het is niet nood-
zakelijk om wegen of parkeerplaatsen af 
te sluiten. Op vrijdag 13 december wor-
den de toestellen geplaatst. Als laatste 
zal er ook nieuw groen aangeplant gaan 
worden rondom het speelveldje. Dit 
vindt in principe in januari plaats, maar 
is sterk afhankelijk van de weersomstan-
digheden. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Bram Thijssen van het team Binnen-
dienst.

van deze muziekvereniging. Ook 
speelt hij hoorn in het fanfarekorps. 
De vereniging is zeer betrokken bij de 
plaatselijke dorpsgemeenschap en luis-
tert vele activiteiten en plechtigheden 
op. Zij ontvangt brede steun uit de 
gemeenschap en wordt gesteund door 
een damescomité en vele sponsoren 
binnen en buiten Leveroy.

Gemeenschapshuis
Met zijn bouwkundige kennis als 
achtergrond werd Jan Weijers in 2002 
bestuurslid van de Stichting Gemeen-
schapshuis Pestoeërskoel Leveroy. 
Deze stichting exploiteert het ge-
meenschapshuis in de kern Leveroy. 
Met een Europese subsidie van 1 mil-
joen euro moest dat gemeenschaps-
huis vrijwel volledig worden her- en 
verbouwd, een project dat de heer 
Weijers samen met andere vrijwilligers 
heeft begeleid/uitgevoerd.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren Jan 
Weijers van harte met zijn Koninklijke 
onderscheiding!

Samen gaan we voor groen
Opknappen openbaar groen en speelveldjes

Koninklijke onderscheiding voor Jan Weijers uit Leveroy

GemeenteContact
Donderdag 28 november 2013

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 0495-677111 of 14 0495
Fax: 0495-633245 
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 
 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 
leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 
gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-
lende mogelijkheden om de officiële bekend-
makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen zorgt 
ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 
ook regionale en landelijke bekendmakingen 
per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 
bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 
e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 
de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 
Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 
te stellen. 
De officiële bekendmakingen worden weke-
lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 
geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 
via social media verspreid. 
Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.
Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 
voorzijde van het gemeentehuis gehangen.
In de hal van het gemeentehuis staat een 
computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 
om de bekendmakingen  digitaal in te zien.
Inwoners die niet over internet beschikken en 
een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-
zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

Themaraden
NUP, ontwikkelingen I&A, project STERK
Nu en in de toekomst willen we u op-
timaal van dienst kunnen blijven zijn. 
Maar daarvoor is het wel noodzakelijk 
dat we investeren in ict-voorzieningen. 
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening en e-Overheid (NUP) 
richt de aandacht op het verbeteren van 
de dienstverlening in de zgn. e-over-
heidsagenda. Ze geeft daarvoor heldere 
financiële spelregels: het Rijk betaalt 
de ontwikkeling van ict-voorzieningen; 
gemeenten, provincies en waterschap-
pen betalen de aansluiting op de eigen 
organisatie. Op maandag 2 december 
om 19.30 uur wordt de raad bijgepraat 
over het NUP, de ontwikkelingen binnen 
informatisering en automatisering en 
het dienstverleningsproject STERK van 
onze gemeente.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Per 1 januari 2013 is de Regionale Uit-
voeringsdienst (RUD) van start gegaan. 
De RUD Limburg-Noord is een samen-
werkingsorgaan van provincie en ge-
meenten. Met als doel een zo optimaal 
mogelijke kwaliteit te leveren op het ge-
bied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. In eerste instantie wordt 
hoofdzakelijk samengewerkt op milieu-
gebied in Noord- en Midden-Limburg. 
De dienst is nu bijna een jaar bezig en 
in de themaraad op dinsdag 3 december 
worden de eerste ervaringen en resulta-
ten besproken. Aanvang: 19.30 uur.

Dekkingsplan brandweer
Het dekkingsplan van de brandweer 
Limburg-Noord beschrijft de branden 
van de afgelopen jaren, de huidige 
opkomsttijden van de brandweer in de 
regio Limburg-Noord en biedt regionale 
voorstellen om de brandweerdekking te 
verhogen. Het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft 
opdracht gegeven om dit plan te actua-
liseren. Het concept is nu klaar en wordt 
aan alle gemeenteraden voorgelegd. Op 
dinsdag 17 december staat het dekkings-
plan op de agenda van de raadsverga-
dering. De themaraad is op dinsdag 3 
december en begint om 20.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om bij de 
themaraden aanwezig te zijn. Op onze 
site vindt u de complete agenda’s.

Ook de leerlingen van De Schrank in Os-
pel krijgen over een tijdje les in een ver-
bouwde school die helemaal voldoet aan 
de eisen van deze tijd. We investeren in 
de toekomst en daarmee ook in kwalita-
tief goed onderwijs. Oude en versleten 
lokalen worden afgebroken, zodat alleen 
de nieuwere gedeelten overblijven. Ook 
gaan we hier het Frisse scholen-concept 
toepassen om een gezond binnenklimaat 
te combineren met een lager energie-
verbruik. De gemeenteraad stelde op 
dinsdag 12 november een krediet van 
ruim twee miljoen euro beschikbaar 
voor de verbouwing, de tijdelijke huis-
vestingskosten en energiebesparende 
maatregelen.

Momenteel zijn de verbouwplannen in 
ontwikkeling. Na de herfstvakantie van 
2014, direct na de oplevering van de 
nieuwe scholen in Budschop en Neder-
weert-Eind, begint de omvangrijke klus 
in Ospel.

Verbouwing
De huidige school wordt verkleind en 
gemoderniseerd, zodat deze toekomst-
bestendig is voor de langere termijn. De 
oude en versleten gedeelten worden 
gesloopt; de nieuwere gedeelten blijven 
behouden voor de school.

Frisse scholenconcept
Voor de realisatie van kwalitatief en 
eigen tijdse goede scholen vindt de raad 
het van belang dat ook wordt geïnves-
teerd in het Frisse scholenconcept. Met 

Een fris hoofd, dat leert lekker!
het beschikbaar gestelde geld kan het 
schoolbestuur energiebesparende maat-
regelen doorvoeren en het binnenklimaat 
in de school verbeteren.

Tijdelijke huisvesting
Tijdens de verbouwingsperiode krijgen de 
kinderen een ander onderkomen. In over-
leg met het schoolbestuur Meerderweert 
is ervoor gekozen om deze leerlingen les 
te laten krijgen in de voormalige Mar-
tinusschool in Weert. De leerlingen van 
Nederweert-Eind zitten sinds kort ook in 
dit goed onderhouden schoolgebouw met 
een veilige speelplaats. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om ook een aantal kinde-
ren uit Ospel onder te brengen in de voor-
malige kleuterschool in Budschop. Om de 
tijdelijke huisvesting zo goed mogelijk te 
regelen, is ondertussen een werkgroep 
van de school met daarin ook een aantal 
ouders aan de slag gegaan om te komen 
tot een goed en met alle betrokkenen 
afgestemd plan.

Hoe gaat het nieuwe schoolgebouw 
eruit zien? Kijk op onze website voor een 
impressie.

Over een paar weken ziet het speeltuintje op het St. Antoniusplein er heel anders uit. Kinderen kunnen dan naar hartenlust spelen op nieuwe toestellen op een groter 
grasveldje. (Foto: gemeente Nederweert)

Op de website...
MVO-prijs Weerterland 2013-2014 
voor ondernemers in het 
leven geroepen 

www.nederweert.nl

Heerlijk avondje
Nog een weekje en dan is het weer zover: 
Pakjesavond! Niet heel veel inwoners heb-
ben dan het voornemen om een bezoekje 
aan het gemeentehuis te brengen. En 
daarom is besloten om de donderdag-
avondopenstelling op die dag te laten ver-
vallen. Onze reguliere openingstijden zijn 
op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 
uur en op donderdag van 16.30 tot 19.00 
uur. Daarnaast kunt u op woensdag van 
13.30 tot 16.30 uur terecht op afspraak. 

We wensen u een mooi Sinterklaasfeest 
toe!



