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  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.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Pannenweg 117  nederweert
t (0495) 631 224 | www.kessels-installaties.nl

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

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

Het alarmnummer 112 kent bijna 
iedereen. Jaarlijks ontvangt het 
alarmnummer 4,5 miljoen op-
roepen. Maar weet jij wanneer 
je 112 moet bellen? En wat er ge-
beurt als je 112 belt?

Wanneer bel je 112?
Je belt 112 als er spoedeisende hulp 
nodig is. Bijvoorbeeld bij een brand, 
als iemand een hartaanval krijgt of 
als je getuige bent van een ongeval 
met gewonden. Je belt ook als je ge-
tuige bent van een misdrijf omdat 
de politie de verdachten - op heter-
daad - kan aanhouden.

Sander, 112-centralist meld-
kamer
“Dankzij meldingen die bij 112 bin-
nenkomen, kunnen hulpverleners 
mensen zo snel mogelijk helpen,” 
vertelt 112-centralist Sander. “Dank-

zij een 112-melding heeft de politie 
onlangs twee verdachten van een 
overval kunnen aanhouden. De man-
nen hadden in een winkelcentrum 
een jongen met een mes bedreigd 
en zijn mobiel en portemonnee ge-
stolen. Toen er mensen voorbij lie-
pen, sloegen de verdachten op de 
vlucht. Gelukkig vroeg de jongen di-
rect om hulp en belden omstanders 
112. De verdachten zijn een aantal 
straten verderop aangehouden. Zij 
hadden de telefoon en het geld nog 
op zak.” Ook bij bijvoorbeeld een 
brand of bij een medische noodsitu-
atie zoals een hartstilstand, is snel 
ingrijpen van levensbelang.  

Wat gebeurt er als je 112 belt? 
Als je met een vast telefoon belt, 
krijg je direct een centralist van de 
meldkamer aan de lijn. Oproepen 
via een mobiele telefoon komen bin-
nen in de landelijke centrale in Drie-
bergen. Zij verbinden je door met de 
centralist bij de meldkamer in jouw 
regio. Die vraagt je wat er aan de 
hand is en waar de hulp nodig is. Om 
je zo goed mogelijk te kunnen hel-
pen is het belangrijk dat je probeert 
rustig te blijven en de vragen zo dui-
delijk mogelijk beantwoordt. Als je 
denkt dat je een ambulance nodig 
hebt, wordt je doorgeschakeld met 
de centralist van de meldkamer am-
bulancezorg. De centralisten van de 
meldkamer hebben direct contact 
met de hulpverleners op straat en 
sturen hen naar de juiste locatie.  

Wat als ik 112 niet kan bereiken?
Het alarmnummer 112 is in principe 
altijd te bereiken. Toch kan het ge-
beuren dat je 112 tijdelijk niet kunt 
bereiken. Als er een netwerkstoring 
is bij je telecomprovider bijvoor-
beeld, of bij een stroomstoring in 
jouw regio. 

•	 Kun	je	112	met	een	vaste	telefoon	
niet bereiken? Probeer het dan 
met je mobiele telefoon. 

•	 Kun	je	112	niet	bereiken	met	een	
mobiele telefoon, probeer het 
dan met een vaste telefoon. 

•	 Lukt	 het	 niet	 bij	 een	 medische	
noodsituatie? Bel dan je huis-
arts of de huisartsenpost. Sla het 
nummer van je huisarts en de 
huisartsenpost op in je telefoon. 

•	 Blijf	 bij	 het	 slachtoffer	 en	 vraag	
altijd aan buren en omstanders 
om te helpen en te bellen.

Bel altijd 112 als je denkt dat elke 
seconde telt. Want door met 112 te 
bellen, kan je levens redden.

•	 Geen	spoed,	wel	politie?	
Bel 0900-8844.

•	 Geen	spoed,	wel	brand-
weer? Bel de brandweer bij 
jou in de buurt. 

 Kijk voor het nummer op 
www.brandweer.nl. 

•	 Geen	spoed,	wel	medische	
hulp? Bel je huisarts of 
de huisartsenpost (buiten 
kantoortijden).  

Weet jij wat je moet doen als elke seconde telt?

Wanneer bel je 112?

Met trots en onder grote belangstel-
ling is op 3 november 2013 de tweede 
Foto-expositie van de Nederweerter 
FotoClub (NFC) van start gegaan in 
Zorgcentrum St. Joseph in Neder-
weert.

Na het welkomstwoord van voor-
zitter Henk van Tongerlo en pen-
ningmeester Cor Verboogen werd 
de expositie officieel geopend door 
Riet van den Broek-Scheijven, Direc-
teur Zorg cluster Regio. In haar ope-
ningswoord werd ingegaan op het 
onderwerp fotografie en vooral hoe 
belangrijk fotografie is als communi-
catiemiddel in de zorg. Als leden heb-
ben we dit zelf mogen ervaren tijdens 
de opbouw van de tentoonstelling. 
Prachtig om te zien wat een beeld te-
weeg kan brengen bij de mensen en 
vooral mooi om te luisteren naar de 
verhalen van bewoners en bezoekers. 

De formele openingshandeling be-
stond uit de onthulling van de eerste 
foto uit de expositie, een foto van 
het nieuwe zorgcentrum St Joseph, 
genomen vanuit de torenspits van 
de	St	Lambertuskerk.	De	foto	met	als	
titel	“St.	Lambertus	waakt	over	St.	Jo-
seph” werd namens NFC aangeboden 
aan Zorgcentrum St. Joseph. 

Positieve reacties van de directeur 
van het zorgcentrum, de bewoners 
en bezoekers over de locatie van de 
expositie, de voorbereidingen en de 
presentatie van de foto’s. Dit alles 
was niet mogelijk geweest zonder de 
inzet van de leden en steun van de 
sponsoren. Een woord van dank aan 
iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd. Vooral waren er complimenten 
voor de mooie foto’s en de originali-
teit en creativiteit binnen het thema 
“Nederweert Natuurlijk”.

Nederweerter Fotoclub in Zorgcentrum St. Joseph, Nederweert

Feestelijke opening Foto Expositie 

Na de opening is er gedurende de 
gehele dag aanloop geweest. Bij 
binnenkomst werden de bezoekers 
opgevangen door een van de leden 
van de fotoclub en werd een korte 
toelichting gegeven op de mogelijk-
heid om de foto’s te beoordelen. Veel 
bewoners van St Joseph en bezoekers 
hebben al mee gedaan aan het be-
oordelen van de foto’s. Aan het einde 
van de dag was de brievenbus aardig 
gevuld met beoordelingsformulieren. 
Na afloop van de expositie (12 januari 
2014) zal een aantal prijzen worden 
verloot onder degene die een beoor-
deling hebben gegeven. Foto Studio 
Jump uit Nederweert Eind heeft 2 
foto-shoots ter beschikking gesteld 
en Beelen Jansen fotografie uit Ne-

derweert heeft 10 VVV bonnen t.w.v. 
€ 10,- beschikbaar gesteld. De uitslag 
zal in een persbericht bekend wor-
den gemaakt in het Weekblad voor 
Neder weert.
De expositie is nog te bezichtigen t/m 
zondag 12 januari 2014 en is dagelijks 
geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur. 

Info over de Nederweerter Fotoclub:
De Nederweerter Fotoclub is een 
vereniging opgericht in 2011 voor en 
door fotoliefhebbers. Elke 1e woens-
dag van de maand komen de leden bij 
elkaar in Wups Pub te Nederweert, 
waarbij kennis en de laatste nieuwe 
fototips aan elkaar worden uitgewis-
seld. Voor meer informatie: 
www.nederweerter fotoclub.nl

 
 

  Foto: Jan Meeuws

 
 

 

De heer J. Sijbers:

”Ik kom al meer dan 30 jaar bij 
tandartspraktijk Spauwen en al enkele 
jaren bij Brigitte, waar ze mij fijn en 
professioneel mijn gebit verzorgen.”

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.

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 53 33 22 - I www.vandeursen-uitvaart.nl

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

Biest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 63 13 63 - I www.vandeursen-uitvaart.nlBiest 32A 6001 AR Weert - T 0495 - 53 33 22 - 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 ".

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

       EXCLUSIEVE 
  ONTWERPEN
                DUURZAAM BOUWEN

Trimsalon Snoetje

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

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Let op!!!
in verband met Kerstmis

Voor het weekblad 
van 24 december

aanleveren uiterlijk 
woensdag 18 december 12.00 uur.

Dit is tevens het laatste weekblad van 2013. 
In week 1 van 2014 zal er i.v.m. de feestdagen 

géén weekblad verschijnen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl



EntrEE
e 2,50

 AVN orgANiseert 

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

     

Met MedewerkiNg VAN:
Aloë VerA Nederweert, de oNtspANNiNg, HeAliNg dolpHiNs, JeuNesse, kNippeN & Zo, M-geAr MuZiekwiNkel, MAssAgeprAktiJk prANA, oubie FAsHioN, podotHerApie iNkA, 

prAktiJk iN bAlANs,  reisAdViseur tiM ZegVeld,  sportiVAliFe Nederweert, wellNess At HoMe, YourcHicHi.Nl

8 december
van 11.00 tot 17.00 uur

DE PinnEnhof

k A p e l A N i e s t r A At  4

nEDErwEErt

Voor iNFo bel: 06 53 11 21 91

Nek-,  rug of schouderklachten!

www.doetgoed.nl

Sportmassage
Ontspanningsmassage 

Eikenstraat 45, Nederweert

T 460610  -  M 06 24765795

KENNISMAKINGSBON € 25,- 
T.w.v. € 40,-  Geldig in maand december 2013.

Nek-,  rug of schouderklachten!

www.doetgoed.nl

Sportmassage
Ontspanningsmassage 

Eikenstraat 45, Nederweert

T 460610  -  M 06 24765795

KENNISMAKINGSBON € 25,- 
T.w.v. € 40,-  Geldig in maand december 2013.

Nek-,  rug of schouderklachten!

www.doetgoed.nl

Sportmassage
Ontspanningsmassage 

Eikenstraat 45, Nederweert

T 460610  -  M 06 24765795

KENNISMAKINGSBON € 25,- 
T.w.v. € 40,-  Geldig in maand december 2013.

kennismakingsbon e 25,-

T.w.v. e 40,- Geldig in maand december 2013.

Nek-, schouder- en rugproblemen

www.doetgoed.nl

EntrEEe 2,50

Kom ruiKen, proeven, voelen, praten, 
luisteren , verbazen,  passen, KijKen. 

maar Kom vooral om je goed te voelen!

8 december
van 11.00 tot 17.00 uur

DE PinnEnhof
K a p e l a n i e s t r a at  4

nEDErwEErt

WellnessfairWellnessfair

Aloë Vera Nederweert
Tel. 06 53112191

Wat doet Aloë Vera?
• Stimuleert uw stofwisseling
• Geeft u meer energie
• Beschermt uw huid tegen vrije radicalen

• Bevordert het natuurlijke herstel van uw huid

• Is de enige plantaardige bron van vitamine B12

• Verhoogt uw weerstand
• En zoveel meer....

ForeVer
zelfstandig distributeur

8 december in de Pinnenhof

Live-muziek op Wellnessfair

Vorig jaar zagen we al mensen 
die uren bleven in de Pinnenhof, 
enerzijds omdat het zo gezellig 
was en anderzijds omdat het 
zo interessant was.

Dit jaar wordt het nog leuker 
omdat bekende en minder be-

kende bedrijven uit Nederweert 
en omgeving zich op een leuke 
manier presenteren.

Naast een aantal bedrijven 
die we nog van vorig jaar ken-
nen zoals Wellnessathome, po-
dotherapie Inka, Reisadviseur 

Tim Zegveld etc, zien we nieuw-
komers als M-Gear muziekwin-
kel, OubieFashion, De Ontspan-
ning, Prana en Praktijk in Balans.
Te veel om op te noemen eigen-
lijk, iedereen vindt er wel iets 
van zijn gading en doet wellicht 
inspiratie op voor het Kerstfeest 
dat dan nog maar een goede 
twee weken weg is. De aan-
dacht van de laatste jaren voor 
gezond eten en leven krijgt  op 
verrassende wijze aandacht.
 
Dit jaar hebben we live muziek 
met Nederweerter inbreng en er 

worden presentaties gegeven in 
een aparte ruimte.
Vanaf 11.00 uur is iedereen wel-
kom in de Pinnenhof.
 
Ook weer een loterij met mooie 
prijzen voor het goede doel: 
Stichting Authens voor Dave op 
’t Root uit Ospel. Alle deelne-
mers hebben weer mooie prij-
zen beschikbaar gesteld voor 
deze loterij en dragen zo bij aan 
de noodzakelijke verzorging van 
Dave, die flink te lijden heeft ge-
had door bezuinigingen. 

“Waarom Wellnessfair in plaats van Wellnessbeurs?”
“Wellnessbeurs” is wat zakelijker en met “wellnessfair” willen 
we aangeven dat het evenement leuk is voor het hele gezin. 
Voor jong en oud is er dan ook wat te vinden. “Wellness” is, 
in brede zin, een goed lichamelijk of geestelijk gevoel en zo’n 
gevoel kun je krijgen van een massage maar ook door muziek, 
een gezichtsbehandeling of een nieuwe broek of schoenen.

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert

Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN

•	Gezichtsbehandelingen

•	Pedicure	

•	Permanente	make-up

•	Injectables

•	Kruidenstempelmassage	

•	Hot	Stonemassage

•	Ontharen	
 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

•	Acnebehandeling

•	Microdermabrasie

•	T-Away	behandelen van o.a.