Oud-NWB renner 
Piet Craenen

Zaterdagmorgen 16 november 2013 is in 
Neder weert-Eind, na een kortstondige ziek-
te, op bijna 80-jarige leeftijd de Oud-NWB 
renner Piet Craenen overleden.
Piet begon zijn carrière in 1952 bij de 
junioren  en boekte zijn eerste overwin-
ning op 24 augustus in Nederweert. In 
de jaren 1953 en 1954 behaalde de sterke 
renner bij de amateurs 14 overwinningen 
waaronder het Clubkampioenschap met de 
ploeg Neder weert/de Zwaluw. Ook werd 
Piet NWB kampioen van 1954 op 1 augus-
tus in Linne. De overstap naar de KNWU in 
1955 was dan ook vanzelfsprekend en Piet 
Craenen  bewees zijn klasse tussen de beste 
Limburgse amateurs, hij won 7 wedstrijden 
en was vooral in België een gevreesde con-
current. Bij de Limburgse kampioenschap-
pen behaalde hij een 6e plaats (winnaar 
Harrie Schoenmakers uit Blerick).
Zijn uitstekende rijden bleef niet onopge-
merkt getuige zijn uitverkiezing in de Lim-
burgse ploeg voor de 5 daagse Ronde van 
Belgisch Limburg. Piet werd 2e in de eind-
uitslag achter de Antwerpenaar Clerckx 
die in de vijf etappes 2 seconden minder 
gebruikte. De beloning was dat hij met de 
Nederlandse equipe mocht deelnemen aan 
de zware ronde van Kroatië, een etappe-
wedstrijd over 11 ritten met cols die in de 
Tour niet zouden misstaan. Na een 10e en 
14e plaats in de eerste twee ritten kwam 
Piet in de 3e rit te vallen, zijn rechterknie 
was zo gehavend dat verder rijden onmo-
gelijk bleek. De rest van het tot dan zo uit-
stekend verlopen seizoen was voor de man 
uit Nederweert afgelopen. Het jaar daarop 
probeerde Piet Craenen het opnieuw bij de 
NWB waar hij toch weer wat ereplaatsen 
verzamelde maar niet meer in staat bleek 
zijn vroegere vorm te bereiken. Einde van 
een veelbelovende loopbaan als renner.

Piet rust in vrede.

Hondenspeelveldje te Ospel.
Volgens de gemeente komt het nieu-
we hondenspeelveldje in Ospel te liggen
tussen de Lemmenhoek en de Pas-
toor Brandstraat.(zie weekblad van 
21 nov.jl.)
Dan zal de Gemeente nog voor een 
nieuwe hondenbrug moeten zorgen.
Dat wordt een duur speelveldje.

P.K.

PINKE

MAJORETTE DUO OP CONCOURS:
In navolging van een trio dat afgelopen jaar 
veel succes boekte op concoursen in binnen- 
en buitenland is er nu een duo dat al twee 
maal succesvol deelnam aan concoursen.
Op zondag 27 oktober gingen de zusjes Va-
lerie en Ayla Beerens naar Someren.
Een week later bezochten ze een concours 
in Maastricht waar ze beloond werden met 
zilver en een ticket voor deelname aan de 
Nederlandse kampioenschappen op 14 dec. 
a.s. in Waalwijk.
We felicieren Valerie en Ayla met de be-
haalde resultaten en wensen hun een goede 
voorbereiding toe naar aanloop van de Ne-
derlandse Kampioenschappen.

AGENDA NOVEMBER – DECEMBER:
De laatste maand van 2013 komt alweer 

in zicht,
Daarom krijgt u de laatste activiteiten van 

het jaar in dit gedicht.

De jeugdleden van de vereniging zullen 
inmiddels wel weten,

Dat ook dit jaar de St. Nicolaasavond niet 
wordt vergeten.

Op vrijdag 29 november wordt de jeugd om 
17.30 uur bij het clubgebouw verwacht,

Een vriend (vriendin) slaapspullen en een 
klein cadeautje moet er worden meegebracht.

De activiteitencommissie wist weer een 
leuke avond voor jullie te organiseren,

Om de goedheiligman en zijn knechten op 
deze manier te eren.

Deze avond draait om gezelligheid, spel 
en sfeer,

Maar we hopen ook nog op goed weer.

Het majorette-duo Valerie en Ayla hebben 
het op de concoursen zo goed gedaan,

Dat ze op 14 december naar de Nederland-
se kampioenschappen mogen gaan.

In Waalwijk wordt die dag om de tittel 
gestreden,

Het zou fijn zijn als de meiden ook op 
deze dag het kampioenspodium mogen 

betreden.

Om in de kerstsfeer te komen, brengen de 
harmonie, schutterij en zangkoren

Op zaterdagavond 14 december hun muzi-
kale kerstinbreng ten gehore.

In Reigershorst, gehuld in dennengeuren,
Aangevuld met mooie kerst kleuren.

Iedereen is welkom op dit festijn,
De muzikanten en koren vinden uw belang-

stelling wel fijn.

Dan zijn we op zondag 15 december aan-
gekomen,

Bij een volle bingo-kaart zullen we u gaan 
belonen.

De leden van de schutterij 
Worden uitgenodigd voor een kerst-bingo 

partij.
We hopen u op deze middag te begroeten,
Vanaf 14.00 uur worden de nummers 1 tot 

90 afgeroepen.
We kienen voor één rijtje en dan voor de 

volle kaart,
Het is beslist een zondagmiddag waard.

Op 23 december komen de leden van de 
activiteitencommissie weer bij elkaar,

Om de activiteiten te bedenken voor het 
nieuwe jaar.

Tenslotte bedanken wij de sponsoren, 
leden, vrienden en alle andere mensen

En ontmoeten wij u graag op onze nieuw-
jaarsreceptie voor het uitwisselen van de 

nieuwjaarswensen.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 30 november
Budel B3 - Leveroy B       12.45
HEBES D2 - Leveroy D       11.30
Budel E4 - Leveroy E1       9.45
Rkesv/Rksvv E2 - Leveroy E2       9.30
Budel F4 - Leveroy F          8.45
 
Zondag 1 december
Leveroy 1 - RKESV 1        14.30
Leveroy 2 - Nunhem 1        11.00
DESM 5 - Leveroy 3          9.30
Leveroy 4 - SVVH 3           10.00
Helden Vr2 - Leveroy Vr       12.00
 

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZONDAG 1 DECEMBER 
v. Hornehal, Horn
DS1. Leudal DS2 - Ospel/Merefeldia DS1 13.05 u.
 
DINSDAG 3 DECEMBER
POSTERHOLT
recreanten:  Posterholt - Ospel 20.00u.
 

WIJNACTIE 2013
ZATERDAG 14 DECEMBER!!!!!!

 
zie ook: www.handbalclubospel.nl

 

Voor afgelopen zaterdagavond was er een 
Rescuedag georganiseerd door Duikteam 
Nederweert waar alle leden aan mochten 
deelnemen ongeacht de hoogte van hun 
brevet. Het begon met een demonstratie re-
animeren. Na alle vragen goed te hebben be-
antwoord werd de groep in vijven gesplitst. 
Op verschillende plaatsen in het zwembad 
trof de groep een scenario waarbij er snel en 
vakkundig gehandeld diende te worden. De 
ene keer was dit een slagaderlijke bloeding 
en de andere keer een slachtoffer met een 
longoverdrukverwonding. Ook het gebruik 
van het zuurstofkoffer of de AED werd bij 

Rescuedag bij Duikteam Nederweert

verschillende scenario’s gebruikt. Daarnaast 
was er nog een kennissenbank waar op me-
disch vlak vragen beantwoord moesten wor-
den. Al met al was het weer voor velen een 
geode herhaling of een welkome aanvulling 
om hun kennis uit te breiden.
Wil jij ook je duikvaardigheden op peil hou-
den of uitbreiden, of gewoon lid zijn van 
een gezellige duikvereniging, kom dan eens 
kijken op zaterdag naar onze zwembadtrai-
ningen of kijk op onze site  op www.duik-
teamnederweert.nl. Een mail sturen kan 
natuurlijk ook. Stuur deze dan  naar info@
duikteamnederweert.nl 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Diplomaschieten Bij HBS Wilhelmina op 
17-11-2013
Sven de Wit 218 punten Diploma C
Nordin Donkers 153 punten Diploma A
Bjorn Seerden 147 punten Diploma A
Noah Minten 76 punten  Diploma A

Programma
28 november – Mussehook toernooi Roggel
6-7-8 december – 7e en 8e Indoorwed-
strijd bij Vriendschap en Strijd Hunsel
13-14-15 december – 4e Bondswedstrijd bij 
HBS Wilhelmina. Org. De Grensjagers Budel.
19 december – Kersttoernooi bij De Zon-
nebloem Heel.

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

HARMONIE ST. JOSEPH

Extra ledenvergadering:
Op donderdag 28 november is er na de 
pauze van de repetitie van het harmonie-
orkest (omstreeks 21.15 uur) een extra le-
denvergadering in Zaal Willem Tell. Op de 
agenda staan twee onderwerpen:
1. het voorstel van het bestuur om, met een 

positief advies van de Muziekcommissie, 
Fer Koolen te benoemen tot onze nieu-
we (vaste) dirigent.

2. gaat het harmonie-orkest in 2014 op con-
cours?

Dit zijn belangrijke beslissingen. Wij reke-
nen dan ook op een goede opkomst van de 
leden.

Caeciliafeest:
Op zaterdag 30 november vieren we 
ons Caeciliafeest. We beginnen de dag om 
10.00 uur traditiegetrouw met een dienst. 
Pastor Emile Gerards zal ook dit jaar in deze 
dienst voorgaan en onze jeugdharmonie 
zal zorgen voor de muziek. De dienst vindt 
plaats in ons verenigingslokaal Zaal Willem 
Tell. 
Na de dienst worden de jubilarissen van dit 
jaar door onze voorzitter gehuldigd. En dat 
zijn:
-  10 jaar: Henk van Diepen
-  25 jaar: Roy Kuijpers, Bèr Moonen, Esther 

Geuns-van de Goor, Frank van den Heuvel 
en Janine Sieben-Kierkels

Na de muzikale rondgang en een kop stevi-
ge erwtensoep en brood met zult is het tijd 
voor de Kroegentocht.
Het avondfeest vindt dit jaar plaats in Zaal 
De Schans en het is echt party-time. Het 
thema dit jaar is DISCO. We gaan swingen 
op muziek uit de jaren ´70 en ´80. DJ Frenkie 
zal zorgen voor de onvervalste discosfeer 
en voor Karaoke. Ook voor een drankje en 
een hapje wordt natuurlijk goed gezorgd. 
Tijdens de avond wordt ook de Valse Noot 
uitgereikt aan degenen die het afgelopen 
jaar de stomste streek heeft uitgehaald.

Repetities jeugdharmonie en harmo-
nie-orkest:
Op donderdag 5 december zijn er van-
wege Pakjesavond geen repetities voor de 
jeugdharmonie en het harmonie-orkest.

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

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

Lijkt het je leuk om eens te proberen of bad-
mintonnen 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 vereni-
ging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede moge-
lijk gemaakt door:
Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.
KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

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)

EHBO vereniging Nederweert organi-
seert op 17 december in de Pinnehof in 
Nederweert een informatie-avond over 
EHBO aan ouderen. 
  
Cursus/informatie avond: Eerste Hulp Aan 
Ouderen op 17 december: 
De cursus bestaat uit 1 les, waarin zowel 
theorie als praktijkhandelingen naar voren 
komen. 
Doelgroep: Hulpverleners die met ouderen 
omgaan, Mantelzorgers, ouderen enz… 
Vooropleiding: geen. 
De kosten bedragen €  20,00. 
Aanmelden kan via 
secretariaat@ehbonederweert.nl. 
  
Bedankt namens EHBO Nederweert 
  

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 48,  30 november en 1 december 2013.

Zaterdag 30 november.
Uitwedstrijden.
Yellow Sox – U14-2 15.30 uur. 
Thuiswedstrijden.
U12-1 – Heeze 15.15 uur.
MU18 – Bladel 15.15 uur.
U16-1 – Deurne 17.15 uur.
U16-2 – BSW 17.15 uur.
U18-2 – Tracks 19.15 uur.
U20 – Tracks 19.15 uur.

Zondag 1 december.
Uitwedstrijden.
Quo Vadis – U14-1 11.45 uur.
Heeze – HS-2 16.30 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

De speler van de maand
Na een lange zomervakantie is het basket-
balseizoen weer gestart. En dit betekent 
natuurlijk ook dat de speler van de maand 
weer elke maand wordt uitgekozen. Voor 
diegenen die het niet meer precies weten 
wat het inhoud, het is iemand die zich on-
derscheidt van de rest, of iemand die een 
enorme vooruit gang heeft gemaakt. En 
daarom natuurlijk in het zonnetje gezet 
moet worden ! 

De allereerste speler van de maand van dit 
seizoen is uitgekozen in de U14-1. De coaches, 
Fons, Manon en Noud, zagen hem een grote 
vooruitgang maken in zijn drives naar het 
bord toe, hij scoorde hierdoor ook veel meer. 
En hij krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Mis-
schien weet je nu al wie het is geworden. 

Het is namelijk Jack Comijns!

Jack had totaal niet verwacht dat hij uit-
gekozen werd. Hij is 13 jaar, en gaat door-
deweeks naar de school Philips van Horne. 
Het allerleukste van basketbal vindt hij 
wedstrijden spelen. Zijn positie in het veld 
is center. Als ze op de training slides moeten 
lopen, vindt hij dit wat minder leuk. Maar hij 
zegt; dat het wel belangrijk is dat ze hierop 
oefenen,om goed te kunnen verdedigen.

Thuis oefent hij vaak op zijn basket, maar 
zijn bal is niet goed meer. Omdat hij nu 
speler van de maand is geworden heeft hij 
een basketbal gekregen, wat dus extra goed 
uitkomt. Ook heeft hij twee kaartjes gekre-
gen om een BSW-wedstrijd te gaan kijken. 
Hij is nog nooit naar zo’n wedstrijd geweest. 
Maar heeft er nu al heel veel zin in.

Misschien denk jij nu wel, dat je ook speler 
van de maand wilt worden. Probeer dan iets 
extra´s bij de club te doen, zodat je positief 
opvalt of extra goed je best te doen tijdens 
de trainingen en wedstrijden. En misschien 
sta jij dan de volgende keer in de krant en 
op de sites.

Verder wens ik Jack nog veel basketbal 
plezier  toe !

De grote clubactie is al een paar weken ge-
leden begonnen. Vorig jaar hadden we een 
mooi bedrag opgehaald voor onze club, ho-
pelijk gaat dat dit jaar ook weer lukken! Heb 
jij al loten gekocht? 

Jumping Giants Lets Go!

Uitslagen Libre
Nunhem 1 – Vlegelke 1   2 – 4.
Black 1 – Vlegelke 2         0 – 6.
Vlegelke 3 – Touche 1      6 – 2.

In  het eerste team speelde Jaap Blok prima 
met 5.60 gem.
In het tweede won Jan Stultjens met 3.45 en 
Math Koppen met 6.17 gem.

Programma Libre
Maandag 2 – 12
Boukoul 3 – Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Haazehoof 3.
Dinsdag 3 – 12
Joppe 2 – Vlegelke 1.

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – Haazehoof 1  11 – 1.
BVE 1 – Vlegelke 2  7 – 5.
Jonas 1 – Vlegelke 3  7 – 5.
Vlegelke 4 – Jagerslust 1  6 – 6.

Programma Golf
Vrijdag  29 – 11 . 
Rooij 1 – Vlegelke 1 .
Vlegelke 2 – Stamgasten 1.
Vlegelke 3 – Haazehoof 2.
BVE 3  - Vlegelke 4.

Veel Succes LB.

Jong Nederland Budschop volop in be-
weging.
De leden en leiding van Jong Nederland 
Budschop zitten niet stil.
11 november organiseerde JNB de jaarlijkse 
Sint Maarten viering in Budschop, dit gaat 
natuurlijk niet vanzelf. Op zaterdag 9 no-
vember was een groot deel van de leiding 
in de weer, de mannen waren de hoop aan 
het opbouwen en de vrouwen bakte heer-
lijke wafels.
Zaterdag 16 november was er wederom veel 
beweging in, op en rond de blokhut. Het 
was tijd voor de jaarlijkse ‘doe-dag’. Tijdens 
deze dag worden allerhande klusjes rondom 
de blokhut aangepakt, de goten werden 
schoongemaakt, rotzooi opgeruimd, bla-
deren geveegd, vloeren geboend en ga zo 
maar door. Tevens was er leiding te vinden 
op de akker waar het St Maartenvuur plaats 
vond. Hier werden de overgebleven spijkers 
opgeruimd. Gelukkig kregen we deze dag 
hulp van het oudercomité en de vrienden 
van Jong Nederland Budschop.
Tussen deze activiteiten door gingen de we-
kelijkse groepsavonden gewoon door, werd 
er enthousiast deelgenomen aan de dis-
trictsacitiviteiten, werden 2 kampterreinen 
bezocht, er vonden  vergaderingen, er was 
een voorzittersoverleg in Panningen en ga 
zo maar door.