  - pigmentvlekken

  - couperose

  - spider neavi

•	Spray	Tan

•	Zonnestudio

Jeunesse
Huidverzorgingsinstituut Jeunesse

Wellnessfair
Wellnessfair

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

Gerrisstraat 2 - 6031 NT Nederweert  petrawilmsen@hotmail.com

Tel: 0495-625902 www.praktijkinbalans.nu

Praktijk in Balans
Voeding, Gezondheid  en Levens wijze

17 december 20.00 uur

Proeverij Superfoods



Aanbieding 
t/m 7 december

Kersenvlaai   € 8,95

Victoriavlaai € 13,95

Pepernotenbrood  € 1,95

Pizza  € 1,25

Sinds 1914
Meerdere keren 

Kampioen  
vlaaibakken en 

winnaar  lekkerste 
Limburgse  vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

Jaar in jaar uit
een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl
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Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, van 
08.00 tot 17.00 uur

ZIEKENVERVOER

Zonnepanelen-Zonnecollectoren-Infraroodverwarming 

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie

Heerweg 8 Nederweert - Tel. 0495-622820 - info@xperal.com
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aluminiumbouw
Voor aL uw raMEn, 

dEurEn, VEranda’S

En gEVELbEkLEdIng

gebbelsweg 26

6035 Ea  ospel

Tel: 0495-632840

Fax: 0495-634055

info@alubouwmichiels.nl

www.alubouwmichiels.nl

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
Internet: www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar.

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

AlexiA KlinieK
centrum voor mondzorg

0495 54 84 86  
eigen risico op? lAAt nu uw prothese mAKen!

weert@alexiakliniek.nl www.alexiakliniek.nl

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

   Makelaardij
   Taxaties

   Verzekeringen
   Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Gezond Verstand  
De laatste gezellige weken van 
het jaar bieden wij nog enkele 
leuke activiteiten. We willen 
graag een aantal geweldige nieu-
we initiatieven voor 2014 onder 
de aandacht brengen.
Zeker nieuw in Nederweert! Kom 
en geniet….we brengen licht in 
deze donkere dagen. 

Met de Wellness Fair die dit jaar voor 
de tweede keer zal plaats vinden op 
zondag 8 december, zal Praktijk In 
Balans  laten zien welke mogelijk-
heden wij u te bieden hebben. Veel 
informatie over workshops, lezingen, 
biodanzA en nog véél meer. Tevens 
kan u een boeiende lezing bezoeken 
die deze middag door ons aangebo-
den zal worden.

Voor het derde jaar organiseren wij 
op dinsdag 17 december weer een 
Proeverij in de kerststal: 
De avond start om 19.00 uur, wat 
gaan we zoal proeven? 
Superfoods (van eigen bodem) een 
mode woord dat velen aanspreekt.
Is het wellicht een idee om de beken-
de groente– en fruitsoorten te com-
bineren met deze superfoods, zodat 
we op deze wijze een SUPERMAAL-
TIJD op tafel presenteren? Een mooie  
aanvulling op de hedendaagse “voe-
ding” die meer op vulling lijkt!
Zullen wij hierdoor bewuster eten?  
Minder stress hebben en méér ont-
spanning ervaren? 

Kom genieten van al dat moois! 
Tevens een korte inleidende lezing:             
“Zelf eenvoudig ziektes genezen”  
Een voorproef van een geweldige 
workshop in januari! U zal met veel 
ideeën het nieuwe jaar tegemoet 
gaan. Kosten van de proeverij zijn 
€ 10,00 per persoon.

Wat wilt u kwijt? Waar zou een an-
der nog mee willen verblijden? Welke 
dienst zou u aan willen bieden, welke 
dienst zou u willen ruilen? Dit en nog 
véél meer gaan wij met onze avonden 
met elkaar en voor elkaar delen. Voor-
lopig bieden wij deze mogelijkheid 
bij onze avonden aan. Bij voldoende 
belangstelling zullen wij hier aparte 
inloop middagen en avonden voor 
gaan plannen. Zo kunnen we met een 
gesloten beurs véél voor elkaar bete-
kenen. Tevens willen wij een uur per 
week bieden: ERVAAR INNERLIJKE 
RUST d.m.v. muziek meditatie wande-
lingen gedichten………inloop gratis.

Op woensdag 11 december kan u nog 
deelnemen aan de workshop Beter 
leren zien zonder bril, kom gewoon 
weer van u bril af! De avond start om 
20.00 uur. Kosten: € 12,50
Op 19 december kan u nog deelne-
men aan de workshop “Goed voor je 
Lijf” deze is van 9.30 – 13.00 uur Kos-
ten: € 29,50 Graag tot ziens! 

Hartelijke groetjes Petra Wilmsen 
Praktijk In Balans 

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

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

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

CDA

Openbare fractievergadering CDA 
Nederweert aansluitend aan de 
Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 10 december vindt, 
aansluitend aan de ALV die om 
19.30 u begint, onze  fractievergade-
ring plaats in zaal Centraal (ingang 
Wups Pub). We bespreken de raads-
agenda van de vergadering van dins-
dag 17 december.
Iedereen is van harte welkom om 
hierover mee te praten. 

Ook voor uw inbreng over andere on-
derwerpen is er voldoende ruimte.

Op de raadsagenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

•	Samenwerking	binnen	het	sociale	
domein Midden-Limburg West.

•	Vaststelling	 Kadernota	 en	 actie-
programma 2014 WMO Begelei-
ding en Persoonlijke Verzorging

•	Wijziging	Drank-	en	Horecawet
•	Verdeling	 budget	 toeristische	

promotie

Tot dinsdag 10 december 

 CDA Nederweert

Kerstmarkt op Basisschool 
de Kerneel

Vrijdag 13 december is er een 
kerstmarkt op Bs. De Kerneel! 
Alle kinderen van de Kerneel en Hoe-
ra hebben zelf kerstartikelen geknut-
seld en gaan deze verkopen. Ook is 
er een kinderboekenmarkt! De kerst-
man zelf is ook van de partij en er zijn 
wafels, chocomel, glühwein en nog 
veel meer…
De opbrengst van de kerstmarkt gaat 
naar onze oudervereniging en naar 
het goede doel, dat door de kinderen 
is uitgekozen: Stichting de Regen-
boogboom. Dit is een stichting die 
hulp biedt aan kinderen - en hun ou-
ders - met een levensbedreigende of 
levensbelemmerende ziekte, trauma-
tische ervaring of handicap.

Op 13 december belooft het een 
gezellige avond te worden op De 
Kerneel. Iedereen is welkom vanaf 
18.00 tot 21.00 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.

* 5 woningen te koop in Nederweert 
in plan ‘Hoebenakker’ 
met een koopsom 
vanaf e 173.000,- v.o.n.

Te koop: 4 sTarTerswoningen + 1 semi-vrijsTaande woning 
in plan Hoebenakker

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

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

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. 0495-633474

M. 06-83776745 • c.jonkers@chello.nl
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 Aktieprijzenop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo 

binnen en 
buitendeuren

nieuwendijk 84
5712 en Someren
t. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Somereneind
op 10 minuten rijafstand van 
nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.0018.00 u.
 zaterdag 7.0013.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/
 eiken/bankirai/okan/zweeds 

rabat redceder
•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines	
 (High Flyer 430 e	295,-)	

kom ook 
naar onze 
showroom!

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

Weekaanbieding

Limburgse vlaaien ...............................................2 8,25
Bienestich .............................................................2 10,25
Pro White ....................................................................2 1,95
Pietengebakjes ...................................... 2 voor  2 2,75
Witte puntjes ........................................ 10 voor  2 2,95

AAnbieding ZOndAg
(geopend van 8.30 -11.00 uur)

Kaasbroodje .......................................................................e 1,00
Frikandellenbroodje ...........................................e 1,00

Neem ook eens een kijkje op onze site:

www.bakkerijtommie.nl

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

Hoera kindercentra Nederweert 

Hoera kindercentra Nederweert 
biedt peuterspeelzaal in Bud-
schop 
Onze visie is: Ieder kind is uniek en 
wordt gerespecteerd zoals hij is; 
We luisteren naar kinderen en sluiten 
aan bij hun ontwikkeling;
In de diversiteit zien we een uitda-
ging;
en we bieden kinderen een veilige 
vertrouwde omgeving.

Bij Hoera staan het kind en de ou-
ders centraal. Hoera ziet het peuter-
programma van de kinderen als een 
samenspel tussen ouder(s), kind en 
onze organisatie. Opvoeden is na-
melijk je kind voorbereiden voor de 
volwassenheid en het bijbrengen van 
waarden en normen. Binnen ons kin-
dercentra leren we de kinderen om 
bv dingen samen te delen, om samen 
te spelen en omgaan met elkaar. 

Bij de Apeköpkes in de basisschool in 
Budschop bieden we als meer dan 30 
jaar peuterspeelzaalwerk! Ook krij-
gen we straks na de verbouwing een 
mooi nieuw lokaal in de basisschool. 
Als kinderen 2 jaar zijn komen ze in 
aanmerking om deel te nemen aan de 
peutergroep. Er wordt vooral gewerkt 
met het Puk peuterprogramma. 
Bij de Apeköpkes kunnen kinderen 
van 2 tot 4 jaar elkaar ontmoeten en 
samen spelen. Een prima manier om 
nieuwe ervaringen op te doen, los 

van papa en mama of de vertrouwde 
oppas. Spelenderwijs worden de kin-
deren voorbereid op de basisschool. 
Uw peuter leert er luisteren naar de 
“juf” en went aan een groep. Er is 
veel aandacht voor zijn of haar ont-
wikkeling en voor het aanleren van 
vaardigheden die de overgang naar 
de basisschool soepeler maken. 
Het programma dat in deze groep 
wordt aangeboden hoort bij deze leef-
tijdscategorie. Het peuterprogramma 
heeft een belangrijke rol in de ont-
wikkeling van kinderen. Alle pedago-
gische medewerkers zijn VVE (voor en 
vroegschoolse educatie) geschoold. 
Zij zorgen ervoor dat kinderen, indien 
nodig, extra taalaanbod krijgen in de 
vorm van educatieve programma’s. 
Op die manier wordt al vroegtijdig ge-
werkt aan het terugdringen van een 
mogelijke (taal) achterstand. In nauw 
contact met het basisonderwijs wordt 
alles in werk gesteld om kinderen zo 
optimaal mogelijk aan hun schoolloop-
baan te laten beginnen

Het peuterprogramma is minimaal 
2 ochtenden in de week (maandag, 
dinsdag of donderdag). De keuze van 
deze dagdelen mogen ouders zelf in-
vullen.
Wilt u meer informatie over Hoera 
kindercentra neem dan contact op 
met : Sigrid Seerden 06-45566882. 
Mailen mag natuurlijk ook naar 
s.seerden@hoerakindercentra.nl 

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren 

van 0,5 m tot 3 m hoog. Met of zonder kluit, ook in pot.
Elke dag open, zondags ook. ‘s Avonds verlicht.

Eventueel thuisbezorgd.

Mertens, Molenweg 90, 6031 RC  Nederweert
(nabij rotonde Mc Donalds)

tel. 0495-62 63 58 / 06-14 10 50 84

Bonte aovundje 
vrî-jdig 13, zaoterdig 14 en zôndig 15 dezember 

um 19.30 oor in “Het Peeljuweel”

Vôr Uch traeje op:
Dao Geuns met de Schlager 2013/2014

Rens Teunissen – Buut
Jos Douven – Buut

Jong Botte Vaerze- Ekt
De CV ketel – Ekt

Doospelse Lidjeszangers – Zang
Hein van Deursen – Buut

B.M.T.- Zang & Ekt
Petaazje - Ekt 

Wit Goed/Zwart Beter – Dans Ekt 
De Linker & De Rechter- Ekt

De Vlikkepöpkes 

Auch weurtj ut Boore Broedspaar van 2013/2014 bekindj gemaaktj.

Verder nog: 
Oze Hoempa o.l.v. Harold Geurtjens, Jan Truyen vôr ut geluid, Piet Feyen 

en Mourk Koppen as tenieëlmeisters en Francis & Marko  vôr de prezentasie

Dit allus met de mei-wêrking van:
Prins Martijn 1e, Vorst Jos en de Raod van Elf

Veurverkoup van de kaartjes: € 8,-  
Op zôndig 8 dezember in:

“het Peeljuweel” van 11.00 oor tot 12.30 oor.

Vanaaf 9 dezember zeên de kaarte verkriêgbaar beej:
Café zaal Het Peeljuweel, Slachteri-j Koos Vaes en Phicoop Ospel

Op zôndig de wichter bonte middig vanaaf 13.00 oor  
o.l.v. Jong Vlikkestaekers en V.V. De Vlikkestaekers.

intree op deêze wichtermiddig € 1.00

OpenOpenOpen
Inschrijffeesten

Een onvergetelijke avond uit
voor families, bedrijven

en verenigingen!

waarvoor u al vanaf 2 personen kunt reserveren!