Via deze weg willen we dan ook alle leiding 
heel erg bedanken voor hun inzet! Zonder 
hun enthousiasme en inzet zou JNB niet 
kunnen draaien.

Programma Wo. 27 nov. Junioren
Eindse Boys A1 - SV Budel A2 19.30 uur
Programma Do. 28 nov. Vrouwen
Eindse Boys  VR1 - RKMSV Vr2 19.30 uur
Programma Za. 30 nov. Junioren
Linne A1 - Eindse Boys A1 14.00 uur
Eindse Boys B1 - Koningslust B1 14.00 uur
FC Oda C2 - Eindse Boys C1 13.30 uur
Eindse Boys C2M - SHH C5 12.30 uur
Eindse Boys D1 - Grashoek D1G 12.00 uur
Eindse Boys D2 - Merefeldia D3G 11.00 uur
Eindse Boys E1 - Maarheeze E1 09.15 uur
Eindse Boys E2 -  Cranendonck E3 09.15 uur
MMC Weert F2 - Eindse Boys F1 09.00 uur
Programma Za. 30 nov. Veteranen
BEVO - Eindse Boys  17.00 uur
Programma Zo. 1 dec. Senioren 
Rood Wit’67/Nyrstar 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 vrij
Eindse Boys 3 - Crescentia 2 10.30 uur
Eindse Boys 4 - SV Budel 8 10.00 uur
MMC Weert 8 - Eindse Boys 5 10.00 uur
Programma Zo. 1 dec. Vrouwen 
Laar VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur

Mededelingen
Roodwit’67/Nyrstar:  Boszicht 230, 6024 AP, 
Budel Dorplein
Donderdag 28 nov kaarten aanvang 20.00 uur
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde of 
ingelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

RKSVO Nieuws

Zaterdag 30 november:
SV Laar A2 - RKSVO A1 13.00
RKSVO A2  - SV Laar A4 15.00
RKSVO B1 - EVV B1 15.00
RKSVO B2 - vrij
Haelen C1   - RKSVO C1 13.00
Helden C2 - RKSVO C2g 13.00
RKSVO C3g - RKESV C2 13.00
RKSVO D1     -  
Brevendia D1 12.00
Brevendia D2g - RKSVO D2g 11.30
Helden D4 - RKSVO D3g 13.00
Heythuysen E1 - RKSVO E1 09.30
RKESV E1g - RKSVO E2  09.30
RKSVO E3 - Helden E4 10.00
RKSVO E4g - Maarheeze E4 10.00
RKSVO F1 - vrij
RKSVO F2 - Merefeldia F2g 10.00
RKSVO F3 - FC Oda F4 11.00
RKSVO F4 - Helden F6 11.00
RKSVO F5g - vrij
Zondag 1 december:
RKSVO 1 - Maarheeze 1 14.30

Pupil van de week: Tuur Bosma RKSVO F1
Sponsor van de wedstrijd: Cafe de Schans
Leunen 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - Merefeldia 3 13.00
RKSVO 4 - SV Budel 5 11.00
MMC Weert 6 - RKSVO 5 10.00
Merefeldia 6 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - RKSVV 3 10.00
Geusselt Sp. da.1 - RKSVO da.1 14.30

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl 

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 30 november
Merefeldia A1 – Haelen A1  15:00
Merefeldia A2 – Panningen A2  15:00
SVC 2000 B1 – Merefeldia B1  13:00/14:30
Panningen B2 – Merefeldia B2  14:00/15:00
Merefeldia MB1 is vrij
Merefeldia C1 – Helden C1  13:30
SV Budel C3 – Merefeldia C2  11:45/12:45
Merefeldia C3 – Haelen C3G  13:30
MBC’13 D1 – Merefeldia D1G  11:30/12:30
Merefeldia D2G – Laar D3  12:15
Eindse Boys D2 – Merefeldia D3G 10:15/11:00
Merefeldia D4G – FC Maasgouw D3  12:15
Merefeldia MD1 is vrij
Merefeldia E1 – SVH’39 E1  11:00
VV GKC E1G – Merefeldia E2  09:00/10:00
Brevendia E2 – Merefeldia E3  08:30/09:30
Merefeldia E4 – DESM E3G  11:00
Merefeldia E5 – RKVB E2  10:00
Merefeldia E6 – Laar E6G  10:00
SHH E9 – Merefeldia E7G  08:45/09:45
Merefeldia F1 – SHH F1  10:00
RKSVO F2 – Merefeldia F2G  09:15/10:00
Merefeldia F3G – SVC 2000 F3  09:00
Altweerterheide F1 – Merefeldia F4 08:00/09:00
Merefeldia F5 – Brevendia F3  09:00
BEVO F3 – Merefeldia F6  10:15/11:15

Programma Veteranen
Zaterdag 30 november
RKSVN – Merefeldia  16:00/17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 1 december
BEVO 1 – Merefeldia 1  12:45/14:30
SVC 2000 2 – Merefeldia 2  09:30/11:00
RKSVO 3 – Merefeldia 3  11:45/13:00
Merefeldia 4 – EMS 3  11:00
Merefeldia 5 – Wilhelmina’08 2  12:00
Merefeldia 6 – RKSVO 6  10:00
Heythuysen 5 – Merefeldia 7  08:45/10:00
Merefeldia VR1 is vrij

Agenda
Vrijdag 29 november
Thema-avond senioren
Aanvang 20:30 uur
Donderdag 12 december
Kruisjasavond (overige data: 19/12 en 16-23-
30/01)
Aanvang 20:30 uur
Zaterdag 14 december
Windbuksschieten C- en D-jeugd
Aanvang 19:00 uur

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zondag 1 december
Horn, van Hornehal 
DS1 Hendriks Graszoden/Leudal DS2 - Ospel/
Merefeldia DS1 13.05 uur

Wedstrijdbal wordt deze week geschonken 
door: Bakkerij Tommie

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

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

Tevens het adres voor het leegruimen 
van woningen en ophalen van al uw 

overbodige  spullen. 
Ook oud ijzer en witgoed is welkom. 

Tel. 0653442320 
www.hhkoopjes.nl / info@hhkoopjes.nl



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, kantoor-
uren 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@kerkne-
derweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, kerk-
bijdrage, giften e.d. Rabobank rek. nr. 
1355.07.227 ten name van Kerkbestuur
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 27 november
tot en met 7 december 2013 

WOENSDAG 27 NOVEMBER
19.00 uur H. Mis in parochiekerk H. Gerardus 
Majella te Nederweert-Eind.
20.30 uur Ondertekening convenant van 
vier kerkbesturen in gemeenschaphuis Rei-
gershorst.

DONDERDAG 28 NOVEMBER
Gedachtenis van Zalige Maria Helena Stol-
lenwerk, maagd
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 29 NOVEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 30 NOVEMBER
Feest van H.-Andreas, apostel – vooravond 
van de eerste zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. T. Kessels) - zeswekendienst 
Mia van Gemert-Claessens  tevens voor 
Pierre van Gemert (vanwege verjaardag), 
jaardienst Sjang en Marie Bruekers-Gerards, 
jaardienst familie Rutjens-Wiermans, Cor 
Emans (vanwege verjaardag).

ZONDAG 1 DECEMBER
Gedachtenis van de H.Egilius patroonheilige 
van de smeden.
Eerste zondag van de advent
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) – ouders Didden en kinderen,
voor de bewoners (voormalige en huidige) 
van appartementencomplex ’de Smeêt’ en 
gebruikers van appartementencomplex ’de 
Smeêt’ en al hun familieleden, St. Elooy be-
schermheilige van de smeden.

MAANDAG 2 DECEMBER
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St. Joseph.

DINSDAG 3 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Franciscus Xaverius
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 4 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes van Damascus, 
priester en kerkleraar
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 5 DECEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 6 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Nicolaas, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H.Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 7 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Ambrosius, bisschop en
kerkleraar, paus en martelaar - vooravond 
van de tweede zondag van de advent 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Roost) – Lies Klaver-Truij-
en vanwege verjaardag, Lies van Riet-van de 
Kruijs (vanwege verjaardag) en tevens voor 
Sjeng van Riet, Roos Hermans-Saes (vanwe-
ge verjaardag), Mia Haenen-Teeuwen.

Overleden
Op 16 november is koster  Jan Wagemans 
overleden in de leeftijd van 83 jaar.
Zie elders in het weekblad.
Moge hij ruste in vrede.

Adventskransen
In het weekeinde van zaterdag 30 november 
en zondag 1 december begint de tijd van de 
Advent als voorbereiding op Kerstmis. Op za-
terdagavond zal in de Eucharistieviering van 
18.00 uur de grote Adventskrans in de kerk 
gezegend worden en de eerste kaars aan-
gestoken worden. Tevens zullen dan ook de 
adventskransen van de kinderen gezegend
worden. Kinderen die een krans voor thuis 
willen maken kunnen op vrijdag 29 novem-
ber om 15.00 uur naar het parochiecentrum 
komen. Wij zorgen voor het benodigde ma-
teriaal. Wel wordt er een bijdrage van € 3,50 
voor dit materiaal gevraagd. Om te weten 
hoeveel materiaal we nodig hebben is het 
wel goed je even aan te melden bij de pas-
toor, pastoorschuffelers@hetnet.nl of tele-
foon 631317

Kerstpakketten
In samenwerking met de Broederschap van 
de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert 
wordt er in het dekenaat Weert in de Advent-
tijd een kerstpakkettenactie gehouden. Hier-
mee willen we rond het Kerstfeest gezinnen 
helpen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. U kunt één of enkele producten 
kopen en deze in de daarvoor bestemde do-
zen deponeren. De artikelen worden dan 
aan de Voedselbank gegeven die daarmee 
kerstpakketten samenstellen. Suggesties voor
artikelen: Pasta (blik/pot), soep (blik/pot), 
groenteconserven (blik/pot), fruitconserven
(blik/pot), broodbeleg, koffie, thee, suiker, 
afwasmiddel, allesreiniger, schoonmaakar-
tikelen, toiletpapier, keukenrol, tandenbor-
stel, tandpasta. Het kunnen geen verse of 
gekoelde producten zijn. De artikelen kun-
nen in de betreffende dozen gedeponeerd 
worden in Nederweert-Eind achter in de kerk 
voor of na de Eucharistieviering op zaterdag 
om 19.15 uur, in Budschop in de hal bij de kerk 
voor of na de Eucharistieviering op zondag 
om 11.00 uur, in Nederweert achterin de kerk 
voor of na de Eucharistieviering op zaterdag 
om 18.00 uur en zondag om 9.30 uur, achter 
het hek in de Mariakapel door de dag en in 
het parochiecentrum op maandagmorgen, 
woensdagmorgen en vrijdagmorgen.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246
ING rek. 294327

ZONDAG 1 DECEMBER
10.00 uur H. Mis – Ouders en familie Verspa-
gen-van Melick

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in een 
envelop af te geven bij Mia Gubbels, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoonnum-
mer en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum.
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 01 december 2013. H. Mis om 
11.00 uur
Gezinsmis met medewerking van 
JEUGDKOOR “DE KWIKKWEKKERTJES”en
het ZONDAGSKOOR.

Thema: Advent

H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H. Mis voor Wiel van 
Gemert, opgedragen door buren St. Rochus-
straat en buren Agneshof.

Lector: kinderen
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Jan Kuepers

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van 30  nov. 2013 – 7 dec. 2013
Bankrekeningnr.: NL15RABO01284.00.625 

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

Zaterdagmiddag 30 nov. 15.00 uur:
50 jarig huwelijk van het echtpaar Mart 
Schroijen en Mia Brouwers (beide koren)

Zondagmorgen 1 dec. 9.30 uur:
1ste  Zondag van de Advent
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd voor Sjra Stals, 
Als hgm. t.e.v. H. Barbara patrones van onze 
parochiekerk (Canticum Novum)

Mededeling:
•	 Overleden in de leeftijd van 88 jaar Lies	

Janssen-Crutzen moge zij rusten in vrede. 

Parochie O.L. Vrouw
Onbevlekt Ontvangen 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 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 30 november – 7 december. 

ZATERDAG 30 NOVEMBER, Feest van de 
H. Andreas, apostel, 19.00 (Drumband har-
monie) Harrie en Door Geurtjens-Jetten, 
ghm ouders Moonen-Nijs en zoon Mies, ghm 
Franciscus Smeets en Maria Gertruda Smeets-
Brentjens, voor de overleden leden van de 
harmonie Melodie der Peel.

ZONDAG 1 DECEMBER, 1e zondag van de 
Advent, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) ouders  Jacobs-Hermans en Mia Cuijpers 
en Jan. 

DINSDAG 3 DECEMBER, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 5 DECEMBER, 19.00 voor 
eigen intenties. 

VRIJDAG 6 DECEMBER, eerste vrijdag van
de maand. De ziekencommunie wordt deze 
maand met Kerstmis uitgereikt op dinsdag-
morgen 24 december. 

ZATERDAG 7 DECEMBER, 19.00 (Zangkoor
De Peelklanken) Helena Douven-Berben (ver-
jaardag), ghm Frens Wijen, ghm Tjeu Her-
mans en Mina Hermans-Jonkers. 

ACOLIETEN: za. 30 nov. 19.00 : Harry Geer-
lings, Kathy Geerlings; zo. 1 dec. 10.00 : Victor 
Köster, Cas Schonkeren; . 7 dec. 19.00 : Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

DOOPSELS: Door het sacrament van het 
H. Doopsel is in onze geloofsgemeenschap 
opgenomen: Vayenne Hermans, Koren-
bloemstraat 33, Imme van Veldhoven, Urnen-
straat 18, Juul Eris Ketelaars, Zuidhoeveweg 2. 
We wensen dopelingen en ouders proficiat en
een goede toekomst. 

ADVENT: We staan aan het begin van een 
nieuw kerkelijk jaar, tevens de voorberei-
ding op het aanstaande Kerstfeest. Met de 
viering van de Advent bereiden we ons voor 
op de herdenking van de geboorte van het 
kind Jezus. Het gehele mysterie van Christus 
wordt door de Kerk gedurende de jaarkring 
herdacht, te beginnen met de menswording. 
De adventskrans met de vier kaarsen, die 
geleidelijk, zondag na zondag, worden aan-
gestoken is de herinnering aan de verschil-
lende etappes van de heilsgeschiedenis vóór 
Christus en symbool van het profetisch licht 
dat langzamerhand de nacht verlichtte van de 
verwachting tot het opgaan van de zon van 
de gerechtigheid. 
Ik nodig u graag uit om de komende weken 
deel te nemen aan de misvieringen op weg 
naar Kerstmis, waarin gedachten van blijde 
verwachting tot ons komen. In het kader van 
de St. Caeciliaviering luistert de drumband van 
de harmonie de zaterdagavondviering op.

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 
verpleegartikelen, zoals rolstoelen, 
hoog/laagbedden, matrassen, douche-
stoelen.

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 
12.00 tot 15.00 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

Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

LKV Nederweert-Eind
Beste leden,

Op maandag 2 december houden wij weer 
onze sinterklaasavond. Wat we gaan doen 
is nog niet verrassing, maar wij denken dat 
een heel leuke en gezellige avond wordt.
Voor iets lekkers wordt gezorgd en aan het 
eind van de avond gaat iedereen met een 
cadeautje naar huis.
Aanvang 20.00 uur in de Reigershorst.
Wij hopen op veel aanwezige leden.

Het bestuur.

Jan Wagemans was niet alleen koster in de kerk 
en in de sacristie, hij stuurde ook de koperpoets-
ploeg aan en praatte met de schoonmakers van 
de kerk en daarbij stak hij waar nodig de hel-
pende hand uit. Hij zorgde voor de opleiding 
en begeleiding van misdienaars en acolieten 
en bij uitvaartmissen en soms in het weekend 
was hij zelf acoliet. Na de mis deed hij voor de 
misdienaars de snoepdoos open. Hij was trots 
op de bloeiende planten in de sacristie, die hij 
zelf stekte. Hij was ook betrokken bij de op-
bouw van de kerststal. Jan Wagemans was han-
dig en knapte in de kerk allerlei karweitjes op, 
hetgeen de parochie geld bespaarde omdat er 
geen betaalde kracht aan te pas hoefde te ko-
men. Hij opende ’s morgens de deur van de ka-
pel en sloot die ’s avonds weer. Voorwaar geen 
gemakkelijke taak om dat iedere dag te doen. 
Voordat hij aangesteld werd als koster, was hij 
werkzaam voor de parochie als vrijwilliger. Hij 
was collectant en haalde bij parochianen jaren-
lang de kerkbijdrage op. Als verzekeringsagent 
van de Dela kwam hij in zijn werkzame leven 
ook bij mensen thuis om de premie te innen. 
Toen hij met pensioen heeft hij voor apotheek 
Maar enkele jaren medicijnen bezorgd.
De laatste jaren waren zwaar voor hem. Hij kon 
het werk als koster niet meer alleen af. Er wer-
den twee andere kosters aangesteld, die weke-
lijks in wisselende diensten de honneurs waar-
nemen. Toch kon hij het niet laten in de weken 
dat hij er niet hoefde te zijn, min of meer stie-
kem te kijken of zijn collega’s het goed deden.
Om zijn verdiensten werd Jan Wagemans in 
2006 het ere-insigne van de interdiocesane kos-
tersbond uitgereikt. Hij was toen vijftien jaar 
koster. Drie jaar geleden ontving hij de pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. 
Hem is ook het Lambertusinsigne voor vrijwil-
ligers in goud uitgereikt.