Avond van de LACH

€ 49,95 per persoon, All-in.
Inclusief; Alle dranken, Dinerbu�etten, Grandioze dessertbu�etten,

Live entertainment, Allround muziekrepertoire
(Reserveren kan zowel telefonisch als via onze website)

Someren-Eind  T (0493) 491381  Zie: www.plattevonder.nl

Zaterdag 08 februari Vrijdag 24 januari

Koop en geef een kerstpakket 

Mariabroederschap, Voedselbank 
en Jumbo Heerschap-winkels 
houden inzameling voor kerst-
pakketten 

Koop en geef een kerstpakket 
op zaterdag 7, 14 en 21 december

‘Je zult maar niets hebben!’ De 
Venerabele Broederschap van de 
Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe 
tot Weert (1404) en Voedselbank 
Weert houden op zaterdag 7, 14 en 
21 december een inzamelingsactie 
voor gratis kerstpakketten. Van 
9.00 tot 15.00 uur staan de broe-
dermeesters bij de ingang van de 
winkels. Klanten van Jumbo Heer-
schap doen mee door artikelen te 
kopen en na de kassa af te geven 
voor een goed doel. Daarmee hel-
pen ze mensen die ‘niets’ hebben 
aan een kerstpakket én aan een 
gelukkig kerstfeest.  

“Met Kerstmis willen wij als Broe-
derschap iets extra’s doen voor onze 
medemens”, zegt Gert-Jan Tullemans, 
initiatiefnemer van de kerstpak-
kettenactie en broedermeester van 
‘het gezelschap met de rode man-

tels’.  Voedselbank Weert en Jumbo 
Heerschap werken graag mee aan 
deze originele actie voor het goede 
doel. Johan Knook van Voedselbank 
Weert: “Onze ‘klanten’ zijn altijd erg 
dankbaar voor alles wat zij krijgen. 
Namens hen vraag ik u om gul te ge-
ven.” De kerstpakkettenactie wordt 
ondersteund door de parochies van 
het dekenaat Weert. U kunt in deze 
kerken ook producten van andere 
winkels aanbieden. 

Alleen houdbare producten
Hoe doet u mee? Koop houdbare, 
niet gekoelde of bevroren producten 
en doe ze na de kassa in het krat. Dus: 
pasta of soep (blik / pak), groente 
(blik / pot), fruit (blik / pot), broodbe-
leg, koffie, thee, suiker, afwasmiddel, 
allesreiniger, schoonmaakartikelen, 
wc-papier, keukenrollen, tandenbor-
stels, tandpasta en nog veel meer. 
Koop en geef gul. Het is voor mensen 
die ‘niets’ hebben. 

De kratten blijven nog tot en met 21 
december bij de kassa’s van de super-
markten staan. Klanten kunnen pro-
ducten dus nog tot vlak voor kerstmis 
in de kratten stoppen. 

Johan Knook, voorzitter van Voedselbank Weert (links), broedermeester Gert-
Jan Tullemans en Jumbo Heerschap-filiaalhouder Edwin Freij nodigen u uit om 
een kerstpakket te vullen. Op zaterdag 7, 14 en 21 december houden de Maria-
broederschap, Voedselbank Weert en Jumbo Heerschap een inzamelingsactie 
voor gezinnen die steun kunnen gebruiken.  (Foto: Eric Wuisman)

CDA

CDA Nederweert presenteert 
eerste  15 kandidaten
Op de ledenvergadering van het CDA 
Nederweert zijn gisteravond de eer-
ste 15 kandidaten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2014 onder 
luid applaus gepresenteerd.  Het is 
een enthousiast team dat midden in 
de Nederweerter samenleving staat 
en voor de toekomstige ontwikke-
lingen in de gemeenschap gereed is. 
De totale lijst wordt nog aangevuld 
door diverse ambassadeurs uit de di-
verse Nederweerter kernen en zal in 
december door de leden vastgesteld 
worden.

Voorzitter Henk Geraats van de CDA 
afdeling Nederweert stelt trots: 
‘Bij de eerste 15 staan maar liefst 9 
nieuwe kandidaten. De lijst bestaat 
uit een door het CDA gewenste mix 
van jong-oud, ervaren-nieuw talent, 
vrouw-man en goede spreiding over 
alle kernen. Belangrijkste is echter 
dat het CDA een kwalitatief goede 
lijst heeft die zich de komende vier 

jaar voor Nederweert sterk wil ma-
ken.” 
•	Hubert	 Mackus	 (35)	 Nederweert-

Eind
•	Eric	 van	 der	 Putten	 (44)	 Neder-

weert-Schoor
•	Charlot	Koppen	(35)	Ospel
•	Jos	 Willekens	 (27)	 Nederweert-

Centrum
•	Antoine	Hekers	(48)	Ospel
•	Frans	Kurstjens	(65)	Leveroy
•	Renate	van	Lierop-Kupers	 (41)	Ne-

derweert-Eind
•	Mark	 Hoeben	 (32)	 Nederweert-

Boeket
•	Carla	 Kessels-van	 Nieuwenhoven	

(40) Budschop
•	Rolf	 Verheijen	 (36)	 Nederweert-

West
•	Josephien	 Tullemans-Geuns	 (39)	

Ospel
•	Peronne	Knapen	(49)	Nederweert-

Centrum
•	Paul	Peeters	(25)	Ospeldijk
•	Erwin	Pellemans	(37)	Leveroy
•	Rick	 van	 Meel	 (32)	 Nederweert-

Schoor

Let op!!!
in verband met Kerstmis

Voor het weekblad 
van 24 december

aanleveren uiterlijk 
woensdag 18 december 12.00 uur.

Dit is tevens het laatste weekblad van 2013. 
In week 1 van 2014 zal er i.v.m. de feestdagen 

géén weekblad verschijnen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl



Buitengebied in Balans. Dat is de titel 
van een ambitieus programma waarin 
onderwerpen over het buitengebied van 
Nederweert integraal worden aangepakt. 
Het programma behoort tot de porte-
feuille van de nieuwe wethouder Hans 
Houtman. Hij is aangenaam verrast door 
de resultaten die al zijn geboekt. 

Structuur
De Stichting Leefbaar Buitengebied 
Nederweert, de LLTB, ondernemers en 
vertegenwoordigers van kennisinstel-
lingen en natuurorganisaties: binnen 
een maand sprak wethouder Houtman 
ontelbaar veel personen die iets met het 
buitengebied van Nederweert te maken 
hebben. “Ik heb de indruk dat nog (te) 
weinig mensen in de gaten hebben wat 
er achter de schermen allemaal gebeurt”, 
aldus de wethouder als hij praat over 
het programma Buitengebied in Balans. 
“Daar gaan we verandering in brengen. 
Niet vandaag of morgen, maar op korte 
termijn. Het is daarbij van belang dat 
we eerst de structuur op een robuuste 
manier inrichten.” 

Kernteam 
Nadat het plan van aanpak door de ge-
meenteraad is vastgesteld, is in augustus 
een kernteam gevormd, bestaande uit 
twee ervaren medewerkers van de ge-
meente, Petra Philips en Joyce Dirkx, Hans 
Corsten van het gebiedsbureau en een 
medewerker van de provincie Limburg. In 
november is het team uitgebreid met een 
communicatiespecialist en een ondersteu-
nend medewerker. 

Proeftuinen 
De teamleden zijn gestart met de activi-

Een extra bijzonder Caeciliafeest was het 
afgelopen zaterdag voor Leny Berben uit 
Nederweert. Al 28 jaar zet ze zich met 
hart en ziel in voor Harmonie St. Joseph 
en daarvoor werd ze onderscheiden tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Burgemeester Evers reikte de bijbehoren-
de versierselen uit aan mevrouw Berben in 

teiten van het majeur programma, in drie 
groepen verdeeld: reguliere werkzaam-
heden in het buitengebied, proeftuinen 
en visievorming. Met betrekking tot de 
proeftuinen is een splitsing gemaakt op 
drie niveaus:
a. Op bedrijfsniveau bij innovatieve 

ideeën of problemen in de buurt
b. Op buurtniveau bij innovatieve ideeën 

of problemen in de buurt
c. Op gebiedsniveau waarbij we kijken 

naar nieuwe visies of regelgeving

Niet Vinken maar Vonken 
De proeftuinen worden begeleid door 
Hans Corsten en Hans Cabo. Zij onderhou-
den de contacten met alle betrokkenen 
binnen een proeftuin. Dat kunnen o.a. 
ondernemers, omwonenden, overheden 
of kennisinstellingen zijn. Inmiddels zijn er 
acht proeftuinen gestart. Bij vier daarvan 
gaat het om innovatieve ideeën die niet 
geheel passen binnen het huidige be-
leid. Bij de vier andere proeftuinen is er 
sprake van ‘probleemgevallen’. Corsten 
en Cabo hanteren het Niet Vinken maar 
Vonken-principe. Ze gaan er vanuit dat je 
kijkt naar de zaken die je samen wel kunt 
realiseren in plaats van in tegenstellingen 
denken. 

Successen 
Bij de proeftuinen wordt met name inge-
stoken op een (een vroegtijdige) dialoog 
met de omgeving, verbetering van kwa-
liteit in het buitengebied en opdoen van 
kennis. “De ervaringen die we hiermee 
opdoen, nemen we mee bij de herziening 
van de Strategische Visie in 2014,” aldus 
Petra Philips. “Successen zetten we zoveel 
mogelijk om in structurele werkprocessen 
in de organisatie.” 

Zaal Willem Tell in Nederweert, te midden 
van haar familie en mede-muzikanten.

Altijd klaarstaan
Leny Berben is een vrijwilliger die altijd 
klaarstaat voor Harmonie St. Joseph 
Nederweert. De vereniging neemt al 72 
jaar een prominente plaats in de Neder-
weerter gemeenschap in en is present bij 

Netwerken 
Het kernteam bespreekt wekelijks de 
voortgang van de activiteiten, verdeelt de 
taken en koppelt terug naar belangheb-
benden, ketenpartners en belangstel-
lenden. “Het doel van deze gesprekken 
is het leggen van verbindingen en het 
delen van kennis”, aldus Joyce Dirkx. “Het 
gaat om een enorm netwerk. Denk onder 
meer aan de Hoge Agrarische School 
(HAS), de Universiteit van Wageningen 
(WUR), de GGD, diverse communicatie-
deskundigen, maatschappelijk werk, de 
provincie Limburg, netwerk de Peelhorst 
(Brabants netwerkorganisatie die ver-
bindingen legt in het buitengebied) en 
buurgemeenten. 

Zichtbaar maken 
Een opdracht waar het kernteam de 
komende maanden hard aan werkt, is 
volgens Petra Philips het verder zichtbaar 
maken van Buitengebied in Balans. “Veel 
mensen kennen de Dialoog Duurzaam 
Buitengebied. Het programma Buiten-
gebied in Balans gaat echter stappen 
verder.“ Zoals aangegeven, heeft de 
wethouder de belangrijkste ketenpartners 
gesproken. Ook de gemeenteraad is op de 
hoogte gebracht van de eerste resultaten. 

Jaarplan 2014
In januari krijgt de gemeenteraad het 
jaarplan 2014 voorgelegd en treedt Bui-
tengebied in Balans verder naar buiten. 
De proeftuinen en andere activiteiten 
gaan intussen gewoon door, want zoals 
gezegd wordt er achter de schermen hard 
gewerkt. 

Op onze website leest u alles over het ma-
jeur programma Buitengebied in Balans.

allerlei activiteiten. De vereniging wordt 
actief ondersteund door een damescomité 
en een logistiek team. 

Bestuurslid
Mevrouw Berben is vanaf het begin van 
haar lidmaatschap (na haar verhuizing 
naar Nederweert in 1977) actief betrok-
ken bij deze vereniging. In 1985 werd zij 
door de ledenvergadering verkozen tot 
bestuurslid en dat is ze onafgebroken tot 
op heden, inmiddels dus al ruim 28 jaar. 

Coördinerende taken
Naast haar algemene bestuurstaak is ze 
verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de maandelijkse oud papierinzameling, 
voor de jaarlijkse vlooienmarkt en voor de 
uniformering van de leden. Zij is ook actief 
in de werkgroep jeugd en bij de acties 
voor het vergaren van financiële middelen 
en in het beheer en onderhoud van het 
clubgebouw dat gemeenschappelijk wordt 
gebruikt met Handboogvereniging Willem 
Tell.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren Leny 
Berben van harte met haar Koninklijke 
onderscheiding!

Buitengebied in Balans 
“Eerste successen vinden achter de schermen plaats”

Koninklijke onderscheiding voor Leny Berben uit Nederweert
Tijdens jaarlijks Caeciliafeest van Harmonie St. Joseph

GemeenteContact
Donderdag 5 december 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. 

Hulp bij huishouden
In de nieuwe Wmo wordt mogelijk 
gemaakt dat meer mensen dan nu met 
ondersteuning en zorg thuis kunnen 
blijven wonen. De gemeente zorgt voor 
ondersteuning van burgers, zodat die 
kunnen participeren. 

Het Kabinet wil vanaf 2015 de eisen voor 
de hulp bij het huishouden via de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
veranderen.

Waardevolle toekomst
Het doel is om mensen met lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperkingen 
een waardevolle toekomst te bieden. Om 
dit voor elkaar te krijgen, moeten kwa-
liteit, houdbaarheid en meer zorg voor 
elkaar hand in hand gaan. 

Voorzieningenbeleid, maatregelen
In het zorgakkoord van april 2013 
kondigde het Kabinet aan dat het 
gemeentelijke budget voor de hulp bij 
het huishouden met ingang van 2015 
structureel met 40% zou worden gekort. 
Het college van B&W zal medio 2014 
een nieuw voorzieningenbeleid moe-
ten ontwikkelen. Ook zal ze een aantal 
maatregelen moeten nemen. Enerzijds 
om de financiële risico’s zoveel mogelijk 
te beperken en anderzijds om de hulp bij 
het huishouden beschikbaar te houden 
voor burgers met beperkingen die het 
echt niet zelf kunnen regelen en betalen.

Nieuwe indicaties
De komende wetswijziging geeft het col-
lege van B&W aanleiding om de geldig-
heidsduur van de nieuwe indicaties voor 
de hulp bij het huishouden in te korten 
tot uiterlijk 1 januari 2015.