Ton van der Sande

Lambertuskerk was voor koster Jan Wage-
mans tweede huis
Vanuit zijn tweede huis, zoals parochianen zijn 
geliefde Sint-Lambertuskerk wel noemden, is 
afgelopen donderdag koster Jan Wagemans 
na de uitvaartmis uitgeleide gedaan naar het 
parochieel kerkhof. Hij was 83  jaar en bijna 
een halve eeuw vrijwilliger in de parochie, 
waarvan meer dan twintig jaar koster.

Ontelbare uren heeft Jan Wagemans de Lam-
bertuskerk doorgebracht. Hij was er vaker dan 
de pastoor. Maar zijn eerste zorgen waren voor 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
De laatste jaren liet de gezondheid van Jan 
Wagemans te wensen over. Eerder dit jaar was 
hij opgenomen in het hospice te Weert, maar 
daar is hij  enige tijd uit geweest. Hij reed (snel-
de) weer als vanouds op zijn scootmobiel door 
het dorp. Zijn scootmobiel stond vaak bij de 
buitendeur van de sacristie. Hij kon het niet la-
ten het een en ander te controleren in de kerk. 
Hadden de bloemen in Mariakapel voldoende 
water, moesten er bloemen weggegooid wor-
den. Hij deed het nog. Enkele weken geleden 
is hij opnieuw opgenomen in her hospice waar 
hij op 16 november overleed.

Koster Jan Wagemans

Parochie 
H. Gerardus-Majella
Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.

Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

27 november  t/m 7 december 2013.

WOENSDAG 27 NOVEMBER: 19.00 uur H. Mis 
t.g.v. het tot stand komen van de  Parochie-
Federatie Budschop-Eind-Nederweert-Ospel 
m.m.v. koren van de betreffende parochies.

ZATERDAG 30 NOVEMBER: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Sjeng en Truus Feijen-Opheij, 
voor ouders van Gog-Craenen en grootou-
ders Craenen-Janssen en grootouders van 
Gog-Bangder.

ZATERDAG 7 NOVEMBER: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS; zaterdag 30 november Jolanda Wij-
en, zaterdag 7 december Marjo Timmermans.

MISDIENAARS; woensdag 27 november 
Tom van Horik, zaterdag 30 november Jarno 
Bongers en Valerie Beerens, zaterdag 7 de-
cember Tom van Horik.

OVERLEDEN: op woensdag 20 november is 
mw. N. Jonkers-Verboogen overleden, Zij is 
96 jaar mogen worden. Dat zij mag ruste in 
vrede.

KERKHOF
De vrijwilligers die zorgen dat het kerkhof er 
het gehele jaar piekfijn bijligt gaan op woens-
dag 11 december het kerkhof winterklaar 
maken. Bloemstukken en dergelijke die niet 
weggegooid mogen a.u.b. voor deze datum 
ophalen.

“Geloven betekent overtuigd zijn van de din-
gen die je niet ziet,.”

Ouderenvereniging
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
29 november 2013 in het zaaltje van de Sint 
Rochuskerk 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 € 30,-- .

Het  bestuur.

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

Bouwsector
Wij leveren voor zowel de particulier alsook 
de bouwsector tegen  scherpe prijzen:
-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.
-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

en gezoet.
-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.
-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.
-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.
-  Composiet van het bekende merk Diresco

Natuursteen Limburg

-Dankbetuiging-

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de kaarten, bloemen, aanwezigheid tijdens de 
uitvaart  en andere blijken van medeleven die wij 
ontvingen  na het overlijden van onze dierbare 

Lies Klaver-Truijen
Uw belangstelling heeft ons veel troost en steun 
gegeven . 

Piet Klaver en kinderen

November 2013

Pastoor ze zal zegenen tijdens de gezinsmis 
op zaterdag. Na de Heilige Mis mag je de 
krans mee naar huis nemen.
Wij zorgen voor de krans, kaarsen en het 
groen, spulletjes van thuis meebrengen kan 
ook.

Doe je mee? Wij vragen een eigen bijdrage 
van € 3,50. Geef je dan op voor donderdag 
28 november, via het onderstaand strookje. 
Je mag het ook bij de Pastoor in de bus doen 
Schoolstraat 2, of door even te mailen naar: 
Roost447@planet.nl

Pastoor Schuffelers
Dames werkgroep

Met je eigen gemaakte adventkrans

Beste jongens, meisjes en ouders.
Graag willen we je uitnodigen voor de gezins-
mis: Zaterdag 30 november om 18.00 uur 
in de St. Lambertuskerk. 
In de gezinsmis gaat het over de advent, de 
voorbereidingstijd voor kerstmis. In de kerk 
hangt dan de adventkrans met 4 kaarsen, 
waar iedere zondag een nieuwe kaars wordt 
aangestoken totdat ze alle 4 branden.

Je mag zelf ook een adventkrans maken op:
Vrijdagmiddag 29 november van 15.00 uur tot 
16.00 uur in het parochiecentrum. 
We brengen de krans  naar de kerk, waar de 

Uitnodiging gezinsmis advent

✂ ✂ ✂ ✂
NAAM ………………………………………………………………………  GROEP …………. 

ADRES………………………………………………….………………… TEL…………………….

Wil graag een adventskrans maken op vrijdagmiddag 29 november. 

LKV Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag  17 december is onze Kerstviering. 
We beginnen met een mis in de st. Lamber-
tuskerk. Daarna voortzetting in de grote zaal 
van de Pinnenhof. Dames die niet naar de 
kerk gaan: de zaal is vanaf 19.45 uur open. 
Voor deze avond heeft u zich op kunnen ge-
ven bij de buurtleidster.
Op woensdag 18 december is de provinciale 
advent/kerstviering in ’t Kaar te Beek. De kos-
ten zijn € 8,50 per persoon . U gaat op eigen 
gelegenheid. Opgeven voor 10 december via 
lkv@online.nl
Het thema van deze viering is: aandacht voor 
armoede, de kledingbank. Wanneer u gaat
kunt u een verzorgingsproduct (waspoeder, 
zeep, deodorant etc.) meenemen. De dag be-
gint om 10.00 uur en eindigt  rond 15.00 uur.

Met vriendelijke groeten, Het bestuur

TEL.: 0475 - 77 20 04
MOB.(NL) 06-53 95 31 89

www.adsschilderwerken.nl
SPECIALE WINTERKORTINGEN



Geef Sinterklaas een massage kado!

Het is weer kadootjestijd!  
 Sinterklaas en zijn pieten hebben wel 
een massage verdiend. Wat hebben 
ze moeten rennen en klauteren om 
het iedereen naar hun zin te maken. 
Wat zijn ze druk in de weer!

Oei, oei… pijn in de onderrug om 
al die zware zakken te sjouwen. 
Auw, auw… ook hun nek en schouders 
doen zo zeer… Warme olie, zachte 
handdoeken… even aandacht voor 
deze goedheiligman.

Massagepraktijk DOET GOED
Ontspanningsmassage
Sportmassage 
Stoelmassage
Hotstone massage

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

www.doetgoed.nl

Kom even stoom afblazen… dat 
doet goed.