Afgegeven indicaties
De inwoners met een al afgegeven 
indicatie voor de hulp bij het huishou-
den worden begin 2014 geïnformeerd 
over het feit dat per 1 januari 2015 een 
nieuwe Wmo wordt verwacht en dat 
dit consequenties voor hun bestaande 

Vorige maand is de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord een campagne gestart 
rondom de nieuwe regionale website 
limburg-veilig.nl: het nieuwe centrale 
punt voor alle informatie op het gebied 
van risicocommunicatie.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord 
heeft gemeenten verzocht om voort-
aan door te verwijzen naar de nieuwe 
website. Het doel van de website is om 
een continu informatieplatform aan 
burgers in de regio te bieden, waar ze 
informatie over veiligheidsthema’s en 
rampenbestrijding kunnen terugvinden. 
Op deze manier wordt op een eendui-
dige wijze gecommuniceerd.

Eenduidige informatie
“Voorheen werden de aangesloten 
gemeenten verzocht om de informatie 
door te leiden naar burgers,” zegt amb-
tenaar Openbare Orde en Veiligheid, 
Pascalle Mommers. “Iedere gemeente 
deed dat dan op zijn eigen manier.” 
Crisiscommunicatie kent een hoog 
afbreukrisico. Burgers verwachten dat 
de informatie correct en compleet is. 
“Door alle informatie te bundelen op 
één centrale plaats wordt het gemakke-
lijk om informatie eenduidig en actueel 
te houden. 

Verder professionaliseren
Burgemeester Evers is verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid in 
de gemeente. Hij overlegt regelmatig 
met collega-burgemeesters binnen de 
Veiligheidsregio. De burgemeester is 
een voorstander van het verder profes-
sionaliseren van de risico- en crisiscom-
municatie, ook wel de Oranje Kolom ge-
noemd. De komende maanden gebeurt 
er nog meer binnen gemeenten, maar 
dat is voor burgers minder zichtbaar. 

Informatie centraal en snel op limburg-veilig.nl!

Inzetten bij een crisis
De website www.limburg-veilig.nl is 
zodanig ontwikkeld dat deze op termijn 
bij incidenten ook als crisiscommuni-
catiemiddel kan worden ingezet. Via 
de website zal dan informatie over het 
incident aan burgers worden verspreid. 
Dit betekent een aanzienlijke lastenver-
mindering voor gemeenten, omdat zij 
zelf geen informatie hoeven te plaatsen 
op hun gemeentelijke website maar 
slechts hoeven door te verwijzen naar 
de regionale website. 

Meer informatie 
Hebt u vragen over het veiligheids-
beleid en de nieuwe website, dan kunt 
u telefonisch of via e-mail contact op-
nemen met Pascalle Mommers, 
e-mail: p. mommers@nederweert.nl. 

De activiteiten voor het majeur programma Buitengebied in Balans bestaan uit reguliere werkzaamheden in het buitengebied, proeftuinen en visievorming. (Foto: internet)

Leny Berben krijgt bloemen overhandigd door burgemeester Evers na het uitreiken van de Koninklijke onderscheiding. 
(Foto: Nederweert24) 

Op de website...
Wijzigingen Drank- en Horeca-
wet en de gevolgen voor 
onze gemeente  

www.nederweert.nl

situatie kan hebben. Bij deze inwoners 
wordt opnieuw naar hun persoonlijke 
situatie gekeken via een breed Gesprek. 
Dit gebeurt zodra de gemeenteraad de 
nieuwe Wmo-kaders vaststelt (verwach-
ting 1 oktober 2014). Tot die tijd zullen 
we u blijven informeren over de ontwik-
kelingen. 



SchietSportcentrum “Kraan”

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

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

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

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.Voor het laatste nieuws zie onze vereni-
gingssite www.veredot.nl.

Lijkt het je leuk om eens te proberen of 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

Nieuwe tassen voor RKSVO 2

Chris Steijvers Electro heeft wederom nieu-
we tassen gesponsord voor het 2e elftal,
Chris is al vijf  jaar sponsor van de tassen van 
het 2e, toen deze versleten waren vond het 
2e elftal Chris Steijvers Electro bereid voor 
nieuwe te zorgen.
Namens RKSVO bedankt!!

RKSVO Nieuws

Zaterdag 7 december:
Maarheeze A1 - RKSVO A1 14.30
RKSVO B1 - Panningen B1 14.30
RKSVO D1 - MVC’19 D1 13.00
Maarheeze F2 - RKSVO F3 09.30
SV Budel F7M - RKSVO F5g 08.45

Zondag 8 december:
RKSVO 1 - ASV’33 1 14.30
Pupil van de wedstrijd:
Tim de Graef RKSVO F2
Sponsor van de wedstrijd:
Slagerij Koos Vaes
RKMSV 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - RKVB 2 13.00
RKSVO 4 - Altweerterheide 2 11.00
Veritas 5 - RKSVO 5 10.00
Maarheeze 5 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - FC Oda 6 10.00
SJVV da.1 - RKSVO da.1 11.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert
 

MTB Cyclocross te Nederweert-Eind

Zondag 15 december vindt voor de 5e keer 
een MTB-Cyclocross wedstrijd plaats in het 
kader van de FietssportiefCup.
In Nederweert-Eind, locatie dagcamping de 
Houtsberg is een selectief parcours uitgezet. 
Gestart wordt om 10.30 uur met de jeugd-
categorie. Hierna volgen de jongens/dames. 
De heren en masters sluiten af, zij starten 
om 13.30 uur. Het is mogelijk om met een 
daglicentie te starten. De wedstrijd wordt 
georganiseerd door TWC Nederweert in 
samenwerking met wielerclub Midden Lim-
burg. De dames van TWC Nederweert ver-
zorgen de Koek en Zopie tent helemaal in 
de kerstsfeer. Entree is gratis. Voor verdere 
informatie: Frans Kessels tel. 06 51402815.

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
Vrijdag & zaterdag  22 & 23 november is er 
de 3e bondwedstrijd  verschoten. Dit werd 
georganiseerd door de wilhelmina  in Os-
pel. Van Willem Tell schoten hier 10 schut-
ters aan mee. De geschoten punten waren 
als volgt:
Compound: Johan Vaes 232 , Marcel van Do-
ren 221
Heren Recurve:, Hennie van den Einden 215, 
Bas Akkerman 214, Paul Hermans 206, Harrie 
Geenen 171
Dames Recurve: Josefien Kessels 205, Mo-
nika Trzeciak 185, José Hermans 180, Irma 
van Doren 141

24 november werd de NHB beker verscho-
ten in Wilhelmina in Ospel als teamverband. 
De schutters die mee deden waren : Hennie 
van den Einden 222, Bas Akkerman 221, Paul 
Hermans 206, Josefien Kessels 177. Ook al 
konden we geen punten behalen toch heb-
ben we ons goed vermaakt. Nu goed oefe-
nen voor de volgende NHB beker .

Agenda: 
4e Bondwedstrijd 6 7 8 December bij Vriend-
schap en Strijd in Hunsel
7e & 8e Indoor 13 14 15 December bij de 
Grensjagers in Ospel
5e Bondwedstrijd 10 11 12 januari  bij Willem 
Tell in Nederweert
6e Bondwedstrijd 23 24 25 26 januari  bij Sint 
Hubertus in Stramproy
7e Bondwedstrijd 20 21 22 23 februari bij 
Vriendschap en Strijd in Hunsel

Wij van Handboogvereniging Willem Tell 
zijn steeds op zoek naar mensen die inte-
resse hebben in handboogsport schroom 
niet om eens binnen te lopen. Iedereen is 
van harte welkom vanaf 10 jaar tot … jaar. 
Handboogsport is een sport voor jong en 
oud. Wij hebben bogen waarmee we u kun-
nen leren schieten. Het is geen gevaarlijke 
sport zoals ook nog wel eens mensen den-
ken. Voor de kleinste hebben we aparte  
trainingstijden zodat we aan iedereen aan-
dacht kunnen geven.

Wilt u eens kennis maken met de handboog-
sport of wilt u eens als familie vriendengroe-
pen of bedrijven eens een gezellige schiet-
avond met verschillende spellen, neem dan 
eens contact op met Eric of Edith Janssen. 

Dus iedereen die interesse heeft is welkom. 
Kijk op onze website voor de foto’s en ope-
ningstijden. Tot ziens in onze accommodatie 
aan de Beatrixstraat 47a Nederweert-Bud-
schop en laat eens weten wat u er van vindt 
door een berichtje in ons gastenboek achter 
te laten.

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

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
secretariaat@willemtellnederweert.nl 
Over het Handboogschieten
Eric en Edith Janssen 0495-631182
Paul Hermans 0495-625663

Internet :
www.willemtellnederweert.nl
info@willemtellnederweert.nl 

Programma Di. 3 dec. Junioren
Eindse Boys E1 - SNA E1 19.00 uur

Programma Za. 7 dec. Junioren
vv Kessel A1 - Eindse Boys A1 14.30 uur 
FC Oda B2 - Eindse Boys B1 14.30 uur 
Eindse Boys D1 - MMC Weert D2G 12.00 uur 
SV Budel B3 - Eindse Boys D2 11.00 uur 
Eindse Boys MC1 - SV Budel MC1 11.00 uur 
Eindse Boys MC2 - SVC 2000 C3 12.30 uur 
Eindse Boys F1 - SV Budel F2 10.30 uur 
Veritas F3G - Eindse Boys F3M 10.30 uur

Programma Za. 7 dec. Sporthal Jo Gerris 
Roermond
RKVB E2 - Eindse Boys E2 09.00 uur 
FC Oda F4 - Eindse Boys E2 10.20 uur 
SHH E6 - Eindse Boys E2 11.00 uur

Programma Za. 7 dec. Sporthal Aoreven 
Heythuysen
FC Oda F4 - Eindse Boys F2 11.50 uur 
Eindse Boys F2 - Brandevoort F5 12.30 uur 
Eindse Boys F2 - Conventus’03 F2 13.10 uur

Programma Zo. 8 dec. Senioren 
vv Kessel 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - Rood Wit’67/N. 3  12.00 uur 
Eindse Boys 3 - Laar 6 10.30 uur 
Eindse Boys 4 - SSE 4 10.00 uur 
Altweerterheide  4 - Eindse Boys 5 10.00 uur

Programma Zo. 8 dec. Vrouwen 
Eindse Boys VR1 - Someren VR2 11.00 uur

Mededelingen
Kessel: De Rode Egge, Roode Eggenweg 6B, 
5995, Kessel
Donderdag 5 dec geen kaarten
Supporters welkom bij de wedstrijden
Voor laatste nieuws en eventuele gewijzigde of 
ingelaste wedstrijden zie www.eindseboys.nl

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Helden 24 november, pony’s
Lisan van de Kruijs met Breezer, 1e prijs in de 
klasse C-M springen progressief
Kars de Louw met Chapeaux, 3e prijs in de 
klasse DE-B springen klassiek

Reuver 24 november, paarden
Kimberly Roost met Bolanda, 7e  prijs in de 
klasse Z1 dressuur

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Montfort 1  = 2 – 4.
Vlegelke 2 – De Hook 1   = 2 – 4.
De Breer 4 – Vlegelke 3  = 4 – 4.

Well Wijen speelde prima met 11.92 gem.

Programma Libre
Maandag 9 – 12
Vlegelke 2 – DDD 2.
Aad Remunj 1 – Vlegelke 3.

Dinsdag 10 – 12
Vlegelke 1 – Carambola 1.

De Vlegeldag zit er weer op en  het was bij-
zonder geslaagd , maar liefst 32 spelers de-
den er aan mee. Er werd fel gestreden om de 
prijzen. Een heel bijzonder woord van dank 
aan Jan en Nellie voor het prima Buffet.
Jan en Nellie namens  de gehele vereniging 
Bedankt.

Uitslagen Golf
BVE 1 – Vlegelke 1  = 4 – 8 .
Pantalona 1 – Vlegelke 3  = 7 – 5.
Laar 1 – Vlegelke 4  = 5 – 7.

Programma Golf
Vrijdag 6 – 12
Vlegelke 1 – BVE 2.
Rooij 2 – Vlegelke 2.
BCW 2 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Kantien 1

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
3e Bondswedstrijd bij HBS Wilhelmina
1e Zestal 
Rick de Wit 240
Anke Vaes 234
Johan van Lierop 227
Ruud Westerveen 226
Ronnie Gielen 226
Anton Hermans 224
 1377
2e zestal  
Fried Op’t Root 224
Tim Vaes 223
Jac Meevis 220
Harrie de Wit (Le) 218
Nathalie de Wit 217
Harrie de Wit(Lo) 213
 1315
3e zestal  
Martijn Geuns 209
Mart van Thuijl 205
Frans van Nieuwenhoven 202
Riny Vaes 202
Chantal Hekers 201
Bér de Wit 200
 1219
4e zestal  
Luc van de Loo 200
Joseph Jonkers 199
Henk de Wit 191
Harrie Hermans 190
Marlies Hekers 185
Sjoerd Heijnen 184
 1149
5e zestal  
Peter Stienen 180
Elfrie van Lierop 178
Martien van Cranenbroek 159
Piet van Hoeij 157
Cor Bakker 156
Vilja van Lierop 146
 976
Rest 
Werner Bloemers 145
Zinzie van Lierop 101
Bjorn Seerden 66

Aspiranten  
Sven de Wit 169
Nordin Donkers 88
Noah Minten 53

NHB beker toernooi
Bij het NHB bekertoernooi, wat gehouden 
werd op zondag 24 november bij HBS Wil-
helmina, eindigde HBS Wilhelmina op de 4e 
plaats met 4 setpunten. 
De deelnemende verenigingen waren: 
Vriendschap en Strijd Hunsel, De Grens-
schutters Reuver, St. Hubertus Stramproy, 
HBS Wilhelmina Ospel, Batavieren Treffers 
Weert en Willem Tell Nederweert.

Programma
6-7-8 december – 7e en 8e Indoorwedstrijd 
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

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 7 december
Leveroy B - Baarlo B2           14.00
Leveroy D - Maasgouw D2    12.00
Leveroy E1 - Merefeldia E2     11.00
Leveroy E2 - Heythuysen E3      9.00
Leveroy F - MMC Weert F4   10.00
 
Zondag 8 december
Leveroy 1 - SVVH 1              14.30
Leveroy 2 - SVVH 2              11.00
Someren 8 - Leveroy 3           12.00
Leveroy 4 - RKSVV 3           10.00
Leveroy Vr - Roggel Vr          13.00
 
Meer nieuws op www.svleveroy.nl
 

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 7 DECEMBER
Sporthal ‘t Ligteveld, Neer
E. Leudal E1 - Ospel E1  11.00u.
Sporthal Aan de Bron, Weert
B. Rapiditas B1 - Ospel/Merefeldia B1 14.25u.
Sporthal de Bengele, Nederweert 
D. Ospel D1 - Merefeldia D1   11.30u.
DS1. Ospel/Merefeldia DS1 - Born DS1 19.00u.
DS2. Ospel/Merefeldia DS2 - Born DS2 20.15u.
 
ZONDAG 8 DECEMBER
Sporthal De Schans, Reuver
C. Hercules’81 C1 - Ospel C1 13.50u.
Sporthal de Bengele Nederweert
A. Ospel/Merefeldia A1 - Hercules ‘81 A1 12.00u.

WIJNACTIE 2013
ZATERDAG 14 DECEMBER!!!!!!

 
zie ook: www.hanbalclubospel.nl

 

Buizenleggers (Duikteam Nederweert) 
in zwembad Nederweert!!

Afgelopen zaterdag stond er weer een leu-
ke perslucht training op het programma bij 
Duikteam Nederweert. De duikers werden 
in groepjes verdeeld en kregen de opdracht 
om met pvc buizen en  verbindingsstukken 
een zo lang mogelijk buizenstelsel te bou-
wen in een bepaald tijdsbestek. Na 5 minu-
ten werd er lucht door deze buizen geblazen 
en moesten de duikers ervoor zorgen dat ze 
zoveel mogelijk lucht aan het einde van de 
lange buis opvingen in een grote emmer. 
Het team wat de langste pijpleiding had 
gemaakt en het meeste lucht in de emmer 
had zitten was de winnaar. Dit was weer een 
leuke oefening die door Johan (Divemaster) 
in elkaar was geknutseld.
 Wil jij ook  een duikbrevet halen (Open Wa-
ter Diver) dan is dit het moment om deze in 
januari 2014 te starten.  Wij geven namelijk 
via de kortingsbon 25 euro korting op een 
complete duikopleiding. Kijk hiervoor ook 
op onze website www.duikteamneder-
weert.nl of stuur een mail naar info@duik-
teamnederweert.nl 

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 7 December
Nederweert, de Bengele
GD1 Ospel D1 – Merefeldia D1 11.30u
DS1 Ospel/Merefeldia 1 – Born 1 19.00u
DS2 Ospel/Merefeldia 2 – Born 2 20.15u
Horst, de Berkel
DC1 Wittenhorst C1 – Merefeldia C1 14.05u
Weert, aan de Bron
DB1 Rapiditas B1 – Ospel/Merefeldia B1 14.25u
Venlo, Craneveld
GF1 Handbal Venlo F1 – Merefeldia F1 18.45u

Zondag 8 December
Nederweert, de Bengele 
DA1 Ospel/Merefeldia A1 – Hercules`81 A1 12.00u

Wedstrijdbal wordt deze week 
geschonken door: 

Mackus verzekeringen en reizen

De jaarlijkse zwem4daagse komt er weer 
aan! Heb jij zin om op een uitdagende, 
sportieve en vooral leuke manier de tijd tus-
sen de feestdagen door te brengen? Zet de 
Zwem4daagse dan alvast in je agenda: 27 
tot en met 30 december van 13:30 tot 
15:30 in het LACO sportcentrum in Ne-
derweert. 
Kun je een van deze dagen niet? Niet ge-
treurd, op 31 december is er van 13:00 tot 
14:00 nog een mogelijkheid om de laatste 
baantjes te zwemmen.
Lukt het jou om 4 dagen 750, 1000, 1500 of 
2000 meter te zwemmen dan wordt deze 
prestatie natuurlijk beloond met een prach-
tige medaille!

Reddingsbrigade Nederweert is op dit mo-
ment al volop bezig met de voorbereidin-
gen, vanaf volgende week meer informatie 
over het aanmelden. Ben je benieuwd ge-
worden, kijk dan ook even op de site: www.
rb-nederweert.nl
 

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 49,  7 december en 8 december 2013.

Zaterdag 7 december.
Uitwedstrijden.
EBCG – U20 18.45 uur. 
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 8 december.
Uitwedstrijden.
Kimbria – DS 13.30 uur.
Thuiswedstrijden.
U12 – Black Shots 12.30 uur.
U14-2 – Yellow Sox 12.30 uur.
U16-2 – Aeternitas 14.30 uur.
U18-1 – Bumpers 14.30 uur.
U16-1 – Bumpers 16.30 uur.
HS-1 – Heeze 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 7 december
Merefeldia D3G – Merefeldia D2G  12:15
SHH F4 – Merefeldia F2G  07:30/08:30

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 7 december
Merefeldia A1 – FC Oda A1  14:30
Merefeldia A2 – Laar A3  15:00
Brevendia B1G – Merefeldia B1  13:00/14:30 
Helden MB1 – Merefeldia MB1  11:45/13:00
Merefeldia C1 – EVV/St Joost C1  13:30
Merefeldia C2 – Crescentia C1  13:30
Merefeldia D4G – Laar D4  12:15
Merefeldia E1 – Reuver E1  11:00
Leveroy E1 – Merefeldia E2  10:00/11:00
Merefeldia E4 – RKMSV E3  11:00
Merefeldia E5 – FC Oda E5  10:00
Merefeldia E6 – DESM E4  10:00
Merefeldia F1 – FC Oda F1 10:00
Merefeldia F3G – FC Oda F3  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 7 december
Merefeldia – Belfeldia  17:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 8 december
Stiphout Vooruit 1 – Merefeldia 1 12:30/14:30
De Ster 2 – Merefeldia 2  09:45/11:30
Laar 4 – Merefeldia 4  11:15/12:30
Merefeldia 5 – RKMSV 3  12:00
Merefeldia 6 – SV Budel  8 10:00
FC Oda 5 – Merefeldia 7  09:00/10:00
Mifano VR1 – Merefeldia VR1  11:45/13:15

Agenda
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

Conditie kinderen gaat achteruit
Door de komst van digitale at-
tributen gaat de conditie van 
kinderen sterk achteruit. Er is 
enorme bewegingsarmoede on-
der de jeugd met alle lichamelijke 
gevolgen van dien. Een alarme-
rende ontwikkeling dus met gro-
te maatschappelijke gevolgen.  
Tien jarigen van vandaag hebben 
minder spierkracht en zijn fysiek 
tot een kwart minder in staat dan 
hun leeftijdsgenootjes 10 jaar ge-
leden. In plaats van in de bomen 
te klimmen, zitten de kinderen de 
hele tijd voor de computer of de 
televisie. De gymlessen op school 
kunnen dat gebrek aan beweging 
niet opvangen.

Onderzoekers van de Essex Univer-
sity in Groot-Brittannië vergeleken 
de prestaties van een groep 315 tien-
jarigen in 2008 met die van 309 leef-
tijdsgenootjes in 1998, tien jaar eer-
der dus. Het team stelde vast dat de 
huidige tieners 27,1 % minder sit-ups 
konden uitvoeren dan hun leeftijd-
genootjes tien jaar eerder. Ze bleken 
een kwart minder spierkracht te heb-
ben in hun armen, terwijl hun grip 
ook al 7 procent minder sterk was. 
En kon in 1998 slechts één tienjarige 
op twintig zijn eigen gewicht niet op-
trekken, dan was dat in 2008 al het 
geval voor één op de tien.

Minder spieren, zelfde BMI
10 procent van de kinderen weigert 
om in een klimrek te klimmen. Ze durf-
den niet of gingen er bij voorbaat van 
uit dat ze het toch niet konden. Con-
fronterend, maar wellicht een verkla-
ring van dit schrikbarende resultaat in 
het totaal veranderde bewegingspa-
troon van kinderen. Ze zitten tijdens 
hun vrije uren liever voor de computer 
of de tv in plaats van, zoals de vorige 
generaties, in bomen te klimmen. Zelfs 
tijdens de gymles wordt nog amper 
aan touwklimmen gedaan, uit angst 
voor blessures. Dat zijn net activiteiten 
waarbij kinderen kracht ontwikkelen 
doordat ze hun eigen lichaamsgewicht 
moeten optrekken.

Nog opvallend: de tienjarigen van 
2008 hadden dezelfde Body Mass In-
dex als de kinderen van 10 jaar gele-
den. 

‘En dat is pas écht verontrustend, 
want gezien de afname in kracht, 
betekent dit dat hun lichaam méér 
uit vet en minder uit spieren is opge-
bouwd.

Om deze problematiek een halt toe 
te roepen heeft SportivaLife een 
beweegprogramma voor juist deze 
doelgroep. De inhoud van het pro-
gramma bestaat uit grondmotori-
sche vaardigheden, zoals klimmen, 
springen, trekken, duwen etc…
Naast deze vaardigheden staan 
plezier en beleving centraal. Be-
wegen moet immers ook leuk zijn.  
 
Ben je als ouder geïnteresseerd en wil 
je meer weten over dit programma, 
neem contact op via nederweert@
sportivalife.nl (vermeld naam en 
telefoonnummer) of kom langs bij 
SportivaLife aan de Hulsenweg 5a te 
Nederweert. Wij werken aan een ge-
zonde toekomst voor jou en je kind.

http:/ /www.sportivalife.nl /health-
centre_nederweert/

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)

Bobo kindercentra heet vanaf nu:

Hoera Nederweert, locatie IKC de Kerneel:
* Dagopvang 0-4 jaar 
 (incl. VVE peuter programma 2-4 jaar, 

voorheen peuterspeelzaal). 
* Buitenschoolse opvang 4-13 jaar.
OOK FLEXIBELE OPVANG IS MOGELIJK!

Hoera Nederweert, locatie Budschop:
* VVE Peuterprogramma voor kinderen van 

2-4 jaar (voorheen peuterspeelzaal)

Meer informatie: 
077-3589797
info@hoerakindercentra.nl 
www.hoerakindercentra.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, kan-
tooruren maandag, woensdag en vrijdag 
10.00-11.00 uur voor het bestellen van HH. 
Missen, afhalen van doopbewijzen enz. tel. 
625887; e-mail adres kantoor: administra-
tie@kerknederweert.nl
Voor het overmaken van misstipendia, 
kerkbijdrage, giften e.d. Rabobank rek. 
nr. 1355.07.227 ten name van Kerkbestuur 
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender 
van 5 tot en met 14 december 2013 

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 - vooravond van de tweede zon-
dag van de advent 
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – Lies van Riet-
van de Kruijs (vanwege verjaardag) en te-
vens voor Sjeng van Riet, Roos Hermans-Saes 
(vanwege verjaardag), Lies Klaver-Truijen 
vanwege verjaardag, Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 8 DECEMBER 
Tweede zondag van de advent
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) – Dora Schouten-Doensen 
vanwege verjaardag, Petrus Hoeben en Mar-
garetha Coolen en kinderen, Jan Matijs Kes-
sels, Theo Hoeben, zoon Frans en kleinzoon 
Richard.

MAANDAG 9 DECEMBER
Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van de heilige maagd Maria
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 10 DECEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 11 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Damasus I, paus
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 12 DECEMBER
Feest van de heilige Maria van Guadalupe
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 13 DECEMBER
Gedachtenis H.-Lucia, maagd en martelares
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 14 DECEMBER
Gedachtenis H.-Johannes van het Kruis, 
priester en kerkleraar – vooravond van de 
derde zondag van de Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector W. Engelen) – jaardienst Fried 
Caris en Anna Clomp, Wiel Stultjens (van-
wege verjaardag, en jaardienst Dina Stult-
jens-Knapen en tevens voor Mies Stultjens, 
jaardienst Sjra van Riet en Pierre van Riet, 
Nelly Janssen-Maas (vanwege verjaardag) 
en overleden familieleden, Ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes.