Restauratie orgel parochiekerk Ospel.
Fonds voor restauratie. 
Het kerkorgel in de Ospelse parochie-
kerk verkeert in zeer slechte staat. 
Kleinere mankementen konden steeds 
verholpen worden. Het orgel nu even-
wel dringend gereviseerd en schoon-
gemaakt worden, anders zou het op 
korte termijn onherstelbaar worden 
en voor de kerk verloren gaan. Langer 
uitstel houdt een groot risico in. 
Het kerkbestuur heeft daarom de 
firma Verschueren Orgelbouw offerte 
gevraagd voor de renovatie van het 
orgel. De totale renovatie zal ruim 
€ 35.000 gaan kosten. Gezien de nood-
zaak heeft het kerkbestuur besloten 
de renovatie uit te laten voeren en wel 
in het vroege voorjaar van 2014, zodat 
het bij de viering van 150 jaar parochie 
Ospel (30 mei 2014) gereed is. 

De renovatie is een zware aanslag op 
het huishoudboekje van de parochie. 
Het kerkbestuur kan € 15.000,-  finan-
cieren uit de post onderhoud kerk. 
Voor de resterende € 20.000,- zijn ver-
zoeken om financiële ondersteuning 
gericht aan diverse fondsen (o.a. het 
Prins Bernardfonds). Maar omdat het 
geen monumentaal orgel is lopen de 
toezeggingen nog niet hard binnen. 
Van de andere kant bevindt het orgel 
zich in de parochiekerk die een Rijks-
monument is en mede daarom heeft 
ook het orgel grote waarde voor de 
parochie. Veel erediensten op hoge 
feestdagen, in het weekend en bij 
trouw- of rouwdiensten worden op-
geluisterd met muziek uit het kerkor-
gel. Heel bijzonder aan het orgel zijn 
de twee speeltafels, een op het oksaal 
en een bij het priesterkoor.
Het kerkbestuur wil een gedeelte van 
het werk als “eigen werk” ter hand 
nemen om de kosten te drukken. 

Én het kerkbestuur doet een oproep 
aan de parochianen om een gedeelte 
van de kosten te bestrijden. 

Het kerkbestuur start met het 
Fonds Restauratie Ospels Orgel 
en nodigt u uit om de renovatie 
financieel te ondersteunen. Paro-
chianen en andere sympathisanten 
worden in de gelegenheid gesteld 
een bijdrage te leveren aan deze res-
tauratie. U kunt  een gift overmaken 
op het algemeen rekeningnummer 
van de parochie  14.03.00.511 o.v.v. 
“restauratie orgel”, waarvoor al bij 
voorbaat vriendelijk dank. 
De Vereniging Vrienden van de Paro-
chie ondersteunt het fonds van harte. 
Het streven is om bij de viering van 
150 jaar parochie in mei 2014 het ge-
restaureerde orgel middels een jubi-
leumconcert aan de parochianen te 
presenteren. 

In het verleden werden vaak met suc-
ces (kleinere) acties gevoerd, die toen 
via het parochieblaadje Het Peelklokje 
werden gepubliceerd. We zullen het 
verloop van de actie en de stand van 
het fonds ook regelmatig ter stimule-
ring bekend maken. 

 jg.  

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

STEVENS
TELEVISIES

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

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

Bloeiende akkerranden
Ook volgend jaar weer bloeiende
akkerranden in Midden-Limburg?

Kunnen de inwoners van de ge-
meenten Weert, Nederweert en 
Leudal ook volgend jaar weer 
genieten van bloeiende akkerran-
den? In elk geval is er een project-
groep samengesteld die dat pro-
beert mogelijk te maken.

In de genoemde gemeenten 
heeft al voor het derde achter-
eenvolgende jaar het succesvolle 
project ‘Bloemrijke Akkerranden’ 
plaatsgevonden. De coördina-
tie daarvan lag bij de Stichting 
Agriplatform. Dit jaar namen er 
14 agrariërs aan deel. Zij zaaiden 
vier hectaren bloemrijke akker-
rand in. Een mooi resultaat met 
dank aan inzet van agrariërs en 
vrijwilligers. Nu de bloemen weer 
zijn uitgebloeid, wordt volop na-
gedacht over de voortzetting van 
het project in 2014.

Resultaten project
De afgelopen jaren hebben agrari-
ers uit de gemeenten Weert, Neder-
weert en Leudal kunnen deelnemen 
aan het project waarbij ze stroken 
van minimaal 3 meter langs hun akker 
inzaaien met een één- en meerjarig 
bloem- en kruidenrijk mengsel. Het 
afgelopen jaar is een nieuw mengsel 
gebruikt. Het nieuwe mengsel garan-
deerde een langere bloeiperiode. Als 
eerste bloeien klaprozen, korenbloe-
men, gipskruid, boekweit en facelia. 
De paarsbloeiende facelia wordt ook 
wel “bijenbrood” genoemd vanwege 
de grote aantrekkingskracht op ho-
ningbijen. Later bloeien o.a. chrysan-
ten, cosmea en luzerne. 

Deelname
Voor deelname aan het project krij-
gen agrariërs een vergoeding en de 
samenleving krijgt er een mooi land-
schap voor terug. In het verleden zijn 
middelen beschikbaar gesteld door 
de Stichting Agriplatform, waarin 
o.a. de Rabobank, Isidorus-Nederpeel 
en de LLTB participeren. Naast deze 
partners dragen ook de gemeenten 
Weert, Nederweert en Leudal finan-
cieel bij. 

Agriplatform houdt echter per 1 ja-
nuari 2014 op te bestaan en zal onder 
de vlag van Keyport2020 gaan varen. 
Projecten van Agriplatform komen 
dan ook te vervallen.

Toekomst
Bovenstaande betekent dat op een 
andere wijze invulling moet worden 
gegeven aan het project. Er wordt 
nagedacht over de voortzetting van 
het project in 2014, welke partijen 
worden betrokken, hoe kunnen mid-
delen worden aangewend en hoe kan 
het project nog meer meerwaarde 
krijgen. Een aantal partijen wil graag 
de continuïteit van het project waar-
borgen. Het zou immers jammer zijn 
als een dergelijk project verloren 
gaat. Dit zou niet alleen zonde voor 
het landschap maar ook voor de bio-
diversiteit.

De gemeente Nederweert, stichting 
Bronsgroen Natuurbeheer, de Platte-
landscoöperatie Peel en Maas en en-
kele enthousiaste vrijwilligers hebben 
een projectgroep geformeerd met als 
doel de akkerranden ook komend 
jaar weer te laten bloeien. Vragen die 
beantwoord moeten worden: welke 
partijen zijn hierin geïnteresseerd, 
hoe kan de financiering worden ge-
regeld en zijn er genoeg vrijwilligers? 
De komende maanden zal hierover 
meer duidelijkheid moeten komen.

Weekendoperaties 
oogheelkunde SJG Weert

SJG Weert gaat vanaf volgende 
week ook operaties in het week-
end inplannen voor patiënten 
van de afdeling Oogheelkunde. 
De weekendingrepen vormen 
een oplossing voor de lange 
wachttijden die ontstaan zijn na 
het vertrek van twee specialisten 
eerder dit jaar. 

Tijdelijk oplossing
In oktober verlieten twee oogart-
sen het Weerter ziekenhuis voor een 
uitdaging buiten het ziekenhuis. On-
danks vele inspanningen lukte het SJG 
Weert niet om de ontstane vacatures 
in te vullen. Daardoor zijn de wacht-
tijden opgelopen en waren patiënten 
niet altijd zeker over hun volgende 
afspraak. Door het tijdelijk aantrek-
ken van een aantal externe oogartsen 
maakt het ziekenhuis hierin een grote 
inhaalslag. Manager Theo Goertz: 
“De artsen die we nu hebben aan-
getrokken zijn al gestart met extra 
spreekuren en ook het operatiepro-
gramma is nu zo ingericht dat we vol-
gende week starten met de ingrepen 
in het weekend. Dat biedt wat ruimte 
zodat we verder kunnen zoeken naar 
een structurele oplossing.” Patiën-
ten zijn met een brief op de hoogte 
gebracht van de extra spreekuren en 
operatiemogelijkheden. 

SJG Weert

Last van overgangsklachten? 

Op woensdag 18 december a.s. 
organiseert het SJG Weert een 
informatiebijeenkomst rond het 
thema ‘de overgang’ (menopau-
ze). De informatieavond vindt 
plaats tussen 19:00 en 21:00 uur 
in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. 

De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijf-
formulier op de website: www.
sjgweert.nl (zie: Agenda) of tele-
fonisch bij de afdeling Patiënten-
voorlichting: 0495 – 57 22 05.

Gynaecologe Waltje Jager geeft uit-
leg over de hormonale veranderingen 
tijdens de overgang. Veel vrouwen 
hebben klachten zoals opvliegers, 
ontregelde menstruatie, slecht slapen 
en stemmingswisselingen. Gelukkig 
zijn er diverse mogelijkheden om hier 
iets aan te doen. Naast praktische 
tips wordt ook de behandeling met 
hormonen en andere middelen uitge-
legd. De poli Gynaecologie heeft op 
een speciaal menopauze-spreekuur. 
Tijdens de bijeenkomst wordt dit kort 
toegelicht.

Iedereen die belangstelling heeft is 
van harte welkom. Er is ruim gelegen-
heid om vragen te stellen. 

Gem. Zangver. Bel Canto 
Nederweert

Je weet het nog niet………                                                   
of zingen je mooiste hobby is? Dat 
kunt u ontdekken bij Gem. Zangver. 
Bel Canto op de wekelijkse repetitie-
avond op maandag van 20.00-22.30 
uur. Zingen is niet alleen ontspan-
nend, maar ook gezond voor je 
longen en buik- en hartspieren en 
natuurlijk de hersenen, want die zor-
gen voor goede ademhaling, slikken, 
hoesten en niezen. Bent u al nieuws-
gierig, kom u dan aanmelden. Ons 
repetitielokaal is “Le Pommes”  in 
de Brugstraat Nederweert, voorheen 
“Chez Pierre”. U kunt zich natuurlijk 
ook opgeven bij een van de leden of 
bestuurslid.

Kerstconcert Bel Canto

Zondag 15 december is er weer het 
bekende kerstconcert door Gem. 
Zangver. Bel Canto uit Nederweert. 
Dit jaarlijks terugkerend muzikaal 
evenement vindt plaats in Gemeen-
schapshuis “De Pinnenhof”. Hieraan 
verlenen medewerking: Bel Canto, 
Giocoso, Tössedoôr uit Nederweert, 
Alzelééve uit Meijel, Gerard Kessels 
columnist  van dagblad De Limburger .  
Aanvang 15.00 uur, entree  € 7,50.  Bij 
binnenkomst wordt u verwelkomd 
met een kop koffie of thee naar 
keuze en heerlijk kerstbrood. Er zijn 
nog entreekaarten te koop bij Bruna 
Nederweert, Toos Poell tel. 632413 en 
Tjeu van Deursen tel. 631612. Op de 
dag van de uitvoering zijn aan de zaal 
ook nog entreekaarten te verkrijgen 
vanaf 14.15 uur. Een zeer gevarieerd 
muzikaal evenement dat u zeker niet 
mag missen!!!   

IJssalon Florence

IJssalon Florence heeft afgelo-
pen woensdag 20 november een 
cheque van € 625,00 overhandigd  
aan Dr. Joe-Hoe van het St.Jans 
gasthuis in Weert.

ieder jaar hebben wij een goed doel 
op de kaart staan en dit jaar hebben 
we Dr.Joe-hoe en haar kleine en gro-
te ‘patienten’ een warm hart toe ge-
dragen. Onze bijdrage zorgt ervoor 
om het verblijf in het ziekenhuis aan-
genamer te maken. Dr. Joe-hoe was 
blij ontroert door het gulle gebaar.
Het Florence team wenst haar heel 
veel succes met haar werk wat ze vol 
overgave en liefde doet.

Prinsenuitroeping C.V. De Bengels Nederweert
Zaterdag 23 november is in Ge-
meenschapshuis De Pinnenhof 
Hayke Wijen op een ludieke ma-
nier uitgeroepen, als de 41e prins 
van de Bengels voor `t seizoen 
2013/2014

Prins Hayke de 1ste is 41 jaar oud en 
is getrouwd met Wendy Verbakel en 
zij zullen ondersteund worden door 
Adjudanten Dimphy en Gijs. Het prin-
senpaar is woonachtig op de Brede-
weg  te Nederweert, en zijn de ou-
ders van 2 zoons genaamd Almir van 
11 jaar en Amar van 6 jaar.

In het dagelijks leven is prins Hayke 
werkzaam als opticien bij Eyecentre 
in Nederweert. Prins Hayke de 1ste 
zal tijdens de vastelaovundj reageren 
onder zijn devies:
As Turf gebore, as Vlik groeët 
gewore, as Bengel prins gewore, 
alaaf

De prinsenreceptie word gehouden 
op 18 januari 2014 vanaf 19.41 uur in 
zaal Centraal te Nederweert.

Zie ook onze website:
www.cvdebengels.nl

Te huur 

Appartement 
centrum Ospel  

2 slpkamers 
Per direckt aanvaarbaar 

Hugo  0653550093

Kerstbomen te koop:
Omorica’s en Glauca’s 
in verschillende maten. 

Fam. Truijen
Kruisstraat 117 Nederweert-Eind

Nederweert heeft nieuwe prinsen 
In een bomvolle Pinnenhof in 
Neder weert hebben de Pinmae-
kers zondagmiddag 24 november 
2013 de nieuwe Prinsenparen 2014 
gepresenteerd.

Nôwwe Prîns
Als nieuwe prins van Nederweert werd 
de 22-jarige Rob I Knapen gepresen-
teerd. Rob woont aan de St. Rochus-
straat in Nederweert. Prins Rob heeft 
een vriendin Inge en is in het dagelijks 
leven werkzaam bij Coomach profiel-
systemen in Weert. Naast zijn werk 
heeft Rob als hobby’s vastelaovundj 
vieren, voetballen, zingen en feestjes 
bouwen.

De Ni-jwieërter Vastelaovundj is voor 
Rob geen onbekende. Rob is met zijn 
vriendengroep Keet Bij Peet (KBP) al 
jaren actief in de Ni-jwieerter Vastel-
aovundj.
Ieder jaar brengt KBP een eigen Vas-
telaovundj nummer uit, dat zij bij 
vele activiteiten ten gehore brengen. 
Rob was in zijn jeugdjaren lid van de 
jeugdraad van VV de Pinmaekers. 

Prins Rob wordt begeleid door 3 ad-
judanten, te weten Peet Stals, Sjimmie 
Broens en Nick Steuten.
De prins zal het seizoen in Neder-
weert voorgaan onder zijn devies: 
Fieëstj met os mi-j, wirtj ’t neet meug  
Vae gaon door, tot merrige vreug!

Prins Rob heeft een huisorde ingesteld: 
“De Orde van de Kieët” 
 
Tijdens zijn officiële regeerperiode, die 
met zijn receptie op zondag 12 januari 
2014 begint, reikt hij de orde uit.

Jeugdprinsenpaar 2014 
Net als in voorgaande jaren zal ook in 
2013 de jeugd van Nederweert weer 
nauw betrokken worden bij de vastel-
aovundjviering. Het jeugdprinsepaar 
zal dit jaar worden gevormd door 
prins Tim I (Maas) en  Prinses Char-
lotte (Schroën)

Jeugdprins
Tim (11 jaar) is een zoon van Erwin 
Maas en Mirjam Ekers. Hij heeft een 
zus Amy. PrinsTim woont samen met 
zijn moeder en zusje aan de Hinkert in 
Nederweert. 
Jeugdprins Tim zit in groep 8 van basis-
school De Kerneel en zijn hobby’s zijn

Vastelaovundj vieren, voetballen en is 
hij een grote ”fenk” (fan) van Harrie en 
de gebroeëke zwiegelkes.

Jeugdprinses
Jeugd prinses Charlotte (12 jaar) is een 
dochter van Math en Marlie Schroën-
Peerlings. Zij heeft een broer Patrick.
Samen wonen zij aan het Tichelveld in 
Nederweert. Charlotte zit in groep 8 
van basisschool  de Bongerd.
Haar hobby’s zijn:  Vastelaovundj vie-
ren, turnen bij Wilskracht en de Scou-
ting.

Het jeugdprinsenpaar zal worden bij-
gestaan door de adjudant Tom Wijen 
Tom is 12 jaar, heeft een broer en 
woont samen met zijn ouders aan de 
Krommendijk in Nederweert. De adju-
dant zit op openbare school De Klimop. 

Het jeugdpaar zal de Vastelaovundj in 
Nederweert voorgaan onder het de-
vies: 

Met prinses Charlotte en prins Tim 
de ieërste
Gaon vae flink tampieëste

Het jeugdpaar zal op zondagmiddag 
19 januari 2014 een receptie worden 
aangeboden.

(Foto’s: Smile fotografie) 

Te koop / Te huur
mooie en degelijke kerstkramen

voor binnen en buiten.
Gem. Zangvereniging Bel Canto tel. 0495-632272