Parochie nieuws op website
Wij willen nogmaals wijzen op het bestaan 
van de parochie website www.kerkneder-
weert.nl Op elke woensdag worden de 
kerkberichten geactualiseerd. Dat wil zeg-
gen dat u dan de kerkberichten voor de 
komende twee weken kunt lezen. Actueel 
parochie nieuws wordt, voor zover dit er is, 
dagelijks bijgewerkt. Is er iemand overleden 
dan wordt dit, zodra bekend, direct gepubli-
ceerd met dag en uur van de uitvaart. Graf-
rechten die in 2014 gaan vervallen worden 
gepubliceerd, alsook de graven die in het 
komend jaar zullen worden geruimd. Vooral 
dit laatste is van belang, zodat er geen graf 
wordt geruimd, dat u alsnog graag zou wil-
len verlengen door b.v. de grafrechten over 
te nemen van degene die de verklaring heeft 
afgegeven dat het graf geruimd kan worden.
In de website kunt u ook iets lezen over 
Stichtingen en Vooruitbetaalde diensten, 
zodat u in geval van overlijden de zekerheid 
heeft dat er iets voor u is geregeld. Uiter-
aard kunt u daarvoor ook tijdens spreekuur 
terecht in het parochiecentrum. Wanneer 
spreekuur is kunt u ook lezen op de website. 
Dat is elke maandag, woensdag en vrijdag 
van 10 tot 11 uur.

Misdienaar
Zaterdag 7 december 18.00 uur: Britt Stienen.
                       
                

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246
 ING rek. 294327

ZONDAG 7 DECEMBER
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821. 
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer en de opgave van de misinten-
tie 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  8 december 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
KOOR: St. ROCHUSKOOR
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. Jaardienst voor 
Jan Knapen en overledenen familie Knapen.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Hein Nieskens

OASEMORGEN
Maandag 9 december 2013 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep in de kerk in Budschop. 
De viering begint om 09.00 uur. Tijdens de 
pauze is er koffie en thee. Iedereen is van 
harte welkom om tijdens deze morgen bin-
nen te lopen en samen te bidden.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van 7 dec. 2013 – 14 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

Zondagmorgen 8 dec. 9.30 uur:
2de Zondag van de Advent
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap,  
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie (volkszang)

Mededeling:
•	24	 dec.	 19.00	 uur	 kinderkerstdienst,	 24	

dec. 22.00 uur nachtmis, 25 dec. 1ste kerst-
dag 9.30 uur hoogmis, 26 dec. 2de kerst-
dag  9.30 uur hoogmis, 1 jan. 9.30 uur 
volkszang, 5 jan. 9.30 uur Gemengd koor 
Con Amore Baexem.  

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

7 t/m 14 december 2013.

ZATERDAG 7 DECEMBER: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik.

ZATERDAG 14 DECEMBER: 19.15 uur 
H. Mis

LEZERS; zaterdag 7 december Marjo Timmer-
mans, zaterdag 14 december Piet van Gog.

MISDIENAARS; zaterdag 7 december Tom 
van Horik, zaterdag 14 december Lois Bee-
rens en Esther Boonen.

OVERLEDEN: op maandag 25 november is 
Truus van de Voort-Janssen overleden in de 
leeftijd van 54 jaar. Dat zij mag ruste in vrede.

KERKHOF
De vrijwilligers die zorgen dat het kerkhof 
er het gehele jaar piekfijn bijligt gaan op 
woensdag 11 december het kerkhof win-
terklaar maken. Bloemstukken en derge-
lijke die niet weggegooid mogen a.u.b. voor 
deze datum ophalen.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. 
zaterdag  7 december zijn jullie weer van 
harte welkom om 19.15 uur in de sacristie.

“Rijkdom is niet gelegen in uiterlijk bezit, 
maar in onze ziel in ons ware zelf.”

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 7 - 14 december. 

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

ZONDAG 8 DECEMBER, 2e zondag van de 
Advent, 10.00 (Samenzang) ghm ouders van 
de Waarenburg-Derks. 

DINSDAG 10 DECEMBER, viering Hoog-
feest van de Onbevlekte Ontvangenis van 
de heilige maagd Maria, patrones van onze 
parochie en het bisdom Roermond (feest-
dag 8 december), 19.00 ter ere van Maria. 

DONDERDAG 12 DECEMBER, 19.00 de zie-
ken. 

ZATERDAG 14 DECEMBER, H. Johannes van 
het Kruis, priester en kerkleraar, 11.00 Kerst-
viering KBO Ospel (Jongerenkoor Friends 
with voices); 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) overleden ouders Houtappels-
Smolenaers en Mies Smolenaars-Houtappels, 
ghm Anna Op ’t Root en Harrie Jonkers, 
ghm Martinus Hubertus Broens en Anna 
Catharina  Broens-Rutjens, Harrie de Wit. 

ACOLIETEN: za. 7 dec. 19.00 : Richard Wilm-
sen, Thomas Wilmsen; zo. 8 dec. 10.00 : Harry 
Geerlings, Kathy Geerlings; za.14 dec. 19.00 : 
Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen. 

OVERLEDEN: Op 23 november jl. overleed 
Fien Rietjens-Stultiëns, 96 jaar,  Stad 4c. 
Moge zij rusten in vrede.

ADVENT: Het tweede adventweekeinde 
wordt gevierd en daarom houden we het 
Hoogfeest van Maria’s Onbevlekte Ontvan-
genis op a.s. dinsdag.  

ORGELRESTARATIE: Vorige week kondigde 
het kerkbestuur de restauratie van het kerk-
orgel aan en deed een beroep op u om dit 
kostbare karwei te ondersteunen, zodat ons 
orgel voor de eredienst behouden wordt. 
De planning is de restauratie uit te voeren 
vóór het 150-jarig jubileum in mei 2014. U 
kunt een donatie doen als jubileumattentie 
op het rekeningnummer van de parochie  
14.03.00.511 o.v.v. “restauratie orgel”.

PAROCHIE FEDERATIE: Vorige week 
woensdag 27 november is de Nederweer-
ter Parochie Federatie een feit geworden. 
Vanaf 1 januari a.s. is er een overkoepelend 
bestuur van de vier parochies Budschop, 
Nederweert-Eind, Nederweert en Ospel. Van 
elk kerkbestuur – voortaan parochieraad ge-
naamd - nemen twee leden zitting in het fe-
deratiebestuur. Voor onze parochie zijn dat 
Henk Hermans en Thijs Hendrix. We wensen 
hen en het nieuwe federatiebestuur vrucht-
baar werk toe in het belang van de parochies 
en parochianen.

COLLECTE FILIPIJNEN: De kerkcollecte 
voor de getroffenen van de tyfoon op de 
Filipijnen  bracht het bedrag van € 420,15 op! 
Een mooi resultaat, waarvoor oprecht dank.

 Pastoor A. Koumans. 

LKV Nederweert
Hallo dames,

Op dinsdag 17 december is onze kerstvie-
ring. We beginnen met een mis in de st. 
Lambertuskerk. 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 kun-
nen geven bij de buurtleidster.
Op woensdag 18 december is de provinciale 
advent/kerstviering in ’t Kaar te Beek. De 
kosten zijn e 8,50 per persoon. U gaat op ei-
gen gelegenheid. Opgeven voor 10 decem-
ber via lkv@online.nl
Het thema van deze viering is: aandacht 
voor armoede, de kledingbank. Wanneer u 
gaat kunt u een verzorgingsproduct (was-
poeder, zeep, deodorant etc.) meenemen. 
De dag begint om 10.00 uur en eindigt rond 
15.00 uur.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur

5  d e c e m b e r  2 0 1 3

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Zwanger!
van harte gefeliciteerd!

 voor begeleiding van uw 
 zwangerschap, bevalling 
 en/of kraambed

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

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

Flexibele afspraaktijden

Jubilarissen kerkelijk 
zangkoor Ospel

Tijdens de jaarlijkse St. Caeciliaviering 
van de parochie medewerkenden hul-
digde pastoor Koumans een drietal 
koorjubilarissen en vrijwilligers. 
Voorzanger Jan Geuns (Waatskamp) 
viert een heel bijzonder jubileum: 70 
lid van het parochieel kerkkoor! Als 
12-jarige leerling van de H. Hartschool 
werden veel jongens lid van het kna-
penkoor van schoolhoofd meester 
Thomas Koppen. En zo kun je op 82-ja-
rige leeftijd een heel zeldzaam koorju-
bileum vieren. 

Ton Knippenberg werd gehuldigd 
vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap 
van het kerkkoor en Toon Hurkmans 
maakt 25 jaar als koorzanger vol. De 
partners ontvingen bloemen. Pastoor 
Koumans huldigde ook de vrijwilligers 
Jac van Kimmenade (25 jaar actief in 
hulpkerk Ospeldijk en de parochie-
kerk) en Rionne Veugen-Reijnders (25 
jaar actief als bestuurslid/vrijwilliger).
We wensen de jubilarissen van harte 
proficiat en alle goeds voor de toe-
komst.

 jg 

55+ DANSEN

Dansmiddag voor alle senioren 
Nederweert-Eind e.o.
Woensdag 4 december is er een gezelli-
ge dansmiddag in Café–Zaal Bi-j Le-nie ,  
Kruisstraat 53 te Nederweert-Eind. Bin-
nenkomst aan achterzijde, tevens par-
keergelegenheid. We beginnen om 
13.30 uur en eindigen om 17.00 uur. 
In de pauze is er een gratis loterij.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

St. Rochusparochie Budschop
Zaterdag 23 november vond het jaar-
lijks Caeciliafeest plaats voor de vrij-
willigers van de parochie St. Rochus, 
in de zaal van de kerk in Budschop. 
Vice-voorzitter Jan Kuepers opende 
de avond en heette allen van harte 
welkom. Hij blikte terug op de ver-
bouwing van de afgelopen maanden, 
o.a. het aanbrengen van dubbele be-
glazing, verbouwing keuken, aanpas-
sing toiletten en het plaatsen van een 
invalidentoilet.
Een grote aanpassing maar voor het 
behoud van het gebouw voor de Ge-
meenschap Budschop een must. Hij 
dankte allen die hun steentje hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming 
van dit alles.

Dit jaar waren er drie jubilarissen die 
in het zonnetje gezet werden.
Franka Bergmans was 25 jaar vrijwil-
ligster in het Gezinsmissencomité, 
daarnaast was ze ook nog vrijwillig-
ster voor de bloemsiergroep van de 
kerk en zat ze voorheen ook in het 
kerkbestuur.
Het echtpaar Jo en Rina Douven wa-
ren beiden 25 jaar lid van het Rochus-
koor. Ook zijn zij trouw aanwezig bij 
het zondagskoor dat vele zondagen 
de H. Mis opluistert. 

Viering St. Caeciliafeest 

Pastoor Schuffelers sprak zijn lof uit 
voor de prestaties van de jubilarissen 
en prees hen voor hun inzet de afge-
lopen 25 jaar. Allen kregen een mooie 
bos bloemen en een oorkonde. Ook 
kregen zij de zilveren speld als blij-
vende herinnering. De jubilarissen 
waren blij verrast en trots op deze on-
derscheiding.

Tijdens de avond werden nog enkele 
personen in de bloemetjes gezet  als 
blijk van waardering voor hun inzet 
gedurende 30 jaar lidmaatschap van 
het Rochuskoor. Ook Bea Lammers 
werd geprezen voor haar 45 jaar lid-
maatschap, zij kon helaas niet aanwe-
zig zijn op het Caeciliafeest.

Pastoor Schuffelers dankte alle vrij-
willigers voor hun inzet voor de St. 
Rochusparochie. Er is veel werk ver-
richt en het resultaat mag er zijn. Sjra 
Vossen luisterde de avond op met ver-
halen en leuke vertellingen en anek-
dotes. Tussen de bedrijven door kon 
men genieten van een drankje en een 
heerlijk buffet.

Al met al kan men terugkijken op een 
geslaagde avond.

 Het kerkbestuur.

Zondag 15 december 2013

organiseert

Gem. Zangvereniging

Kerst-
concert
in gemeenschapshuis de Pinnenhof Nederweert.

Aanvang 15.00 uur. entree e 7,50.

Aan deze middag werken mee:

• Gem. zangver. Bel Canto •
• Giocoso uit Swartbroek-Weert •

• Gerard Kessels Columnist •
• Tössedoôr uit Nederweert •

• Alzelééve uit Meijel •

Voorverkoop:
Bruna Nederweert • T. Poell (tel. 632413) • T. van Deursen (tel. 631612)

Een muzikaal evenement dat u niet mag missen!!!K
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Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St.Willibrordusstraat 10
6031 CZ  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

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

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



Kerstshow bij Bloemstyling ’t Roosje

Zondag 8 december is het weer 
zover. De tweede kerstshow van 
Bloemstyling ’t Roosje. van 10.00 uur  
tot  17.00 uur.
Thema: Creativiteit en bloemwerk.......
Tijdens de demonstraties geven wij u 
vele tips en u ziet de nieuwste trends 
van materialen. Daarnaast zal het 
team van de ”Foamtastische huiska-
mer” uit Goirle een mini inloop work-
shop verzorgen voor jong en oud, 
hiervoor vragen zij een kleine vergoe-
ding van € 1,75 / € 2,50

Onze outlet- kerstwinkel  in het 
pand naast de bloemenzaak, (voor-
malige schoenmaker) ) is weer aan-
gevuld...… alles mag weg voor su-
per lage prijzen! Profiteer nu..... 
nog slechts 4 middagen open!  
De kerst-outlet is alleen geopend op 
zaterdag: 7 dec. zondag 8 dec. za-
terdag 14 dec. en zondag 15 dec. van 
12.00 uur  tot 17.00 uur

Deze december kerstshow is kerst pur 
sang.
Het Team van Bloemstyling ’t Roosje 
nodigt u van harte uit. De koffie staat 
voor u klaar.Uitnodiging Creatieve Kerstshow 

en Kerstoutlet 2013

Bloemstyling ‘Roosje’ 
Zondag 8 december (12.00 u - 17.00 u)
- Demonstratie bloemschikken
- Mini inloop-workshop kerstversiering maken 

voor jong en oud

Zondag 15 december (12.00 u - 17.00 u)
- Demonstratie bloemschikken

Bezoek onze kerstoutlet 
in het pand naast onze winkel.

Alleen tijdens de kerstshows geopend
en de zaterdagen ervoor. 
van 12.00 u - 17.00 u
(Meer info op onze site)

Bloemstyling ‘Roosje’ 

Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze Bezoek onze kerstoutlet kerstoutlet kerstoutlet kerstoutlet 
Stuntprijzen

Kerkstraat 34 b, 
6031 CH  Nederweert
0495-622013 
www.hetroosje.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Lijsttrekker VVD Gemeente raadsverkiezingen
De leden van de VVD Nederweert 
hebben unaniem Elly Scheepers-Dings 
aangewezen als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart 2014. Elly heeft al bijna 20 jaar 
ervaring als raadslid, waarvan ruim 10 
jaar als fractievoorzitter. Haar politieke 
hart ligt bij zaken die dicht bij de bur-
ger staan, zoals jeugd, ouderen, zorg, 
onderwijs, sport en recreatie. Door 
haar jarenlange ervaring heeft zij ech-
ter ook op andere terreinen veel ken-
nis opgedaan, waardoor ze nu een uit-
stekende allround politicus is. De VVD 

Nederweert heeft er dan ook alle ver-
trouwen in dat Elly de partij met verve 
zal leiden tijdens de komende verkie-
zingen. Elly is blij met de brede steun 
vanuit de partij. Volgens haar staan er 
de komende jaren voor Nederweert 
nog ingrijpende onderwerpen op de 
agenda, zoals de decentralisatie van 
de zorg, de verbinding N266-N275-A2 
en de ontwikkelingen in het buitenge-
bied.  Ze ziet de verkiezingen dan ook 
met enthousiasme tegemoet.

 Bestuur en fractie VVD

Heerlijke kruimige 

aardappel 
een 

rode Asterix
Boerderijwinkel
Linders-Wijen
Strateris 32, tel. 634064

Openingstijden
Vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur
Zat. van 9.00 tot 16.00 uur

Kerstbomen 
te Koop

Eventueel gratis 
thuisbezorgd

Tuinwinkel De Verrassing
Budschop

tel. 460039

Tel.: 0475 - 77 20 04
Mob.(Nl) 06-53 95 31 89

www.adsschilderwerken.nl
speciale wiNTerkorTiNgeN

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

KantooRRuimte 
te huuR

Tel. 06-41826841

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Kerstconcert Bel Canto
Zondag 15 december is er weer het be-
kende kerstconcert door Gem. Zangver. 
Bel Canto uit Nederweert. Dit jaarlijks 
terugkerend muzikaal evenement vindt 
plaats in Gemeenschapshuis “De Pin-
nenhof”. Hieraan verlenen medewer-
king: Bel Canto, Giocoso, Tössedoôr uit 
Nederweert, Alzelééve uit Meijel, Ge-
rard Kessels columnist  van dagblad De 
Limburger .  Aanvang 15.00 uur, entree  
€ 7,50.  Bij binnenkomst wordt u verwel-
komd met een kop koffie of thee naar 
keuze en heerlijk kerstbrood. Er zijn nog 
entreekaarten te koop bij Bruna Neder-
weert, 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 eve-
nement dat u zeker niet mag missen!!!   

open eettafel Budschop
Volgende week donderdag open eet-
tafel aanvang 12.00 uur. Vaste bezoe-
kers afmelden voor woensdagmiddag 
12.00 uur. Nieuwe bezoekers aanmel-
den tot datzelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

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

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

Vlut 2 Ospel
0495-626116
06-26686181
slijperijvanhoek@hetnet.nl

voor bedrijf en particulier

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

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

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

Uitvaartverzorging
Strijbos

Tel. 0495 543521
e-mail: p.strijbos@hetnet.nl

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is 
gratis bij ons verkrijgbaar.

ZAAgsEl En HOuTVEZEls
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 losgestort Verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

Bus HOuTVEZEls, winsum
Tel: kantoor 0595435660 

VErKOOp 
Bert Jacobs 06-53654175

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

open eettafel Leveroy

Op donderdag 12 december is weer 
open eettafel, aanvang 12.00 uur. 
Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 4 december 11.00 
uur. Nieuwe bezoekers aanmelden tot 
dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

Kerstvoorstelling het Leeft!
Zaterdagavond 21 december, 
haazehoof ospel, 20.00 uur
“Het moest er komen. Hoe, dat was 
de vraag. 
En ze begrepen eigenlijk ook niet 
goed waarom. 
Maar het was hen verteld dat het er 
komen moest. En op korte termijn. 
Een onduidelijkere opdracht hadden 
ze nog nooit gehad. 
Hoe kun je nou van niets iets maken?”

Ontdek hoe dit verder gaat én hoe de 
spelers het gaan oplossen in de kerst-
voorstelling HET Leeft!
Begin Kerstmis met deze bijzondere 
feel good kerstvoorstelling op za-
terdagavond 21 december a.s. in ge-
meenschapshuis Haazehoof.

Aanvang: 20.00 uur. Kaarten à e 7,50 
kunt u bestellen via info@melodie-
derpeel.nl of 0495-641750. 

Toneelspel door diverse lokale spelers 
in een bijzondere setting, met muziek 
en een heerlijke kerstsfeer. 
Met: Vera Moris, Patricia de Wit, 

Nadine  Bloemers, Simone Bloemers, 
Hein van Deursen, Jan Caris, Tijs de 
Wit, Lieke van de Laar, Loes Geuns, 
Willem Tullemans, Jeroen Gielen en 
Peter Poell. uzikaal ondersteund door 
orkest, percussie en zang van Melodie 
der Peel.

Zaterdag 21 december 
Haazehoof Ospel

entree €7,50
bestel nu al kaarten via:
 info@melodiederpeel.nl

HET

Kerstvoorstelling

Leeft!

KerstvoorstellingKerstvoorstellingKerstvoorstellingKerstvoorstelling

Jan Caris

Hein van Deursen
Tijs de Wit

Patrica de Wit

Vera Moris Nadine Bloemers

Simone Bloemers

Lieke van de Laar
Loes Geuns

Jeroen Gielen
Willem Tullemans

Peter Poell

Jean Stassen
Margo geuns

Orkest/Percussie/Zang:
Melodie der Peel

m.m.v.

m.m.v.
m.m.v.

aanvang 20.00 uur

0495-641750

Voordeel uit Zweden!  

een Volvo V40 met 14% bijtelling 
rijden vóór de feestdagen? Deze 
maand nog beperkt uit voor-
raad leverbaar bij Volvo Rutten in 
Weert. 

het fraaie design van de Volvo V40 
steekt de (lease)rijder niet onder 
stoelen of banken. hij wordt mas-
saal geleast of aangekocht. Dit 
leidde de afgelopen maanden dan 
ook tot een gigantische verkoop 
van deze “must have” nieuwe 
auto. De V40 is dan ook sinds zijn 
introductie vorig jaar een succes-
story voor Volvo. en u kunt erin 
meedelen.  

Niet alleen is de Volvo V40 strak vorm-
gegeven, ook behaalde hij de hoogste 
score ooit in de Euro NCAP-crashtest. 
Tevens verkoos Alphabet Lease de V40 
tot Leaseauto van het Jaar 2013 en is hij 
ook onder de andere leasemaatschap-
pijen een zeer geliefde auto. Niet in de 
laatste plaats doordat de V40 D2 (84 
kW/115 pk) uniek is in zijn segment en 
dankzij een CO2-uitstoot van slechts 88 
g/km in aanmerking komt voor maar 
14% bijtelling. De enorme vraag heeft 
ervoor gezorgd dat de auto nog maar 
beperkt uit voorraad leverbaar is. 

14% bijtelling en nu écht de aller-
laatste kans! 
Registreert u de Volvo V40 vóór 1 janu-
ari 2014, dan profiteert u 60 maanden 
lang van maar 14% bijtelling! Daar-
naast rijdt u de veiligste auto in zijn 
klasse met een nieuwe Scandinavian 

Luxury look. Kortom, misschien wel 
het leukste cadeau voor de aankomen-
de feestdagen! Een mooie bijkomstig-
heid: elke variant is voorzien van een 
start-stopsysteem. Erg zuinig. De Volvo 
V40 D2 verbruikt bijvoorbeeld maar 3,4 
liter brandstof per honderd kilometer. 
Zweden zijn slim, net als u.

onderscheidend Volvo-rijden
De Volvo V40 onderscheidt zich in de 
premiummarkt door een optelsom van 
succesfactoren. Laten we beginnen 
met de toonaangevende veiligheids-
voorzieningen en het eigenzinnige 
ontwerp. Euro NCAP gaf de V40 daar-
naast niet voor niets de hoogste score 
ooit. Alle Volvo V40`s van Volvo Rutten 
Weert zijn uitgerust met City Safety: 
een geavanceerd remassistentsysteem 
dat met behulp van lasertechnologie 
een botsing onder de 50 km/h voor-
komt of de impact van een botsing 
aanmerkelijk vermindert. 

De zakelijke rijder profiteert niet al-
leen van 14% bijtelling, maar tevens is 
er een investeringsregeling (KIA) nog 
dit jaar mogelijk.

De optelsom? 14% bijtelling bij regis-
tratie vóór 1 januari 2014 + voordeel 
door investeringsaftrek (KIA) + de vei-
ligste auto in zijn klasse + Scandinavian 
Luxury look(s) + vooral ook bijzonder 
veel rijplezier. 

De uitkomst: de Volvo V40. Nu nog be-
perkt uit voorraad leverbaar bij Volvo 
Rutten Weert. 

Dorpsraad Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij aan-
vang van iedere vergadering van de 
Dorpsraad Budschop, het eerste half 
uur beschikbaar zijn om met U in ge-
sprek te gaan. Met dit inloopspreek-
uur wil de Dorpsraad Budschop de 
communicatie met de bewoners be-
vorderen. 
De eerstvolgende vergadering is 
maandag en begint om 19.30 uur in 
het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site: www. Budschopactueel.nl

 Met vriendelijk Groet
 Dorpsraad Budschop

mantelzorgsalon 
kerststuk maken 

maandagmiddag 9 december 
13.30 uur-16.00 uur
Onder begeleiding van Mia Claessen gaan 
we ook dit jaar weer een kerststuk maken. 
Wat dit precies gaat worden is nog een 
verrassing, het wordt met Mia overlegd. 
Suggesties van jullie zijn altijd welkom. 
Onder het genot van een kopje koffie of 
thee en iets lekkers gaan we aan de slag. 
We hopen weer op genoeg animo, een 
geslaagde middag en een mooie creatie 
na afloop! Aanmelden kan tot 3 decem-
ber dit in verband met de inkopen.
Heeft u interesse meldt u dan nu aan via 
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl of op 
maandag en donderdag via ons secre-
tariaat tel: 0475 458 473, e-mail:sabinje.
corstjens@dezorggroep.nl 
of bel: 06 44 34 94 75.
Tot dan.



Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

5  d e c e m b e r  2 0 1 3

Landelijke audiovisuele dag in Nederweert

Enkele Limburgse initiatiefnemers, 
o.a. Albert Rietjens en Leo Koppens 
uit Nederweert,  hebben ook dit jaar 
weer (voor het achtste jaar) een lan-
delijke dag georganiseerd, waarbij 
liefhebbers van fotografie en geluid 
uit het hele land - maar  ook uit Duits-
land en België - deelnemen, om hun 
presentaties van beeld en geluid te 
laten zien. Het gaat om korte film-
pjes, waarin foto’s en video samen 
met muziek tot een vloeiend geheel 
worden gecomponeerd en geprojec-
teerd op een groot scherm. Vele hob-
byisten, die al jaren in het “vak” zit-
ten, en inmiddels landelijk hun faam 

hebben verworven, hebben weer 
massaal ingeschreven. Hieruit zijn de  
25 beste geselecteerd. 

De voorstelling is een activiteit van 
de Bond van Nederlandse Amateur 
Fotografen Verenigingen, afd. Lim-
burg, en wordt gegeven op zondag 8 
december in  gemeenschapshuis “Rei-
gershorst”, Pastoor Maesplein 3 te 
Nederweert Eind van 13:00 tot 17:00 
uur. Belangstellenden zijn van harte 
welkom en kunnen een prachtige 
middag verwachten. Als tegemoetko-
ming in de kosten wordt een bijdrage 
van 2,50 euro gevraagd.

Agenda 
Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 9 december 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Woensdag 11 
december 09.30-12.00 uur gezichts-
verzorging* / 10.00-13.00 uur kook-
workshop*. Donderdag 12 december 
13.30-15.45 uur ontspanningsmassa-
ge*. Vrijdag 13 december 09.30-12.30 
uur creatief atelier. Open inloop 
maandag t/m donderdag  van 09.00-
16.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. (* = op afspraak). Meer 
info: www.toonhermanshuisweert.nl

Sinterklaas en Zwarte Piet
Sinterklaas en Zwarte Piet, 
wie kent het magische duo nou niet?
Ze maken geen verschil in geloof en 
cultuur,
maar toch is het land overstuur?
De eervolle taak van Zwarte Piet,
wat een gedeelte van de bevolking 
als racisme ziet.
Hoe kan dat nou, deze onenigheid?
De hele bevolking schiet in de strijd.
Zwarte Piet straalt van blijheid en ge-
luk,
en geeft kinderen een positieve in-
druk.
Ze worden als helden binnengehaald,
maar iedereen raakt afgedwaald.
Zwart en wit samen,
dat is toch waar we met zijn allen 
voor kwamen?
De VN begint ook al te klagen,
maar zij begrijpen niet dat dit een 
eeuwenoude traditie is,
die we op handen dragen.
Er wordt niks verkeerds mee bedoeld,
en toch wordt het door verschillende 
culturen zo gevoeld.
Het is geen terugkijk op de slavernij,
deze periode is gelukkig voorgoed 
voorbij!

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.

Niels Timmermans weer 
in finale TVK

zaterdagavond heeft Niels Timmer-
mans uit Nederweert wederom de 
finale gehaald tijdens de voorrondes 
van het “Tiener Vastelaovend Kon-
koer”. In Maasbracht traden 28 Tie-
ner-kandidaten op in gemeenschaps-
huis “De Spil”. Er werd gestreden om 
15 fel begeerde plekken in de finale 
van het TVK. Niels is met zijn nummer 
“Fieëst van ut jaor” een van de fina-
listen op 8 februari 2014 in het Cul-
tuurcentrum in Heerlerheide. Tekst 
en muziek van het nummer zijn van 
Joss Mennen. Inzendingen zijn van 
tieners uit heel Limburg van Mook tot 
aan Eijsden.

Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17

www.meeuwis-meijel.nl

START GROTE OPRUIMING
donderdag 5 december a.s. kortingen tot 70%!

* Jacks
* Sweats
* Jeans
* Shirts
* Longsleeves

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

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

Donderdag koopavond tot 20.00 uur
Zondag 22 december koopzondag

Trendy mode voor de feestdagen

* Damesschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Herenschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Kinderschoenen & laarzen HALVE PRIJS
* Sportschoenen & sportkleding STERK AFGEPRIJSD
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Donderdag koopavond 
tot 20.00 uur

Zondag 22 december 
koopzondag

* Damesschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Herenschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Kinderschoenen & laarzen HalvE pRIjs
* sportschoenen & sportkleding sTERK aFGEpRIjsD

Trendy mode 
voor de feestdagen

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

* jacks
* sweats
* jeans
* shirts
* longsleeves

* Rokjes
* Tuniekjes
* Tops
* vesten
* Chino’s

www.groteschoenmaten.nl
“De tandarts is keilief”

Joni van Eeden (7) uit Weert is niet 
bang voor de tandarts. Ze gaat 
zelfs met plezier. Dat komt door 
kindertandarts Florence van Alexia 
Kliniek. “Ze was keilief en ze heeft 
me helemaal geen pijn gedaan”, 
glundert Joni. “En o ja, ik mocht 
ook een zonnebril uitzoeken, want 
de lamp was heel fel.”

Joni is de afgelopen maanden vier 
keer naar de Alexia Kliniek geweest. 
“De tweede keer al ging ze vrolijk 
alleen de behandelkamer binnen”, 
vertelt Joni’s moeder Jozien Rutten. 
“Toen dacht ik: we hebben dus écht 
de goede tandarts gekozen.”
Joni poetst twee keer per dag zorg-
vuldig haar tanden. Haar ouders kij-
ken altijd mee. Toch bleek ze in het 
voorjaar een gaatje te hebben. Jo-
zien: “Onze vorige tandarts boorde 
zonder verdoving. Dat vond Joni na-
tuurlijk geen pretje. Ik vind het be-
langrijk dat onze dochter geen angst 
ontwikkelt voor de tandarts. Toen bij 
Joni een dubbele tand groeide die 
eruit moest, hebben we daarom heel 
bewust gekozen voor de kindertand-
arts van Alexia. Zij bleek bij de eerste 
afspraak al een uitkomst. Joni voelde 

zich bij haar meteen op haar gemak. 
Geen wonder ook, Florence is zo’n 
leuke tandarts. Ze is lief, maar niet 
betuttelend. Ze neemt de tijd, maakt 
grapjes en legt steeds heel goed uit 
wat ze gaat doen.”
“Als het water kwam, dan kwam het 
stofzuigertje, zei de tandarts”, vertelt 
Joni. “En ik kreeg een regenjasje in 
mijn mond. Zo spetterde het niet.”
Florence ontdekte nóg een paar gaat-
jes, maar van de behandeling heeft 
Joni letterlijk geen centje pijn gehad. 
Ze kreeg ook nog allerlei poetstips. 
Die heeft Joni goed in haar oren ge-
knoopt. “Ik poets 60 seconden boven 
en daarna 60 seconden beneden”, 
zegt ze trots.

Meer weten?
De kindertandarts van Alexia Kliniek 
werkt in Weert. In Roermond en Echt 
zijn kindertandverzorgers werkzaam. 
Wilt u meer weten over de mogelijk-
heden? Kijk op www.alexiakliniek.nl 
of bel ons op 0495 54 84 86.
Wist u dat uw kind tot 18 jaar is mee-
verzekerd in uw basisverzekering? 
Alle tandheelkundige behandelingen 
worden vergoed. Tip: benut in de-
cember nog uw budget voor 2013!

Let op!!!
in verband met Kerstmis

Voor het weekblad 
van 24 december

aanleveren uiterlijk 
woensdag 18 december 12.00 uur.

Dit is tevens het laatste weekblad van 2013. 
In week 1 van 2014 zal er i.v.m. de feestdagen 

géén weekblad verschijnen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl

KANToorruiMTE 
TE Huur

Tel. 06-41826841

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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



Grote opruiming bij 
Meeuwis Meijel

Donderdag 5 december start om 
9.00 uur de grote uitverkoop bij 
Meeuwis in Meijel op schoenen, 
mode en sport met kortingen tot 
wel zeventig procent.
 
Er zijn weer vele koopjes en voor ie-
dereen staat of hangt er wel iets bij 
wat ze kunnen gebruiken voor deze 
winter. Zoals bijvoorbeeld een paar 
stoere stappers, laarzen, een leuke 
blouse of longsleeves of misschien 
nog een paar sport- of wandelschoe-
nen om de conditie op peil te hou-
den. Er is op diverse afdelingen veel 
moois te ontdekken. Zowel bij de 
nieuwe collectie, die het hele jaar 
door binnen komt, dus ook nu, als 
superkoopjes op iedere afdeling. Doe 
er uw voordeel mee. Meeuwis staat 
bekend om het voeren van vele ge-
renommeerde merken, zowel op de 
schoen-, mode- als kledingafdeling. 
Naast al dit moois voor stuntprijzen 
heeft Meeuwis wederom honderden 
jeans voor de halve prijs.

Zoals u leest is er voor iedereen wel 
een koopje. Wacht dus niet en breng 
een bezoekje aan Meeuwis schoe-
nen-mode-sport aan de Heldense-
dijk in Meijel. De winkel is zes dagen 
per week geopend en op donder-
dag tijdens de koopavond tot 20.00 
uur. Neem alvast een voorproefje op 
www.meeuwis-meijel.nl.

26 & 27 december 2013 
Groots winters kerstfestijn bij Openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert-Eind van 15.00 tot 20.00 uur
Meer informatie: www.eynderwinterfestijn.nl

Dickens ontmoet Balthazar

Eynderhoof in Nederweert-Eind van 15.00 tot 20.00 uur

26 27 december 2013

  U KOMT TOCH OOK! 

Dwalen in het EynderRyck langs ridders, jonkvrouwen, 

heksen en de boskoning .  Kerst in Dickenssfeer met 

de Kerstman en Scrooge, koren en muzikanten.

Ontmoet de levende kerststal, de buikdanseres en 

slangenbezweerder in Bethlehem 
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Stevig stappen in De Groote Peel

Peeltocht met snert en broodjes 
bakken na afloop
December is de maand van gezel-
lig samen leuke dingen doen. Naar 
buiten gaan voor een stevige wan-
deling in de natuur hoort dan zeker 
op het activiteitenlijstje! Op zondag 
8 december kunt u met een Peelgids 
van Staatsbosbeheer op stap in De 
Groote Peel. Starten om 11.00 uur 
bij Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Deelname kost 
€ 10,- voor volwassenen en € 5,- voor 
kinderen, inclusief een kop snert en 
broodjes bakken bij de vuurkorf na 
afloop. Vooraf aanmelden kan tele-
fonisch: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl 

Tijdens de Peeltocht wordt er stevig 
doorgestapt. De route is drie kilo-
meter lang en gaat over de knup-
pelbruggen en Peelbanen die dit 
prachtige natuurgebied zo bijzonder 
maken. De route voert onder andere 
langs een vogelkijkhut en een uitkijk-
toren. Van daaruit kan je het gebied 
goed overzien en bovendien van een 
moment van stilte genieten. De Peel-
gids die de excursie begeleidt vertelt 

bijzonderheden over de planten, 
dieren en de cultuurhistorie van de 
Peel en springt ook in op dingen die 
spontaan gebeuren. Zo zijn er in dit 
seizoen veel wintergasten te zien en 
vooral te horen. Niks mooiers dan een 
groep ganzen die luid gakkend over-
vliegen. Elke keer weer een magisch 
moment!

Na afloop van de wandeling brandt 
de vuurkorf. Boven het gezellig knis-
perende vuur worden er broodjes en 
worstjes gebakken. Bovendien staat 
er voor de deelnemers een geurige 
kop erwtensoep klaar. Zo word je 
van buiten en van binnen weer lekker 
warm. 

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

Met groeët verdreet hebbe vae afscheid mótte 
neme van oos ieërelid

Wiel Smeets
Wiel waas vanaaf de heroprichting nauw betrokke bi-j vastelaovendj 
vereiniging de Pinmaekers en heet völ beteikendj vör de 
Ni-jwieërter   vastelaovendj. 

Vae winse zien vrouw Mia, de wichter en kleinkindjer hieël völ 
sterkdje met dit verlees.

Ammaol ein, ammaol Pin
Besteur en lede van vv de Pinmaekers Ni-jwieërt

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 79

Geschreeuw en gebalk
Pastoor Joannes Erens was van 1852 tot 1879 zielzorger in Nederweert. Tijdens zijn 
pastoraat kreeg hij te maken met enkele moeilijke kwesties zoals de omvorming van 
Ospel tot zelfstandige parochie, de kloostervestiging van de Zusters Franciscanessen 
en het van de grond krijgen van onderwijs voor meisjes. Stuk voor stuk waren het hoofd-
pijndossiers waarbij de pastoor en het gemeentebestuur door hun éénrichtingsverkeer 
recht tegenover elkaar kwamen te staan.

Hoewel vele ontwikkelingen de nodige ir-
ritaties opleverden, was er één klein on-
derwerp dat in 1865 tot een groot conflict 
escaleerde. Pastoor Erens kwam lijnrecht 
tegenover zijn eigen kerkbestuur te staan. 
Diverse kerkbestuursleden waren behalve 
middenstander of herbergier ook lid van het 
gemeentebestuur. Bovendien waren vier le-
den van dat gemeentebestuur elkaars zwa-
ger. De onderlinge solidariteit was groot en 
ze verdedigden elkaars belangen. De pas-
toor zocht steun tegen het grote machtsblok 
bij de bisschop van Roermond, met wie hij 
een intensieve briefwisseling onderhield. Het 
conflict ging over het feit dat de pastoor be-
sloten had om de doordeweekse vroegmis 
te verplaatsen van 9.00 uur naar 8.00 uur. 
Dan sloot de mis naadloos aan op de kinder-
catechismus. Anders moesten de kinderen 
tussen catechismus en mis een uur overblij-
ven op school. Omdat daar geen toezicht 
bij was en er allicht “een kinderduiveltje of 
jeugdbederver” tussen kon zitten, vond de 
pastoor dat een te groot risico. Bij de bis-
schop verzuchtte hij: “Maar hoe redelijk ook 
de maatregel, hoe algemeen ook gevolgd, 
het geschreeuw en gebalk blijft nimmer ach-
terwege in ons ‘Nederweertje’ ”.

Waarom was er oppositie tegen het vervroe-
gen van de mis? De officiële reden luidde dat 
het tijdstip vooral voor de oudere inwoners 
die van ver kwamen te vroeg was. De pas-
toor vermoedde een heel ander motief en 
schreef: “De zogenaamde Straat hier in Ne-
derweert bestaat grotendeels uit winkeliers 
en herbergiers. Zij zijn allemaal uit op vertier 
en houden de kerkgangers liever tot 12 dan 

tot 10 uur binnen”. Als de mis om 8.00 uur 
was, gingen de boeren daarna meteen naar 
huis om nog een paar uur te werken tot het 
middageten. Dan bleven ze niet hangen in 
de herbergen en winkels en verloren de mid-
denstanders klandizie. Als daarentegen de 
mis pas om 9.00 begon en om 10.00 uit was, 
bleven de kerkgangers veel gemakkelijker tot 
het middaguur in de herbergen en winkels. 
Dat was gunstig voor de omzet en dus dron-
gen de middenstanders aan op een late mis. 
Een lid van het kerkbestuur, een zekere Greij-
mans (“met zijn boerenstem”, schreef Erens 
cynisch), chanteerde de pastoor om de ver-
vroeging van de mis ongedaan te maken. 
Als de pastoor de mis naar 8.00 uur zou ver-
vroegen, dan zou het kerkbestuur de plan-
nen tot vestiging van een meisjesschool niet 
financieren. Zoals dat wel vaker gebeurt bij 
éénrichtingsverkeer, had Erens de oppositie 
van de middenstand onderschat. Hij telde 
zijn zegeningen, gaf toe aan het geschreeuw 
en het gebalk en deed de mis weer keurig 
om 9.00 uur.

Alfons Bruekers

De vernieuwde Brugstraat na de instelling van 
éénrichtingsverkeer in 2013. Foto Alfons Bruekers.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

morgen mag ik 
naar huis

iedereen verdient een morgen

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, 

meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert


