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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer
 54 97 20

Autorijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

  Nederweert roermond
Pannenweg 200 gebroek 37 

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

n u m m e r  5 0  •  j a a r g a n g  8 7  •  1 2  d e c e m b e r  2 0 1 3

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

Op de foto staan v.l.n.r.: Lieke v.d. Laar, Loes Geuns, Vera Moris, Peter Poell, Nadine 
Bloemers, Tijs de Wit.
Hein van Deursen, Patricia de Wit, Jeroen Gielen en Jan Caris.
Niet op de foto: Simone Bloemers en Willem Tullemans.

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 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 oplossen in de kerstvoorstel-
ling HET Leeft! Begin Kerstmis met deze 
bijzondere feel good kerstvoorstelling 
op zaterdagavond 21 december a.s. in 
gemeenschapshuis Haazehoof in Ospel. 
Aanvang 20.00 uur. 

HET Leeft!
Sinds enige tijd zijn twaalf toneelspe-
lers en een veelvoud aan muzikanten 
druk aan de slag met de voorbereidin-
gen voor het toneelspel ‘HET Leeft!’ 
Het verhaal speelt zich af rondom een 
opdracht die één van de spelers heeft 
gekregen om hen te behoeden voor 
het Grote Zwarte Niets. Er volgt een le-
vendige discussie tussen de acteurs, met 
allerlei gewaarwordingen die uiteinde-
lijk uitmondden in een oogverblindend 
licht en een prachtige ontdekking. Laat 
u verrassen door deze muzikale toneel-
voorstelling.

Spelers met karakter
De twaalf spelers vertolken allen een 
typisch menselijke karaktertrek. De spe-
lers passen precies bij ‘hun’ personage. U 
kunt zich vast wel al een beeld vormen 
wie er van onderstaande spelers past bij 

Zaterdagavond 21 december, Haazehoof Ospel, 20.00 uur

Kerstvoorstelling HET Leeft!

de karaktertrekken gulzigheid, wijsheid 
nijd, moed of traagheid. Met een kwink-
slag, humor én in het Ospels dialect 
wordt dit toneelstuk, gebaseerd op een 
verhaal van Francis Bruekers uit Ospel, 
door de acteurs ten tonele gebracht. 

De spelers zijn afkomstig uit de Mu-
sicalklas Ospel en Toneelvereniging 
Mengelmoes uit Nederweert, of zij 
hebben op een andere manier bühne-
ervaring opgedaan. Twee spelertjes, 
Jeroen Gielen en Willem Tullemans, 
zitten pas in groep zes van Basisschool 
De Schrank Ospel, maar ook zij staan 
hun mannetje.

Publiek zit er middenin
Hoewel de toneelspelers letterlijk af-
stand hebben tot elkaar, staan ze dicht 
bij het publiek. Hierdoor wordt het 
publiek direct betrokken bij de voor-
stelling. De bezoekers zitten er als het 
ware middenin. 

Bij een kerstvoorstelling hoort mu-
ziek. Daar wordt in ruime mate voor 
gezorgd, met sfeervolle bij het verhaal 
passende muziek en natuurlijk met 
ouwe getrouwe kerstmuziek, verzorgd 
door diverse percussionisten, zangers 
en blazers. Met bijzondere lichtbegelei-
ding komt de voorstelling ‘HET Leeft!’ 
echt tot leven.

Voor u treden op…
Uit Toneelvereniging Mengemoes: 
Vera Moris, Patricia de Wit, Nadine 
Bloemers, Simone Bloemers, Hein van 
Deursen. Uit de Musicalklas: Lieke van 
de Laar, Loes Geuns, Willem Tullemans.
Overigen: Jan Caris, Tijs de Wit, Jeroen 
Gielen en Peter Poell.

Met muzikale begeleiding van percus-
sie, orkest en zang door Melodie der 
Peel Ospel.

Entree: €  7,50. Kinderen t/m 12 jaar 
€ 3,50.
Aanvang: 20.00 uur. 
Reserveren: entreereserveringen 
(kaartjes) kunnen alleen per mail of te-
lefonisch besteld worden.
Via info@melodiederpeel.nl 
of 0495-641750.

Unieke ‘Neewieërter Vröllie- en 
Hieëre zitting’ bij Cafe-Zaal Bi-j Le-nie
Samen met je partner gaan stappen 
maar toch ook weer niet? Dat kan!
Op zaterdag 25 januari vindt er na-
melijk een uniek evenement plaats in 
Nederweert-Eind. In hetzelfde pand 
vind er tegelijkertijd zowel een vröllie- 
als een hieërezitting plaats. De twee 
evenementen zijn slechts gescheiden 
door één deur want de dames bevin-
den zich in de zaal terwijl het heren-
feest in het café los zal barsten.

Met name de dames krijgen een zeer 
uitgebreid programma voorgescho-
teld. Voor de dames zal deze muzikale 
avond worden begeleid door Bloas-
kracht 11. Verder zijn er gedurende 
de hele avond optredens van diverse 
artiesten. Enkele namen die we al be-
kend maken zijn Harry en Joerik, de 
Sauna Boys en de Kolero’s. Verder zijn 
er nog tal van andere artiesten inge-
pland die we ter verrassing nog niet 
aan jullie willen verklappen. Om het 
feest compleet te maken worden de 
dames tijdens deze avond voorzien 
van snacks. De entree voor de ‘’vröl-
liezitting’’ bedraagt 9 euro en kaarten 
zijn via voorverkoop verkrijgbaar.

‘Neewieërter Vröllie- en Hieërezitting’ 
Voor de heren in het café is er een ander 
programma samengesteld. Een feest-DJ 
zal ervoor zorgen dat het café omgeto-
verd zal worden in een hossend geheel. 
Verder vindt er tijdens deze avond ook 
nog herenbingo plaats en zijn er diverse 
leuke prijzen te winnen. Humoristische 
en enthousiaste personen zullen deze 
avond voor de heren verzorgen waar-
door ook de mannen een onvergetelijke 
avond zullen beleven. De entree voor de 
heren is gratis.
Mis dit niet en kom samen met al je 
vrienden of vriendinnen naar deze spet-
terende zitting. 

De zaal is vanaf 19.30 geopend en het 
programma start om 20.00 uur.

De voorverkoop voor de zeer uitge-
breide ‘’vrölliezitting’’ is inmiddels ge-
start. Kaarten zijn voor 9 euro te koop 
bij Ditjes & Datjes, Kerkstraat 49 te Ne-
derweert en uiteraard ook bij Café-Zaal 
Bi-j Le-nie in Nederweert-Eind. Tot 25 
januari!

Locatie:
Cafe-Zaal Bi-j Le-nie
Kruisstraat 53, Nederweert-Eind
Tel. 0495 - 631 296

HET

Kerstvoorstelling

Leeft!
 

 
 

Mevrouw Marga van Lierop uit Weert:

“Via een advertentie ben ik bij 
tandarts Spauwen gekomen voor 
implantaten.
Ik vond in eerste instantie Luuk wel 
erg jong, maar: alle respect!
Met de moderne apparatuur in de 
praktijk en een goed team ging 
alles perfect.”

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.

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

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

’Ik mis hem heel erg... 

toch was het 

een mooie dag 

toen papa 

een sterretje werd.’

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

TE HUUR / TE KOOP 
Nederweert – Budschop

Vrijstaand 
woonhuis

Tel. 06-53442320

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

WitgOed
de beste merken wasmachines, 

condensdrogers, koelkasten enz. 
met garantie

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484



autonieuws
a u t o b e d r i j f
Leon de Wit
Klaars traa t  22b ,  Ospe l
Tel.: 0495-663204

WWW.LEON-DE-WIT.NL

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Aircoservice • APK • Uitlijn en bandenservice • Diagnosespecialist 

*GRATIS 
ACCU-LAAD-START 
DIAGNOSE TEST! 

*HET ADRES 
VOOR UW 

WINTERBANDEN!

- Schadeherstel voor alle merken.
- Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

- Gratis vervangend vervoer
- Géén eigen risico

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig 2014!

Kerkendijk 134, 5712 EX  Someren-Heide, tel. 0493-492356

Te zien tijdens Neewieërt on wiels

Uw mobiliteit is onze Specialiteit.
Met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van auto’s bent u bij ons 

aan het juiste adres voor onderhoud, reparatie en aankoop 
van uw nieuwe of gebruikte auto.

Autobedrijf vAn nieuw  enhoven 
Eind 12 B, Nederweert-Eind  
T. 0495-631462
www.autonieuwenhoven.nl

Uw Full Service 
adres voor 
hybride en 
volledig 
elektrische auto’s.
Bent u op zoek naar een vertrouwd adres voor onderhoud 
en reparatie aan uw hybride of electrische auto?
Kom dan eens langs bij Autobedrijf van Nieuwenhoven.

DE LIGIER 50
Ervaar ‘m zelf, maak een proefrit!

AUTOSERVICE MAAS
Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

• reparatie personen- & lichte bedrijfswagens •
• APK Keurstation en roetmeting Diesels •
• verkoop Ligier auto’s zonder rijbewijs •

 
 

AUTOSCHADE 

  Gebbelsweg 27A - 6035 EA Ospel - Tel. 0495 626305 / 06 24304470 

www.dekker-autoschade.nl 

Wij helpen u snel weer op de weg 

  ● Professioneel schadeherstel aan personenauto’s, 
bedrijfsauto’s, motoren en scooters 

● Uitdeuken zonder spuiten 
● Ondersteuning bij (papieren) schadeafwikkeling 
●  Vervangend vervoer indien nodig 
●  Restauratie oldtimers 
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In- en verkoop alle 
merken occasions 

APK GRATIS BIJ GROTE 
ONDERHOUDSBEURT.

• Onderhoud en reparaties alle merken met behoud van fabrieksgarantie • 
• Apk ook diesels • Aircoservice en reparaties •

• zomer-/winterbanden velgen en opslag •
• schadeherstel en uitdeuken zonder spuiten •

WWW.AUTONEDERWEERT.NL

WERKPLAATS OOK OP zATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

HEEFT U PROBLEMEN MET 
UW AUTOMATISCHE
 VERSNELLINGSBAK?  

Problemen zoals:
* Slecht schakelen
* Ruw schakelen
* Veel te laat of bij hoog toerental schakelen
* Stotend of schokkend rijgedrag
 
Of wenst u preventief uw olie van uw automatische versnellingsbak (DSG CVT 
Multitronic etc.) te verversen om dit soort problemen te voorkomen!? Wij kun-
nen u van dienst zijn! Bij ons wordt niet alleen de olie in de bak maar ook in 
de koppelomvormer ververst. Dit is namelijk zeer belangrijk!
 

Voor een impressie zie google: 
van gog automaatbak spoelen

 

Van Gog Auto’s 
Hulsenweg 18 
6031 SP Nederweert                                        
Tel. 0495-632 535
www.vangog-autos.nl

Wie zijn auto laat onderhouden bij het AD Autobedrijf komt niet zomaar stil te 
staan. Maar wie daar nog eens extra zekerheid over wil hebben, kan gebruik 
maken van onze scherp gesprijsde winterbanden, gratis wintercheck en 
overige spectaculaire winteracties.

In tegenstelling tot andere garages wordt bij het AD Autobedrijf de 
standaard BOVAG garantie aangevuld tot twee jaar internationale garantie 
op onderdelen en arbeidsloon. 

Voor winterbanden of winterbanden wissels. Tevens is opslag mogelijk

Tijdens de uitvoering van de wintercheck kunt u genieten van een heerlijk
kopje ko�e. Uw auto wordt ondertussen gecheckt op 18 vitale punten!

   Dit wordt een    

   winter zonder     

           zorgen

AD Autobedrijf  ANW Auto’s
Pannenweg 111, 6031 RK Nederweert  Tel. 0495-633577, www.anwautos.nl/

Gratis wintercheck

Super scherpe prijzen 

voor winterbanden

Hanssen Auto’s

Pannenweg 104   NEDERWEERT    Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

1 2  D e c e m b e r  2 0 1 3

Autobedrijf van Nieuwenhoven
Uw Full-service adres voor Hybride 

en Volledig Elektrische auto ‘s

Het gaat bijzonder goed met de hybride- en elektrische auto’s. 
Vooral in Nederland zijn deze auto’s erg populair. Met dank 
aan de technologische verbeteringen op het gebied van actie-
radius, verbruik en design maar ook de voordelen op belas-
tingtechnisch gebied spelen een grote rol. 

Als u eenmaal in het bezit bent van een hybride- of volledig elektrische auto is het 
van groot belang dat deze regelmatig onderhouden wordt. Maar dan merken veel 
rijders dat ze niet bij elke garage terecht kunnen. Veel reguliere garages hebben 
niet de juiste kennis en middelen in huis om dergelijke auto’s te onderhouden en 
repareren.  Daarom mijden ze hybride- en elektrische auto’s of voeren  alleen het 
onderhoud uit aan het onderstel (wielen, remmen, e.d.) en de verbrandingsmotor 
(indien aanwezig) en mijden het elektrische gedeelte. Toch is het belangrijk dat 
ook het elektrische gedeelte en de accu’s regelmatig gecontroleerd worden en 
eventuele storingen verholpen worden. 

Bent u in het bezit van een hybride of volledig elektrische auto van welk merk 
dan ook? En bent u op zoek naar een vertrouwd adres bij u in de buurt? Dan bent 
u bij Autobedrijf van Nieuwenhoven aan het juiste adres. Zij hebben zowel geïn-
vesteerd in de benodigde opleidingen, gereedschappen als in de voorgeschreven 
veiligheidsvoorzieningen om uw hybride en/of elektrische auto op adequate wij-
ze te onderhouden en repareren. Tevens hebben zij een brede ervaring op het ge-
bied van elektrische voertuigen door hun groene label Green2Go Electric Mobility.

Bij een volledig elektrische auto ontbreekt de verbrandingsmotor en daarmee 
een flink aantal (draaiende) delen die aan slijtage onderhevig zijn zoals olie, uit-
laat, koppeling en bougies. Dit levert een flinke besparing op aan onderhoud. Bij 
Full-Hybride auto‘s, Mild-Hybride auto’s en bij auto’s met een range-extender is 
er nog steeds een verbrandingsmotor aanwezig die onderhouden moet worden. 
Grote besparing zit hem hier in de lagere brandstof verbruikscijfers.

Bent u geïnteresseerd in een hybride- en/of elektrische auto of  wilt u meer infor-
matie over onderhoud en reparatie aan dergelijk auto’s, loop dan gerust binnen 
bij Autobedrijf van Nieuwenhoven of neem contact op. 
www.autonieuwenhoven.nl - T. 0495-631462



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

Onze Har,

Voor ons was je altijd al de hele wereld...

Overweldigend, de bloemen, kaartjes, reacties.
Voor de hele wereld was je niet één van velen,

ook voor hen was je heel speciaal...

Dankjulliewel!

Gerrie, Maud, Sjoerd en Sophie Verberne
Ahrensburgerstraat 12

unne dikke knuffel voor de afd. Oncologie, Dr. Peters, Roland v.d. Boom, 
al onze vrienden en mijn collega’s.

Aanbieding 
t/m 14 december
Appelvlaai   € 8,95

Heytservlaai € 13,95
Appelkruimeltaartje
  € 3,95
Kwarkbol  € 2,95

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. 

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Vertrouwd & Duurzaam

Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Zonnepanelen zó geregeld 
met Remozon!

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

AlexiA KlinieK
centrum voor mondzorg

0495 54 84 86  
kinderen gratis naar de tandarts!
weert@alexiakliniek.nl www.alexiakliniek.nl

SKO 
Herfstrepertoire 

Bladeren 
volgen het
repertoire der jaren
hun gouden kleurenpracht overschreeuwt
onsterfelijkheid.

 Annie Kessels

Liedjes zingen geeft plezier

Het zijn weer de donkere dagen. We 
naderen het eind van het jaar. Velen 
zingen nu sinterklaasliedjes en straks 
kerstliedjes omdat zingen zo leuk is. 
Vindt u zingen ook leuk? Meldt u  dan 
aan bij Shantygroep Aan Paol 60. Wij 
zingen het hele jaar door shanties 
(zeemansliederen). Oefenen doen we 
op dinsdagavond vanaf 20:00 uur in 
de Wups Pub in Nederweert. Kom eens 
langs om de sfeer te proeven. We zoe-
ken vooral nog een paar 1ste tenoren.

Heeft u vragen dan kunt u e-mailen 
naar aanpaol60@ziggo.nl of bel 06 
31252553.

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

van Hermans Makelaardij (tel. 0475-493636)

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

vaste trap naar de zolder en een ruime zolderverdieping.

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

Te koop: 8 ruime sTarTerswoningen in Budschop

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

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

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

info@smivers.nl   •  www.smivers.nl
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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

De servicepunten van Expert Nederweert
De afgelopen maanden is elektro-
nicaformule Expert flink in de prij-
zen gevallen. Zo is Expert opnieuw 
het Klantvriendelijkste bedrijf 
van Nederland 2013 geworden in 
home-elektronica. En behaalde 
Expert de tweede plaats bij de 
verkiezing ‘Beste Winkelketen van 
Nederland 2013’ in de categorie 
elektronica. Als laatste werd de 
formule recent geroemd door de 
Consumentenbond om haar trans-
parante van/voor-prijsbeleid in 
de winkels. De inspanningen van 
Expert worden dus hoog gewaar-
deerd door zowel consument als 
autoriteit.

Persoonlijk advies
Ondernemer Kim Lambers wil met Ex-
pert Nederweert op alle fronten blij-
ven uitblinken. Kim: “Het is een winkel 
met een compleet assortiment, concur-
rerende prijzen en natuurlijk de beste 
service. Bovendien presenteren we de 
nieuwste innovaties. We hebben oor 
voor de vraag van onze klanten en 
op basis van onze kennis helpen wij 
de klant een selectie te maken. Maar 
uiteindelijk kiest de klant natuurlijk 
zelf waar hij voor gaat. Mensen zijn 
hier verzekerd van een persoonlijk en 
eerlijk advies en een goede uitleg. Het 
gaat ons niet om wat een apparaat al-
lemaal kan, maar wat het met de klant 
doet.”

Beste service
Expert Nederweert biedt de klant 
voor, tijdens en na de aankoop de Bes-
te Service. “Beste service: dat is waar 
het bij Expert om draait en deze ser-
vice gaat verder dan de winkeldeur. 

Zwaardere apparaten worden thuisbe-
zorgd en desgewenst aangesloten op 
bestaande leidingen, zowel in Neder-
weert als in de omliggende gemeen-
tes. Ook het instellen van bijvoorbeeld 
uw tv-zenders of wat extra uitleg is 
geen probleem. We vertrekken pas als 
alles werkt. Mochten er achteraf nog 
problemen zijn, dan komen we uiter-
aard nog even langs. Want uiteindelijk 
geldt: als de klant tevreden is, dan zijn 
wij het ook”, aldus Kim. 

Ook voor al uw inbouwapparatuur
Voor een uitgebreide keuze op het ge-
bied van inbouw is Expert Nederweert 
ook uw adres. Kim: “In onze winkel 
staan alle bekende merken opgesteld 
in verschillende modellen en prijsklas-
sen.” Voor elk wat wils, dus! “Ons team 
staat voor u klaar om u een deskundig 
advies te geven, afgestemd op uw per-
soonlijke wensen. En eventueel komen 
we bij u thuis voor het inmeten van de 
apparaten. Natuurlijk bouwen wij de 
uitgezochte apparatuur ook graag net-
jes voor u in, aldus Kim Lambers.

Bezorging en reparatie
Klanten kunnen ook voor reparatie 
en installatie rekenen op Expert  Ne-
derweert. “We zetten ons in voor een 
snelle en efficiënte afhandeling van al 
uw reparaties. Ook na de garantieter-
mijn. We beschikken hierbij over een 
eigen Technische Dienst voor wit- en 
bruingoed. Tevens zijn wij een door 
Miele gecertificeerd reparatiebedrijf 
voor Miele Verlengde Garanties (MCS). 
Ondertussen hoeft u het niet zonder 
uw apparatuur te redden. We regelen 
met plezier een leenapparaat voor u”, 
aldus Kim. Over service gesproken!

Tim van de Voort winnaar Facebook- en Twitter-actie 

Drukkerij van Deursen is sinds een 
tijdje actief op Facebook en Twit-
ter. Om dat te vieren werden er via 

deze social media-platforms twee 
kaarten verloot voor de theatershow 
van Rowwen Hèze op 17 januari in 
het Parktheater te Eindhoven. Op 5 
december werd de winnaar Tim van 
de Voort via de Facebook- en Twit-
terpagina van Van Deursen bekend 
gemaakt. Hij ontvangt twee kaarten 
voor de theatertour ’n Hemel Op 
Aarde waarmee de populaire Lim-
burgse dialectband momenteel door 
het land toert. Drukkerij van Deursen 
bedankt het Parktheater Eindhoven 
voor de medewerking aan deze actie. 
Was u geen prijswinnaar? Niet get-
reurd want op www.parktheater.nl 
zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar 
voor de theatershows van Rowwen 
Hèze op vrijdag 17 en zaterdag 18 
januari in Eindhoven. In 2014 volgen 
er meer mooie win-acties op de Face-
book- en Twitterpagina van Drukkerij 
van Deursen. Blijf ons dus volgen!

Ambachtelijke slagerij

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

 • Weekendreclame, donderdag, vrijdag & zaterdag •   

100 gram Varkenshaas (lange haas) .........................................  € 1,45
100 gram Varkenshaas in bladerdeeg ...................................  € 1,45
100 gram Katenhaasjes ...............................................................  € 1,45
100 gram Lende/entrecote lappen, aan stuk, rollade .......  € 1,85
1 kg Gehakt half om half ................................................  € 6,50                                     

100 gram Varkenshaas in champignonroomsaus..............  € 1,35
100 gram Babi Pangang .............................................................. € 0,95

Soep van de week:

1 liter Goedgevulde erwtensoep .............................  voor € 3,75

Zie onze kerstfolder op www.slagerijhermanns.nl
Of op onze Facebook pagina!

Pietenmiddag bij de BSO

Maandag 2 december was het pie-
tenmiddag bij BSO de Blitz kids in Os-
pel. Alle kinderen van de BSO waren 
welkom om er een gezellige middag 
van te maken. De kinderen werden 
in twee groepen gesplitst. De jong-
ste groep ging spelletjes doen en 
de oudere kinderen mochten eerst 
tijdens een spel letters gaan zoeken 

om daar een woord mee te puzzelen. 
Dit hadden ze al heel snel opgelost 
en daarna mochten ze nog peperno-
ten bakken. Als  verrassing kwamen 
er nog twee pieten op bezoek!! Als 
afsluiting van deze gezellige middag 
kregen de kinderen nog allemaal een 
cadeautje van de pieten!
Bedankt Pieten!

JAN
Lokale politieke partij 

voor Jong en Oud

Vergadering 
op  maandag 16 december 2013

Het bestuur nodigt haar leden en 
achterban graag uit voor het bijwo-
nen van de vergadering welke zal 
worden gehouden in: 

café/zaal “De Schans” te Bud-
schop, Nederweert.                
Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet 
er als volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag vergadering 7 oktober en 

8 november 2013
5. Verkiezingen 2014
6. Nieuws van de fractie
7. Bespreken agenda Raadsvergade-

ring 17 december 2013
8. Sluiting

Het bestuur,

De stukken voor de as. raadsvergade-
ring liggen vanaf 19.00 uur ter inzage 
in de vergaderruimte bij De Schans

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17



Weekaanbieding

Limburgse vlaaien ...............................................2 8,25
Abrikozenbavaroise ......................................2 10,75
Prohart .........................................................................2 1,95
Tompouce ................................................. 2 voor  2 2,75
Witte puntjes ........................................ 10 voor  2 2,95

AAnbieding ZOndAg
(geopend van 8.30 -11.00 uur)

Worstenbroodjes ......................................per stuk e 1,00
Frikandellenbroodje ..........................per stuk e 1,00

Aangepaste openingstijden:
maandag 23 december zijn wij geopend 

van 8.30 tot 17.00 uur 
maandag 30 december zijn wij geopend 

van 8.30 tot 17.00 uur 

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

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

 
Laatste week

sLoggi aktie

2+1 gRatis
voor dames en heren

CITAVERDE Nederweert is MAVO in het GROEN!

Nederweertse groene school 
noemt zich weer MAVO
Op woensdag 4 december hebben di-
recteur Bart Fijen, de leerkrachten en 
de leerlingen van CITAVERDE College 
in Nederweert een nieuw naambord 
onthuld bij de ingang van de school. 
CITAVERDE College in Nederweert is 
weer de vertrouwde MAVO die zij in 
de volksmond altijd geweest is.

CITAVERDE College Nederweert is ge-
specialiseerd in onderwijs op MAVO 
niveau. Met een MAVO diploma is 
een overstap naar het MBO een veel 
gemaakte keuze. Naast het bestaan-
de MAVO-programma (voorheen 
VMBO-TL genoemd) worden er nog 
twee specifieke leerroutes aange-
boden. De eerste is MAVO-plus voor 
leerlingen die de overstap naar de 
HAVO willen maken. En voor leer-
lingen die hun toekomst zoeken in 
de groene wereld heeft CITAVERDE 
vanaf leerjaar 3 een speciale groene 
leerroute, waarmee heel gemakkelijk 
een overstap naar het Groene MBO 
gemaakt kan worden. Tijdens hun 
schooltijd bij CITAVERDE maken leer-
lingen uitgebreid kennis met allerlei 
mogelijke beroepen en vervolgoplei-
dingen. Zowel uit de Groene sector 
als ook de overige sectoren Economie 
en Handel, Techniek en Zorg & Wel-
zijn.

Ook aan leerlingen met een K-advies 
én een MAVO perspectief wordt in 
Nederweert de kans geboden hun 
talenten te ontwikkelen, zodat zij 
kunnen opstromen om op termijn de 
school met een MAVO diploma af te 
ronden. 

Fijen: “Wij leiden al onze leerlingen 
op tot het voor hen hoogst haalbare 
niveau. En dat doen we op een ma-

nier die hen motiveert om net dat 
stapje verder te zetten. Leren moet 
vooral ook leuk zijn, want wie met 
veel plezier naar school gaat zal zich 
ook beter ontwikkelen. Zij moeten 
zich later gaan bewijzen in hun leven 
en wij leggen daar samen met hen de 
basis voor. 

Wij zijn trots op het kwaliteitsoordeel 
van een 8,5 dat we hebben gekregen 
van onderwijssocioloog Jaap Dron-
kers (gepubliceerd in de Volkskrant 
van zaterdag 22 november jl.). Dit 
betekent dat de leerlingen van het 
CITAVERDE College bij hun diplo-
mering een bredere kennis hebben 
dan verwacht werd op basis van het 
basisschooladvies. En dat komt door 
kwalitatief goed onderwijs, betrok-
ken leerkrachten, een goede sfeer op 
school en vooral een goede begelei-
ding van onze leerlingen”. 

CITVERDE College: groen onderwijs 
voor VMBO, MBO en volwassenen
CITAVERDE College is een onderwijs-
instelling voor VMBO en MBO en 
bestaat uit zes verschillende locaties 
door heel Limburg. Deelnemers met 
interesse in de groene sector vinden 
bij het CITAVERDE College een pas-
sende opleiding. Het CITAVERDE Col-
lege heeft oog voor de mogelijkhe-
den en kansen van haar deelnemers. 
Door de juiste begeleiding en flexibi-
liteit brengt het CITAVERDE College 
deelnemers naar een zo goed mo-
gelijk studieresultaat. Daarbij werkt 
het CITAVERDE College veel samen 
met regionale partners in onderwijs, 
maatschappelijke organisaties, over-
heden en de beroepspraktijk. Kijk 
voor meer informatie ook op www.
citaverde.nl.

CITAVERDE College | Beleef je eigen groei 

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

VRIJWILLIGER WORDEN? 
VRIJWILLIGER GEZOCHT? 
Vorkmeer helpt organisaties en ver-
enigingen bij het zoeken naar vrij-
willigers. We gebruiken hiervoor 
onder andere de digitale vacatu-
rebank, deze vindt u op de website 
www. vpnederweert .nl. Op de web-
site kunnen organisaties en vereni-
gingen zich aanmelden en een va-
cature opstellen. Ook vrijwilligers 
schrijven zich in op de website en 
kunnen de geplaatste vacatures be-
kijken en hierop reageren. De vaca-
turebank biedt de mogelijkheid om 
zowel vacatures voor onbepaalde 
tijd als korte klussen te plaatsen en 
te zoeken. Wilt u vrijwilligerswerk 
doen, zoekt u vrijwilligers voor uw 
vereniging of heeft u vragen over 
vrijwilligerswerk? Bezoek onze web-
site of neem contact met ons op. 

MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER 
VOOR HET MAATJESPROJECT 
Ieder mens heeft behoefte aan contact 
met anderen. Voor sommigen kost het 
meer moeite om zelf die contacten te 
vinden of te leggen of er vallen (steeds 
meer) mensen in de directe omgeving 
weg. Of iemand kan om wat voor re-
den dan ook wat extra hulp of een 
steuntje in de rug gebruiken. Wij zoe-
ken voor deze mensen een vrijwilliger 
om bijvoorbeeld samen gezellige acti-
viteiten mee te ondernemen, zoals een 
wandeling maken, ergens een kopje 
koffie drinken, naar de winkel gaan, 
creatief bezig zijn of gewoonweg ge-
zellig een praatje maken. Wilt u iets 
voor een ander betekenen? Neem dan 
contact met ons op! Wij geven u graag 
meer informatie over het maatjespro-
ject. In de periode van 23 december 
2013 tot 6 januari 2014 is Vorkmeer Ne-
derweert gesloten. 

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

Topmuzikanten op Roets X-Mas!  

Tweede Kerstdag in zaal Centraal 
Nederweert.

Op tweede Kerstdag presenteert 
BreezyConcerts haar nieuwe eve-
nement Roets X-Mas. De voorbije 
maanden was het stil rondom 
onze live optredens.  De vraag 
van onze fans om weer wat leven 
in de brouwerij te brengen beant-
woorden we met een fantastisch 
programma. Doghouse Sam & his 
Magnatones B/NL en de Tribute-
band Peter Green’s Fleetwood 
Mac NL zullen de Kerststerren van 
de hemel spelen.

Doghouse Sam & his Magnatones

Een trio bestaande uit: Wouter Celis 
aka Doghouse Sam (Rhythm Bombs) 
op zang en diverse gruizige gitaren, 
een  blikken cigarbox omgetoverd 
tot gitaar met slide, terwijl hij op zijn 
smoelorgel ook goed uit de voeten 
kan. Franky Gomez (TEE -TB4Q) -Best 
Dutch Blues Drummer 2010- slaat op 
een authentiek uitziend drumstel, 
inclusief potten, pannen en deksels 
nog an toe, waanzinnig! Jack Fire 
O’Rooney (ex-Seatsniffers) gaat te 
keer op zijn contrabas. Dit alles “back 
to basic” het klinkt doorleefd, ruig, 
dan weer gevoelig en vet swingend. 
Doghouse Sam steekt hun hart voor 

Muddy Waters, Sonny Terry of Fats 
Domino niet onder zetels of banken. 
Ze speelden menig festival plat en 
maakten grote furore tijdens het Bel-
gium Rhythm & Blues festival Peer en 
Mouljn Blues Ospel. 

Tribute-band Peter Green’s Fleet-
wood Mac 
“Need Your Love So Bad”, “Black Ma-
gic Woman”, “Oh Well.” Grote hits, 
geschreven door  zanger/gitarist Peter 
Green die met zijn band Fleetwood 
Mac eind jaren 60 naam maakte.
Gitarist Will Sophie (Oberg, Bluespo-
wer, Erwin Nijhoff) en  gitarist/zan-
ger Richard van Bergen (Shiner Twins, 
Rootbag, Qeaux Qeaux Joans) sloe-
gen de handen ineen om hun held te 
eren met een tribute-band. Zij wor-
den bijgestaan door de -Best Dutch 
Blues Drummer 2013- Jody van Ooijen 
(Strikes, Shiner Twins, Qeaux Qeaux 
Joans) en bassist Roelof Klijn (Strikes, 
Shiner Twins, Big Pete). Tijdens hun 
show wordt bekend, maar ook ob-
scuur werk van Fleetwood Mac ten 
gehore gebracht. De nadruk ligt hier-
bij op de Bluessongs. Opzwepende gi-
taar-duels, soulvolle zang en een mee-
dogenloos groovende ritme-sectie 
staan garant voor een topavond voor 
Peter Green’s Fleetwood Mac -fans en 
Bluesliefhebbers in het algemeen.
Dit wordt smullen… topmusici die de 
sterren van de hemel spelen. 

Ben erbij en vertel het voort, door 
je komst steun je het voortbe-
staan van live-muziek!

Tweede Kerstdag / zaal Centraal Ne-
derweert / Aanvang: 21.00 uur /  En-
tree € 7,50 / www.Breezyconcerts.nl

Levende kerststal door Scouting Nederweert
Een levende kerststal suf, ou-
derwets, sullig en stoffig? Nou 
nee! Tijdens de koopzondag van 
15 december zullen de scouts en 
waterscouts van Scouting Neder-
weert weer een geweldig spek-
takel maken van de kerststal aan 
het Lambertushof. 

Van 13.00u tot 17.00u zal het pleintje 
voorzien zijn van echte schaapjes, Jo-
zef & Maria, de herdertjes en meer. 
Warme chocomel, koffie & thee en 
natuurlijk overheerlijke wafels zul-
len verkocht worden in een kraampje 
naast de Kerststal. Scouting Neder-
weert nodigt jullie allen van harte uit 

om een kijkje te nemen. De opbrengst 
van deze kerststal word natuurlijk 
gebruikt om wekelijks een leuk pro-
gramma neer te zetten voor de jeugd. 

Scouting Nederweert is een eigentijd-
se jeugdvereniging die iedere week 
een actief, avontuurlijk, creatief en 
leerzaam programma biedt dat past 
bij de jeugd anno 2013. Zowel op het 
water als op het land is het een uitda-
gende vrijetijdsbesteding voor jeugd-
leden van 4 tot 23 jaar, en natuurlijk 
ook voor volwassenen, bijvoorbeeld 
als leiding. Meer informatie over 
Scouting Nederweert is te vinden op 
www.scoutppx.nl.

Dit is nog eens
een leuk Kerstkado

Bij inlevering van deze advertentie

15% korting
op de gehele collectie* 

Geldig tot eind 2013
(*voorwaarden in de winkel)

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

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

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

Twee vriendinnen; creatief en kunstzinnig
Veroniek van Son (uit Weert) en Ma-
thea Mestrom (uit Linne) zijn vrien-
dinnen, maar bovenal creatief en 
kunstszinnig. Maar ieder op zijn ei-
gen manier: Veroniek maakt schilde-
rijen en Mathea keramiek.

Waar Veroniek alles kan gebruiken 
om een schilderij te maken: tot en 
met schroefjes en boutjes, werkt Ma-
thea de laatste jaren vooral met klei. 

Wat beiden weer bindt, is dat wat ze 
maken uniek is en overeenkomstig de 
wensen van de opdrachtgevers.  Hun 

deuren staan dan ook altijd open 
voor mensen die geïnteresseerd zijn. 
De tentoonstelling bij Hof van Schoor 
grijpen ze graag aan om nog meer 
mensen in de gelegenheid te stellen 
van wat ze kunnen.

De schilderijen- en keramiektentoon-
stelling van resp. Veroniek en Mathea 
zijn tot en met februari 2014 te zien 
in Theeschenkerij Hof van Schoor 
(Schoor 50 te Nederweert). De thee-
schenkerij is in die periode in het 
weekend geopend van 11:00 tot 18:00 
uur (m.u.v. van 28 en 29 december). 



De provincie Limburg en de gemeente 
Nederweert werken aan het verbeteren 
van de huidige verbinding tussen de A2 
en N266. Het project loopt al geruime tijd. 
Op dit moment is er een aantal actuele 
ontwikkelingen waar we u graag over 
bijpraten. Maar we beginnen met een 
terugblik om te duiden in welke fase we 
ons bevinden. 

Het project om de huidige verbinding 
A2-N275-N266 te verbeteren, is begonnen 
op 4 juni 2012 met een informatiebijeen-
komst in zaal Le Winne. Vervolgens is er 
een projectgroep geformeerd met mede-
werkers van de provincie Limburg en de 
gemeente Nederweert. Ook is er toen een 
werkgroep Stakeholders ingesteld. Hierin 
zitten vertegenwoordigers van verschil-
lende belangengroepen. De projectgroep 
verzorgt de voorbereiding en uitwerking 
van de plannen in samenwerking met de 
stakeholders.

Doelstellingen van het project
Waarom willen partijen de wegverbin-
ding verbeteren? Het doel van het project 
is om de barrièrewerking op te heffen 
tussen Nederweert en Budschop en de 
bereikbaarheid van de regio te bevorde-
ren, waarbij de kwaliteit van de leefbaar-
heid langs en de mate van verkeersveilig-
heid op de N266 zoveel mogelijk in stand 
gehouden dienen te worden en waar 
mogelijk verbeterd, ongeacht de uiteinde-
lijke ligging van de N266. 

Te onderzoeken alternatieven
De intentie bij de start van het project 
was om te bezien of het mogelijk was 
om een randweg om de kern Nederweert 
heen aan te leggen, ter vervanging van 
de huidige N266 door de kern. De project-
groep heeft vervolgens met de stakehol-
ders bekeken welke oplossingsrichtingen 
(alternatieven) mogelijk zijn. Daarbij 
kwamen ook het aanpassen van het be-
staande tracé en een randweg om de kern 
Budschop (oost-alternatief) in beeld. 

De eerste keer dat de alternatieven zijn 
gepresenteerd, was tijdens een informa-
tieavond in zaal Centraal. Nadat ieder-
een in de gelegenheid was geweest zijn 

Heel de wereld leefde mee toen de Fili-
pijnen ruim een maand geleden werden 
getroffen door een zeer zware tyfoon. 
We waren getuige van de erbarmelijke 
omstandigheden waarin de inwoners 
van de eilandengroep zich bevinden. 
Naast de materiële schade zijn er ook 
veel slachtoffers te betreuren.

Nederland kwam massaal in actie. 
Inwoners doneerden rechtstreeks een fi-
nanciële bijdrage op giro 555 of startten 
ludieke acties om zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te krijgen. 

Welke initiatieven?
Ook in Nederweert zijn ongetwijfeld ini-
tiatieven ontplooid om de mensen op de 

mening te geven, hebben Gedeputeerde 
Staten (GS) van de provincie Limburg 
besloten om zes alternatieven globaal 
uit te werken die te splitsen zijn in drie 
groepen: een alternatief ten oosten van 
de kern Nederweert, drie alternatieven 
ten westen van het huidige tracé en twee 
alternatieven op het huidige tracé. 

Gehouden themaraad
De resultaten van de vervolgens gehou-
den planMER-studie en de adviezen van 
de verschillende stakeholders zijn toege-
licht tijdens een drukbezochte themaraad 
op 28 augustus in De Pinnenhof. Op dat 
moment waren ook de kosten van de 
verschillende alternatieven bekend. Twee 
alternatieven lossen de problemen in 
onvoldoende mate op en de overige vier 
alternatieven waren te duur. Het taakstel-
lend budget voor het verbeteren van de 
wegverbinding A2-N266 is geraamd op € 
20 miljoen.

Aanvullend onderzoek
De bestuurders van de provincie en ge-
meente hebben daarom aan de project-
groep gevraagd om voor de alternatieven 
1B, 2A en 2B varianten uit te werken die 
meer in de richting van het taakstellend 
budget komen. De projectgroep is met 
deze opdracht aan de slag gegaan en de 
volgende varianten worden nu onder-
zocht:

 Variant op alternatief 1B: beperking 
verdiepte ligging tot 500 meter (van 
Randweg Zuid tot Schoolstraat) in 
plaats van 1.100 meter (van Randweg 
Zuid tot rotonde Hoebenakker)

 Varianten op alternatief 2A: geen ver-
diepte ligging van de randweg en geen 
ongelijkvloerse kruising met Boeket ter 
hoogte van kruising Boeket-Heerweg 
en in plaats daarvan:

 - 1e variant: aanleg randweg op maai-
veldniveau waarbij de wegen Boeket 
en Bredeweg via een rotonde worden 
aangesloten op de nieuwe randweg;

 - 2e variant: aanleg randweg op maai-
veldniveau waarbij het laatste deel van 
de Bredeweg een doodlopende weg 
wordt en de Heerweg en Boeket via 
een parallelweg worden aangesloten 
op de rotonde bij de Molenweg

Filipijnen te helpen. We willen nu graag 
weten welke acties er in onze gemeente 
zijn gehouden. Waarom? Omdat we 
dan hetzelfde bedrag van de opbrengst 
aan de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten (VNG) Internationaal doneren.
 
Beleid vastgesteld
Het gemeentebestuur heeft namelijk in 
een beleid vastgesteld dat gelden die bij 
grootschalige rampen door particuliere 
initiatieven zijn verzameld (meestal 
in het kader van giro 555), worden 
verdubbeld. De maximale bijdrage van 
de gemeente (voor alle acties tezamen) 
bedraagt € 16.000,00. De VNG zal het 
geld doneren voor de opbouw van de 
gemeentelijke infrastructuur

 Variant op alternatief 2B: aanleg 
randweg op maaiveldniveau in plaats 
van een ongelijkvloerse kruising met de 
Heijsterstraat waarbij de Heijsterstraat 
via een rotonde wordt aangesloten op 
de nieuwe randweg

Reactie stakeholders
De stakeholders hebben in augustus hun 
advies richting bestuurders uitgebracht en 
tijdens de themaraad toegelicht. Tijdens 
het stakeholdersoverleg van 22 oktober is 
er een toelichting gegeven op de te onder-
zoeken varianten en is de vervolgplanning 
besproken. Een aantal stakeholders heeft 
na het overleg in oktober nog een reactie 
gegeven op de voorgenomen vervolgon-
derzoeken. Zij vinden deze onderzoeken 
niet nodig, omdat het om versoberingen 
gaat waardoor de negatieve effecten 
verder toenemen. Een aantal stakeholders 
droeg een nieuw alternatief aan. Uit een 
eerste verkenning is gebleken dat het 
aangedragen alternatief veel te duur is 
en daardoor al uit kostenoverwegingen 
afvalt. Het toevoegen van een nieuw 
alternatief zou daarnaast ook betekenen 
dat alle tot nu toe gevoerde procedurele 
stappen opnieuw gedaan moeten worden. 
 
Afweging vervolgonderzoek
De komende maanden wordt onderzocht 
of de genoemde varianten op de drie 
alternatieven tot realiseerbare oplossin-
gen leiden. Daarmee wordt de planMER 
gecompleteerd. Vervolgens kunnen de 
stakeholders een nieuw of aanvullend 
advies geven dan wel hun bestaande ad-
vies handhaven. Op basis van het aanvul-
lend onderzoek en de adviezen van de 
stakeholders kunnen de bestuurders een 
afgewogen besluit nemen over een voor-
keursalternatief. Voor het vervolgtraject is 
een planning gemaakt die u kunt lezen op 
onze website. Ons streven is erop gericht 
om in het voorjaar van 2015 te starten met 
het uitwerken van het voorkeursalterna-
tief (incl. projectMER) en het opstellen van 
het provinciaal inpassingsplan.

Op onze website leest u meer over de 
actuele ontwikkelingen. Hier kunt u ook 
terecht voor overige informatie over het 
project, net als op limburg.nl. 

Let wel: giften op giro 555 gelden niet voor 
deze ‘verdubbeling van de bijdrage’. Het 
gaat dus alleen om acties die gehouden 
zijn om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Hoe indienen?
Als u een actie voor de Filipijnen hebt 
gehouden, kunt u dit dus melden bij de 
gemeente. Wij vragen u om een korte 
beschrijving van uw initiatief te geven 
(wie bent u, wat heeft u gedaan, wan-
neer en waar is dit gebeurd). Ook is het 
nodig om een afschrift van het gedoneer-
de geld aan giro 555 te overleggen. U 
kunt dit alles mailen aan Ger Odekerken, 
e-mail: g.odekerken@nederweert.nl, maar 
opsturen mag natuurlijk ook. De uiterste 
inzendtermijn is donderdag 19 december.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nieuwe ontwikkelingen wegverbinding A2-N266
Onderzoek naar aanpassingen van aantal varianten

Geld opgehaald voor de Filipijnen?

GemeenteContact
Donderdag 12 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. 

Raad vergadert 
De laatste raadsvergadering van 2013 
heeft een volle agenda. Er worden veel 
voorstellen behandeld. Zo wordt de 
raad gevraagd om de Kadernota en het 
actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding 
en Persoonlijke verzorging vast te stellen. 
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten 
vooralsnog verantwoordelijk voor de 
AWBZ-functies Begeleiding en Verzorging. 
Deze zogenaamde decentralisatie past bij 
het voornemen van de Rijksoverheid om 
zorg dichter bij de burger organiseren. 
Daarbij is de insteek dat burgers zoveel 
mogelijk hun eigen kracht en sociale net-
werk inzetten om problemen op te lossen. 
Samen met de gemeente Weert werken 
we aan deze omvangrijke klus. We hebben 
nu in een gezamenlijke kadernota onze 
visie geformuleerd op de decentralisatie-
opdracht AWBZ-functies naar de Wmo, De 
visie gaat vergezeld van een actieplan.

Een ander agendapunt dat te maken heeft 
met de drie decentralisaties, is de overhe-
veling van de volledige jeugdhulp naar de 
gemeenten. Maar het gaat daarnaast ook 
om het anders organiseren van de zorg 
aan jeugd: een transformatie. Ook hier-
voor is al een visienota opgesteld door de 
zeven Midden-Limburgse gemeenten. Nu 
ligt er een beleidsplan klaar dat ingaat op 
de wijze waarop we hier de komende drie 
jaar handen en voeten aan gaan geven. 
Nog niet alle onderdelen kunnen echter al 
volledig worden ingevuld, o.a. door nog 
ontbrekende gegevens van het Rijk. In 
het plan komen de rollen en verantwoor-
delijkheden van de gemeente aan bod, 
wordt er ingegaan op de huidige situatie 
binnen onze gemeente en wat we willen 
bereiken.

Het dekkingsplan van de brandweer Lim-
burg-Noord beschrijft de branden van de 
afgelopen jaren, de huidige opkomsttijden 
van de brandweer in de regio Limburg-
Noord en biedt regionale voorstellen om 
de brandweerdekking te verhogen. Het 
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord heeft opdracht gegeven 
om dit plan te actualiseren. Het concept 
is nu klaar en wordt aan alle gemeentera-
den voorgelegd. Naast het dekkingsplan 
komen ook de ontwerpvisies repressie en 
brandweervrijwilligers en de notitie brand-
veilig leven aan de orde. 

De raad wordt ook gevraagd om in te 
stemmen met het verder vernieuwen van 
de ict-infrastructuur. We zitten nu in de 
laatste fase van dit vernieuwingsproject. 
Na het afronden ervan beschikt onze orga-

Mevrouw Anjes Bergh uit Nederweert, 
eigenaresse van De Toverbal, voetbalver-
eniging R.K.S.V. Merefeldia Nederweert 
en de Percussiegroep van Fanfare Con-
cordia Leveroy krijgen tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie het Gemeentecompliment 
2014 uitgereikt. 

Deze gemeentelijke onderscheiding is 
een blijk van waardering en erkentelijk-
heid voor getoonde inzet en verdiensten, 
maar ook als aanmoediging om vooral 
zo door te gaan, dan wel een waardering 
voor bijzondere prestaties of vernieu-
wend of bijzonder ondernemerschap. 

Drie categorieën
Het Gemeentecompliment kan jaarlijks 
worden uitgereikt in de categorieën 
Cultuur, Sport en Ondernemerschap. 
Mevrouw  Bergh ontvangt het compli-
ment in de categorie Ondernemerschap, 
R.K.S.V. Merefeldia in Sport en de percus-
siegroep in Cultuur. 

Verdienstelijk voor Nederweerter 
gemeenschap
Het compliment wordt door het college 
van burgemeester en wethouders gege-
ven aan een persoon, vereniging, stich-
ting, instelling of bedrijf uit Nederweert 
die/dat zich verdienstelijk maakt voor 
de Nederweerter gemeenschap en/of 

Gemeentecomplimenten 2014 
een bijzondere prestatie heeft geleverd. 
Bij bedrijven kan gedacht worden aan 
vernieuwend ondernemerschap, blijkend 
uit bijzondere initiatieven, aandacht voor 
duurzaamheid et cetera.

Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester Evers zal de Gemeente-
complimenten tijdens de Nieuwjaarsre-
ceptie uitreiken, waar het gemeente-
bestuur graag samen met iedereen wil 
toosten op het nieuwe jaar en elkaar 
het allerbeste wil toewensen. De recep-
tie vindt plaats op vrijdag 3 januari van 
19.00 tot 20.30 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

U bent van harte welkom op de Nieuw-
jaarsreceptie. 

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

Op de website...
Wat kunnen wij voor u doen? 
In het Digitaal Loket vindt u 
heel veel informatie over onze 
diensten
Kijk op onze evenementen-
kalender voor activiteiten 
in de gemeente

www.nederweert.nl

nisatie over een modern en toekomstbe-
stendig ict-netwerk en kunnen we zonder 
veel extra inspanningen aansluiten op 
het regionaal samenwerkingsverband. Zo 
kunnen we onze inwoners nog beter van 
dienst zijn.

Verder staat ook de vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied Neder-
weert, 2e herziening op het programma, 
net als de vierde wijziging van de APV 
2009 die vooral betrekking heeft over 
regels voor de paracommercie. Voor meer 
informatie over deze en andere agenda-
punten kunt u terecht op onze website.

De raadsvergadering op dinsdag 17 de-
cember begint om 19.00 uur. U bent van 
harte welkom in de raadzaal. 



Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

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

www.adsschilderwerken.nl
speciale wiNTerkorTiNgeN

Demonstraties Houtzaagkunst

Bij Buitencentrum De Pelen kun je 
deze winter een bezoek brengen 
aan een educatieve tentoonstel-
ling ‘Nachtbrakers’, over uilen 
van de wereld. Tijdens deze ten-
toonstelling geeft houtzaagkun-
stenaar Roel van Wylick een aan-
tal demonstraties uilen zagen. 
Op woensdag 11 en woensdag 
18 december, van 11.00 tot 15.00 
uur, gaat hij weer aan de slag. De-
monstraties worden gegeven bij 
de ingang van de Peelboerderij 
en zijn gratis toegankelijk. De ge-
zaagde beelden zijn te koop. Bui-
tencentrum De Pelen ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. Voor 
meer informatie: 0495 – 641 497 
of depelen@staatsbosbeheer.nl 
 
Van boom tot beeld
Houtzaagkunstenaar Roel van Wylick 
maakt met een kettingzaag van een 
boom een dier, een totempaal, een 
mens, een bank en nog veel meer. 
Roel heeft in De Groote Peel al ver-
schillende objecten geplaatst. Op 
de gele route staan een kraanvogel-
bank, een bank met een gladde slang  
en in de tuin van De Pelen een beeld 
met een ‘vliegende’ kiekendief. Spe-
ciaal voor de tentoonstelling heeft 
Roel een prachtige grote houten uil 
voor bij de ingang van De Groote Peel 
gemaakt. Inmiddels staan er ook ver-
schillende kleinere gezaagde uilen in 
de winkel van het Buitencentrum. 
 
Gedurende de periode van de ten-
toonstelling geeft Roel een aantal 
demonstraties houtzaagkunst. Hij 

zaagt dan alleen maar uilen die ook 
te koop worden aangeboden. De ui-
len zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten en houtsoorten. In het Buiten-
centrum staan ransuilen, kerkuilen en 
bij de ingang pronkt een prachtige 
sneeuwuil. De beelden kunnen zowel 
binnen als buiten in de tuin worden 
geplaatst.
 
Tentoonstelling Nachtbrakers
De tentoonstelling Nachtbrakers is 
tot en met maart 2014 geopend op 
woensdag van 12.30 tot 16.00 uur en 
in het weekend van 10.00 tot 16.00 
uur. In de Kerstvakantie dagelijks 
m.u.v. 1ste Kerstdag en Nieuwjaars-
dag. De tentoonstelling is educatief 
en interactief en geschikt voor het 
hele gezin. Er zijn veel bijzondere pre-
paraten te zien en voor kinderen is 
er een speurtocht. Entree kost € 2,50 
voor volwassenen en € 1,50 per kind 
(vanaf 4 jaar). Voor kinderen is er, te-
gen een meerprijs, een Uilenlab met 
uilenballen pluizen, vogelvoeder-
spulletjes maken, uiltjes knutselen 
en nestkastjes timmeren. Er zijn ook 
speciale arrangementen voor kinder-
feestjes mogelijk! Meer informatie: 
www.buitencentra.nl 
 
Gratis kinderpannenkoek!
Restaurant de Dorpsherberg uit Ospel 
heeft een leuke aanbieding voor kin-
deren die de tentoonstelling bezoe-
ken. Op vertoon van het entreekaartje 
krijgen ze de speciale Uilskuikenpan-
nenkoek helemaal gratis! De Dorps-
herberg ligt aan de Casseweg 1a, op 
1,5 km vanaf het Buitencentrum. 
 

H & H koopjes / kringloop
Smisserstraat 15 Nederweert

2e kerstdag open 
van 12.30 tot 16.30 uur

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

TE HUUR / TE KOOP
in gemeente Nederweert

Bedrijfsruimte:
begane grond 100 m2

Zolder 70 m2

Kelder 100 m2

Dit alles is voorzien 
van vloerverwarming, 

een keuken en een toilet.

Opslagterrein 
2500 m2 verhard

1500 m2 semi-verhard
Weiland ca. 2000 m2

Het geheel heeft een 
eigen toerit, en is voorzien 

van hekwerk.
Geschikt voor diverse 

doeleinden.
Tel. nr. 06-53442320

Kerstkienen
Vrijdag 13 december 

met mooie prijzen
aanvang 20.00 uur

kantine open vanaf 19.00 uur

Tuinpark Lamershof
Altweerterkapelstraat 3A  Weert

Stichting Dorpsraad 
Budschop

Geachte Inwoner Budschop,

Betreft: Hart voor Budschop
Zoals U al heeft vernomen, via diverse 
media, zoals Nederweert 24 en Ospel 
Actueel, hebben ze in Ospel een actie 
gehouden, voor een goede spreiding 
van reanimatie apparaten, genoemd 
AED’s. Ze hebben hiervoor met suc-
ces onder de bewoners en bedrijven 
geld ingezameld. Daar in Budschop 
nog niet voldoende AED’s aanwezig 
zijn, is met de dorpsraad overlegd om 
ook hier een actie op touw te zetten. 
Daarom een verzoek aan U als inwo-
ner van Budschop, om hieraan een 
geldelijke bijdrage te geven, zodat 
ook Budschop voorzien wordt van een 
dekkend netwerk van AED’s. Voor een 
cursus reanimatie, schept de gemeen-
te Nederweert mogelijkheden.
Laat Uw hart spreken, en doneer voor 
een Hart voor Budschop, stort uw 
bijdrage op rekening nr. 1164.79000 
t.n.v. Stichting Dorpsraad Budschop 
onder vermelding van: Hart voor 
Budschop.

Voor informatie kunt u contact opne-
men met:
Bèr Mertens              Laurens van Hooff
0495632519             0495633865  

Heemkundevereniging 
Nederweert

Wij nodigen u uit voor de bijeen-
komst met als onderwerp:

´De hele santenkraam´door 
mw. Annie Schreuders-Derks.

Mw. Annie Schreuders-Derks uit 
Susteren heeft haar levenslange  in-
teresse in de Limburgse volkscultuur 
geconcretiseerd in haar Volkskundig 
Bureau NostalNu. Het geeft een ver-
rassende blik op de Limburgse volks-
cultuur van alledag. Herkenbaar voor 
velen en interessant voor iedereen. 
Haar belangstelling gaat overigens 
niet uitsluitend uit naar het verle-
den, maar ook het heden speelt in 
de volkscultuur een belangrijke rol. 
Hierin kan zij meerdere onderwerpen 
behandelen. 

Zij zal deze avond vertellen over één 
van haar fascinerende onderdelen 
van de volkscultuur, namelijk de reli-
gieuze beleving. 
Volksmensen hadden meer vertrou-
wen in de heiligen dan in God zelf. 
Elke heilige had wel één of meer spe-
cialiteiten en werd bijna als familielid 
ter verantwoording geroepen bij nood 
of ellende. De gelovige mens kon zo te 
pas en te onpas wel ergens in die hele 
santenkraam soelaas vinden.
Aan de hand van de levenslijn van 
geboorte tot begrafenis en rouw wil 
mw. Schreuders-Derks u inzicht geven 
in de geloofswereld van ons en onze 
voorouders en het ‘theater’ van ‘de 
sjoane sjien’ rond rituelen, tradities 
en heiligendagen.

Wederom een avond om niet te missen.

De lezing vindt plaats op :

Dinsdag  17 december 2013  
om 20.00 uur

in zaal Centraal, Kerkstraat 59, 
Nederweert.

Leden en niet leden van de Heem-
kundevereniging, u bent van harte 
welkom.

Hein Jansen Theo Burgers
voorzitter  secretaris

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen  
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

PEDICURE

RENATE

Ambulante voetverzorging
bij u thuis

Renate Corstjens
Tel. 06-19 42 00 55

pedicurerenate@gmail.com

EXPOSITIE

Truus Seghers schildert op 
Steigerplanken, MDF en op doek

In verschillende technieken
 t/m  01-03-2014

Dond. t/m Zon geopend van: 
11-18 uur

Bij de Turfstaeker
Theetuin, schenkerij en lunchwei
Schepengraaf 19, 6035 PT Ospel

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.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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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Proef  de 
gezellige  

Kerstsfeer
A.s. zondag 15 december  

koopzondag 
van 13.00-17.00 uur. 
Voor iedere bezoeker 

‘n glaasje glühwein 
+ 20% korting!

St. Rochusstraat 8a 
Tel. 625351

bloemist@johanwinters.eu

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert



RECTIFICATIE
Open eettafel Leveroy

Op donderdag 19 december is 
weer open eettafel, aanvang 12.00 
uur. Vaste bezoekers afmelden voor 
woensdagmiddag 11 december 11.00 
uur. Nieuwe bezoekers aanmelden tot 
dat zelfde tijdstip.

Tel. 651501; 652274; 651633

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

Duizeligheid bij ouderen
Duizeligheid is onaangenaam en 
hinderlijk. Je wordt onzeker en 
soms ook angstig. De oorzaak is 
vaak divers, van slecht zien, ver-
minderde bloedtoevoer naar de 
hersenen, tot spanningen en nog 
veel meer. 

Vaak hebben de mensen met duize
ligheid al een lange zoektocht van 
huisarts naar medisch specialist tot en 
met tandarts achter de rug. De oor
zaak is hier niet te achterhalen, en je 
moet er maar mee leren leven.

Een soepele omgeving van de herse
nen en het ruggenmerg, een goede 
beweeglijkheid van de schedelbeen
deren, van de nek en het heiligbeen 
tussen de beide bekkenvleugels is be
langrijk. De ophanging van bijvoor
beeld de nier kan spanning in het 
nekgebied en daardoor duizeligheid 
veroorzaken. Door met zachte luiste
rende handgrepen deze weefsels te 
behandelen kunnen de klachten ver
minderen.

Osteopathie van Eldijk is naast de vol
wassenenbehandeling ook gespecia
liseerd in kinderen.

Voor osteopathie is geen verwijzing 
van een huisarts nodig. Een groot 
gedeelte van de behandelingskosten 
wordt door de zorgverzekeraar ver
goed. Osteopathie valt onder de aan
vullende verzekering, het eigen ri-
sico is NIET op ons van toepassing. 

Kijk ook eens naar de informatie
filmpjes op onze website:
www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het 
ons dan weten. We zullen dan trach
ten u zo snel mogelijk te woord te 
staan.
Osteopathie van Eldijk
Nederweert
Tel: 0495634376

BZT-Show

Team van de BZT show van de NCRV 
heeft Tussen kunst en kast Leveroy,  
benaderd om hun kunstkoe te ge
bruiken bij de BZT tv show.

Kinderen mogen een wens doen en 
dit keer was de wens een fotoschoot.

Bertha was de geschikte koe om hier 
model te staan, eigenlijk liggen dan.
Het werd een mooie shoot en is zater
dag 7 dec. te zien op ZAPP om 17.30 
Wij van Tussen kunst en kast kregen 
alvast een foto als voorproefje en be
dankje.

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

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!  

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Duizenden deelnemers aan we-
reldwijde schrijfmarathon Am-
nesty International op Dag van de 
Mensenrechten.

Rond 10 december, Dag van de Men
senrechten zullen in Nederland dui
zenden mensen deelnemen aan de 
internationale schrijfmarathon van 
Amnesty International `Write for 
Rights’. Op meer dan 160 plaatsen in 
Nederland organiseren lokale Am
nestygroepen evenementen voor de 
vrijheid en gerechtigheid van slacht
offers van  mensenrechtenschendin
gen.

De Amnesty groep Weert  Neder
weert  staat  op vrijdag 13 december 
van  ´s middags 13.30 uur tot ´s avonds 
19.30 uur met een schrijftafel in de Bi
bliotheek in Nederweert .
Bezoekers  worden uitgenodigd om 
brieven te schrijven naar gewetensge
vangenen o.a. voor de zwakbegaafde 
Rus Mikhail Kosenko, die sinds 12 mei 
2012 vastzit in een psychiatrische in
richting nadat hij  vreedzaam demon
streerde en voor Miriam López uit 
Mexico, die verkracht en gemarteld 
werd door Mexicaanse militairen.
Er liggen verschillende voorbeeld
brieven klaar. Men kan ook een brief
kaart naar de gevangene zelf sturen 
om hem sterkte te wensen en men
sen, die weinig tijd hebben kunnen 
een petitie ondertekenen.

De schrijfmarathon maakt deel uit 
van Amnesty’s jaarlijkse wereldwijde 
actie `Write for Rights’ Honderddui
zenden mensen in 80 landen  schrij
ven tussen 6 en 17 december brieven 
voor burgers die gevangen zitten of 
van wie de mensenrechten bedreigd 
worden. Van NieuwZeeland tot Ca
nada en van Argentinië tot Mongolië 

Amnesty International
schrijven zij autoriteiten aan, verstu
ren ze sms´jes of organiseren ze (on
line) acties en evenementen. Dit jaar 
nemen ook leerlingen van 16 jaar en 
ouder van  de Philips van Horne scho
lengemeenschap en Gildeopleidin
gen uit Weert deel aan deze actie.

Write for Rights
In 2012 deden in 77 landen meer dan 
500.000 mensen mee aan de schrijf
marathon. Ze kwamen samen bijna  2 
miljoen keer in actie.
Het schrijven van brieven aan auto
riteiten en slachtoffers van mensen
rechten is een van de oudste actie
middelen van Amnesty  International. 
Deze brieven leveren een  belangrijke 
bijdrage aan de vrijlating of verbeter
de behandeling van een gevangene. 
Ook dringt Amnesty via deze acties 
aan op het vervolgen van schenders 
van mensenrechten of versterking 
van wetgeving die mensen tegen 
schendingen beschermt.
Andere effectieve vormen van Am
nestyacties zijn het versturen van 
sms´jes en emails aan autoriteiten, 
acties via sociale media. Amnesty´s 
Bliksemacties worden wereldwijd 
verspreid als iemands leven of vei
ligheid direct in gevaar is, in geval 
van marteling, terdoodveroordeling, 
dreigende terugzending van vluchte
lingen die vervolging te vrezen heb
ben of doodsbedreigingen.
Pussy Riot bandlid Nadezhda (Nadia) 
Tolokonnikova schreef Amnesty on
langs een bedankbrief: ik sta in het 
krijt bij alle mensen die hun steun 
voor ons hebben uitgesproken. Weet 
dat ondanks de uitvoering van het 
onwettige besluit van de rechtbank, 
jullie acties niet nutteloos waren. Al
les wat ons overkomt krijgt betekenis 
door jullie acties. Ik ben jullie hier
voor oneindig dankbaar.

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

Te koop / Te huur
woning met aparte 
garage + kantoor, 

praktijk of 
woonruimte in 

Centrum Nederweert
Kerkstraat 11

Woonoppervlakte: 182 m 2

Perceeloppervlakte: 249 m2

Meer info:
Mart 06-53104875

of via Jacobs-Gijsen 
te Nederweert 0495-460180

Sinterklaas bij kinderopvang Alles Kids

Vrijdag 22 november was het weer zo 
ver! Onze goedheiligman kwam een 
bezoek brengen aan de kinderen van 
Alles Kids. De mini kids (dagopvang) 
en de happy kids (peutergroep) ston
den vol spanning te wachten. En 
toen de Sint en zijn Pieten binnen 
kwamen werden ze verrast met alle 
liedjes die de kinderen voor hen zon
gen. Sint mocht plaats nemen in de 
stoel en toen mochten de kinderen 

hun tekeningen geven, bij Sint op 
schoot of, voor de kinderen die het 
nog erg spannend vonden, Sint een 
handje geven! Na vele liedjes, versjes 
en dansjes namen Sint en zijn Pieten 
afscheid van alle kinderen. Maar niet 
zonder nog een heerlijke snoepzak 
mee te geven.
Wat was het weer een feest! Alle 
kids, ouders en leidsters hebben 
weer genoten. Op naar volgend jaar!

Stichting Dorpsraad 
Budschop

L.S.
De herfst is ten einde, af en toe vriest 
het al een beetje, de winter  komt er 
aan. De laatste jaren hebben we regel
matig te maken gehad met sneeuw
pret voor de jeugd en overlast voor 
verkeersdeelnemers, zoals fietsers 
en voetgangers met name de oudere 
voetgangers.

Voor dat laatste vragen wij mede na
mens de Ouderenvereniging van Bud
schop even uw aandacht. 

Het is voor ouderen belangrijk dat ze 
zich ook in de winter buitenshuis kun
nen begeven, zodat ze niet vereenza
men. De begaanbaarheid van het trot
toir en de wegkant mag geen beletsel 
zijn om boodschappen te doen, een 
verenigingsactiviteit  te bezoeken of 
iets dergelijks. 
En daar kunnen we allemaal aan 
meehelpen. Als er straks weer een 
pak sneeuw ligt zijn de trottoirs niet 
of nauwelijks begaanbaar. Datzelfde 
geldt voor de woonstraten waar geen 
trottoir is.

Als iedereen die dat kan, voor zijn 
eigen perceel en misschien nog een 
beetje verder het trottoir of wegkant 
80 cm breed sneeuwvrij maakt zijn we 
al een heel eind. Heeft u toevallig bu
ren, die dit niet meer kunnen, of die ’s 
ochtends al heel vroeg naar het werk 
zijn, pak die paar meters er dan bij. 
Veeg de sneeuw niet op de rijbaan, 
want dan gaan de fietsers onderuit en 
dat is zeker niet de bedoeling.

Zullen we eens kijken wie zijn straatje 
het beste schoonveegt? Ook  vitale ou
deren kunnen hier  een goede bijdra
ge leveren voor diegenen die minder 
vitaal zijn. 

Wij rekenen op u!

Stichting Dorpsraad Budschop
KBO St. Rochus Budschop

Uitslag Sinterklaasloterij 
Bollen Modeschoenen

 

1e prijs: 219 blauw
2e prijs: 113 blauw
3e prijs: 193 blauw
4e prijs: 602 blauw
5e prijs: 328 blauw
 
Prijswinnaars mogen hun prijs bij ons 
in de winkel komen ophalen!!!
 

SKO

VAN BRIESJE TOT ORKAANKRACHT

wind die mensen kan behagen
verkoeling brengt op warme dagen
wind die dartel met ‘n blaadje speelt
en even steels je haren streelt
wind die soms zijn zuchten staakt
maar ook ‘t vlieg’ren mogelijk maakt
de wind die alle wetten hoont
is de wind die zich een vriend betoont

wind die water hoger stuwt
zacht gesteente ruwer ruwt
wind die langs je oren fluit
die jaagt met bladeren als buit
wind die tot evacuatie noopt
in razernij gebieden sloopt
de wind die alle wetten hoont
is de wind die zich een vijand toont.

 Resi Faessen

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)

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

Kerstmarkt bij de Protestantse Bethelkerk

Gezellige happening op de Maas-
poort 
Ook dit jaar kunt u weer prachtige 
kerststukjes en eigen gebakken olie
bollen kopen op de traditionele kerst
markt bij de protestantse kerk aan de 
Maaspoort. Het goede doel van dit 
jaar is de Stichting Jarige Job. 

De kerstmarkt bij de Bethelkerk 
wordt al jarenlang gehouden en 
vindt gretig aftrek bij veel trouwe be
zoekers. Vrijwilligers werven hiermee 
fondsen voor een goed doel. Ook dit 
jaar is de bestemming tweeërlei: voor 
de Stichting Jarige Job* en voor acti
viteiten van de protestantse kerk.

Kerststukjes
De kerstmarkt omvat diverse acti
viteiten. De grootste trekpleister is 
ieder jaar weer de verkoop van zelf
gemaakte kerststukjes en heerlijke 
eigen gebakken oliebollen, die u mee 
kunt nemen om thuis van te genieten 
of in te vriezen voor de feestdagen.
Zowel binnen in het gemeentecen
trum als op stemmig versierde kra
men buiten vindt u die. 
Onder de klanken van gezellige 
kerstmuziek kunt u genieten van alle 
activiteiten. Voor de kinderen is er 
warme chocomel met een mandarijn
tje, terwijl u geniet van een oliebol 

bij een kop koffie, thee of een glas 
Glühwein. Er is warme, versgemaakte 
erwtensoep.

En natuurlijk aan het eind van de mid
dag de verloting van mooie prijzen als 
kerstpakketten, luxe cadeautjes en 
een geweldige hoofdprijs, na de ver
koop van lootjes voor € 0,50 per stuk. 

*Jarige Job
Niet elke verjaardag is een feestje. Wist 
u dat in Nederland ruim 60.000 kinde
ren hun verjaardag niet kunnen vie
ren? Gewoon omdat er thuis te weinig 
geld is. Op de mooiste dag van het jaar 
krijgen zij geen cadeautje, hangen er 
geen vrolijke ballonnen en kunnen ze 
niet trakteren op school. Uit schaamte 
melden ze zich soms zelfs ziek.
Jarige Job maakt een einde aan dit 
verjaardagsleed en trakteert kinderen 
uit de armste gezinnen in de samen
leving op een leuke dag. Jarige Job 
geeft geen geld maar een Verjaar
dagsbox met alles erop en eraan. Zo
als versiering, traktaties voor de klas 
en de leraren, wat lekkers voor de 
visite en natuurlijk een mooi cadeau.

De kerstmarkt vindt plaats op zater
dag 14 december van 10.30 uur tot 
15.30 uur in en bij de Bethelkerk aan 
de Maaspoort 30 in Weert. 



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

www.meeuwis-meijel.nl

GROTE OPRUIMING
k o r t i n g e n  t o t  7 0 % !

* 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

Voetbalschoenen 
25 tot 50% korting

Algemeen:
•	 Het	totale	pand	is	ruim	2.700	m2	met	daarbij	nog	een	afdak	/	berging	van		

ca.	300	m2.	Er	is	dus	ruim	3.000	m2	overdekt!	Van	het	erf	is	ruim	1.850	m2	
verhard	met	gestorte	beton.	Voor	in	het	pand	is	een	kantine	gemaakt.		
Het	pand	is	verdeeld	in	19	cellen	met	een	centrale	gang	en	een	ketelruimte	/	
werkplaats.

•	 Champignonkwekerij:	bjr.	ca.	1985.	De	bestaande	inrichting	voor	de	teelt	van	
de	champignons	kan	door	verkoper	worden	verwijderd,	waarbij	de	asbest
plafonds	omhoog	worden	gehangen.	Op	die	manier	ontstaan	mooie	grote	
multifunctionele	ruimtes.	De	technische	installaties	zijn	deels	ontmanteld.

•	 Er	zijn	volop	mogelijkheden	voor	het	pand,	echter	voor	het	gebruik	is	het	
bestemmingsplan	bepalend.

Contactpersoon:	de	heer	Mr.	A.A.H.M.	van	Heerebeek,	06	21	21	24	31.
Vraagprijs:	€	150.000,=	K.K.
	
Info: kantoor ’s-Hertogenbosch

Meer informatie

ZLTO

’sHertogenbosch	073	217	35	80	

www.zltovastgoed.nl

www.zltolandelijkvastgoed.nl 

www.ltomakelaars.nl

ZLTO	Vastgoed	biedt	u	een	totaalpakket	in	agrarisch	onroerend	goed.

OSPEL, Bientjesweg 7
In het buitengebied van Ospel gelegen voormalige 
champignonkwekerij van ruim 3.000 m2 met 19 cellen 
op een perceel van 0.77.00 hectare bouwblok

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

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

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 

  U KOMT TOCH OOK! 
  U KOMT TOCH OOK! 
  U KOMT TOCH OOK! 

Dwalen in het EynderRyck langs ridders, jonkvrouwen, 

Dwalen in het EynderRyck langs ridders, jonkvrouwen, 

Dwalen in het EynderRyck langs ridders, jonkvrouwen, 

Dwalen in het EynderRyck langs ridders, jonkvrouwen, 
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Eindse Boys D1 kampioen

De D1 van Eindse Boys is afgelopen 
zaterdag ongeslagen kampioen ge-
worden en speelt daardoor in de voor-
jaarskompetitie 2014 in de eerste klas-
se. De jongens speelden 11 wedstrijden 
waarvan er 9 werden gewonnen en 
2 keer werd gelijk gespeeld. In de 11 

wedstrijden werd 56 keer gescoord en 
kreeg men maar 8 doelpunten tegen. 
Na floop van de wedstrijd afgelopen 
zaterdag werd op de “platte kar” een 
tocht door Nederweert-Eind gemaakt, 
waarna er in de kantine van Eindse 
Boys werd nagefeest. 

Drie Ni-jwieërter finalisten MLLF

Zaterdagmiddag zijn in Neer de 
22 finalisten gekozen van het 
Midde Limburgs Leedjes Festival. 
Er waren 38 inzendigen, waaruit 
een vakjury 22 finalisten heeft 
gekozen.

Uit de gemeente Nederweert zijn 
maar liefst 3 inzendingen door naar 
de finale.

De volgende nummers zijn door
•	 362	daag	–	2	maol	11	(Nederweert)
•		Ut	fieëst	van	ut	jaor	–	Niels	Timmer-

mans (Nederweert)
•	 Vastelekkerland	–	Anita	Haex	 (Ne-

derweert-eind)

Het	MLLF	zal	gehouden	worden	op	3	
januari 2014 in gemeenschapshuis D’n 
Haemaeker	in	Neer.

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

In de advertentie van “onze Har” ben ik 
Dr. Adriaens en Celine de Hoog 

vergeten te bedanken.
Wat zij voor ons betekend hebben is 

niet in woorden uit te drukken.
Dankjulliewel.

Gerrie, Maud, Sjoerd en Sophie



H.H. Missen in weekeinde
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 
18.00 uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 
zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella/Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
O.L. Vrouw van Lourdes-kapel/Schoor: 
zondag 10.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.
 

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie @
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 12 tot en met 21 december 2013 

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

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

ZATERDAG 14 DECEMBER
- vooravond van de derde zondag van de 
advent 
Gedachtenis H.Johannes van het Kruis, 
priester en kerkleraar.
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector dhr.W.Engelen) – Jaardienst Fried 
Caris en Anna Clomp, jaardienst Sjra van Riet 
en Pierre van Riet, Wiel Stultjens vanwege 
verjaardag en jaardienst Dina Stultjens-Kna-
pen en tevens voor Mies Stultjens, jaardienst 
Piet Roost,  Nelly Janssen-Maas vanwege 
verjaardag en overleden familie, T.e.v. Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes.

ZONDAG 15 DECEMBER 
Derde zondag van de advent
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. T.Kessels) – Jaardienst Clementine 
Niessen, ouders en Catharina Manders, jaar-
dienst Annie van den Berk-Feijen, jaardienst 
Corrie van Haperen-Verstegen, Mathias 
Stals en Catharina van Loon.

MAANDAG 16 DECEMBER
Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van de heilige maagd Maria
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 17 DECEMBER 
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 18 DECEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H. Mis.

DONDERDAG 19 DECEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 20 DECEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 21 DECEMBER
– vooravond van de vierde zondag van de 
Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Roost) –Jaardienst Go-
defridus Verdonschot, jaardienst Pierre van 
Deursen en overleden familieleden.

Overleden
Op 7 december was de uitvaart voor Wiel 
Smeets, hij overleed in de leeftijd van 80 jaar 
en woonde Thieu Gielenstraat 11.
Moge hij ruste in vrede.
 

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246

ZONDAG 15 DECEMBER
Derde zondag van de Advent
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  15 DECEMBER 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
KOOR: Zondagskoor
H.  Mis voor het geestelijk en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. H.  Mis voor Wiel van 
Gemert, opgedragen door buren St. Rochus-
straat en buren Agneshof.

Lector: Mariet Knapen
Misdienaar: Bert Verheggen/Francine Smeets
Collectant: Piet Wullems

Voedselpakkettenactie
De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en 
stelt hieruit pakketten samen. De voedsel-
pakketten worden uitgegeven aan mensen 
die dit hard nodig hebben. De Voedselbank 
Weert verwerft voedsel via inzamelingsac-
ties, bij Jumbo Heerschap-winkels in de re-
gio. Dit voedsel mag niets kosten en wordt 
tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in 
pakketten die uitgegeven worden aan de 
minder bedeelden. De mensen die aan de 
gestelde criteria voldoen komen in aanmer-
king voor een voedselpakket.
Ook in de kerk in Budschop, evenals in an-
dere kerken,  is het mogelijk producten af 
te geven voor de betreffende voedselpak-
ketten.  Voor- en na de H. Mis op zondag 
kunnen artikelen in de daarvoor  bestemde 
doos die in de hal van de kerk staat, worden 
gedeponeerd.
Alleen houdbare producten zijn welkom. De 
dozen staan nog tot en met 21 december
in de kerk.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van 14 dec. 2013 – 21 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 15 dec. 9.30 uur:
3de Zondag van de Advent
Als hgm. voor rector Lambert Gubbels en 
pater Crins (Cantate)

Mededelingen:
•	 Wilt	u	ervoor	zorgen	dat	verwelkte	bloe-

men op het kerkhof worden opgeruimd 
zodat het kerkhof er voor de winter weer 
netjes bij ligt. U kunt de verwelkte bloe-
men brengen naar de grote vuilnis op het 
kerkhof. Materialen als plastic potten, 
stenen potten, oase en andere restmate-
rialen mee nemen naar huis. Bij voorbaat 
namens het kerkbestuur onze hartelijke 
dank; 

•	 24	 dec.	 19.00	 uur	 kinderkerstdienst,	 24	
dec. 22.00 uur nachtmis, 25 dec. 1ste 
kerstdag 9.30 uur hoogmis, 26 dec. 2de 
kerstdag  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

14 t/m 21 december 2013.

ZATERDAG 14 DECEMBER: 19.15 uur H. Mis

ZATERDAG 21 DECEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, koor De Leeuwerik

LEZERS; zaterdag 14 december Piet van 
Gog, zaterdag 21 december Nelly Stienen.

MISDIENAARS; zaterdag 14 december Lois 
Beerens en Esther Boonen, zaterdag 21 de-
cember Valerie en Ayla Beerens.

“Wie begint te zwijgen zal ervaren hoe 
moeilijk het is om zijn gedachten tot zwij-
gen te brengen.”

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 14 - 21 december. 

ZATERDAG 14 DECEMBER, H. Johannes 
van het Kruis, priester en kerkleraar, 11.00 
Kerstviering KBO Ospel (Jongerenkoor 
Friends with voices); 19.00 (Kerkelijk zang-
koor Gregoriaans) overleden ouders Hout-
appels-Smolenaers en Mies Smolenaars-
Houtappels, ghm Anna Op ’t Root en Harrie 
Jonkers, ghm Martinus Hubertus Broens en 
Anna Catharina Broens-Rutjens, zwd Harrie 
de Wit. 

ZONDAG 15 DECEMBER, 3e zondag van de 
Advent, zondag Gaudete, 10.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) ouders Salimans-
Hermans en zoon Peter, Harrie Koppen (ver-
jaardag) en Anna Koppen-Op ’t Root, ghm 
Sjang Huijerjans en Hendrina Huijerjans-
Michiels en kinderen. 

DINSDAG 17 DECEMBER, 19.00 Kerstvie-
ring LKV. 

WOENSDAG 18 DECEMBER, 17.00 Kerst-
viering basisschool De Schrank.

DONDERDAG 19 DECEMBER, 18.30 Kerst-
viering Zij Actief.

ZATERDAG 21 DECEMBER, 19.00 (Zang-
groep Ospel) Nelly Weekers-Migchels, Jef 
van Deursen, Andrea van den Boom-Meevis, 
Jacobus Meevis, Maria Meevis-Jonkers en 
overleden familie, ghm Cato Op ’t Root, 
ghm ouders Camp-Hangx en zoon Matheu. 

ACOLIETEN: za. 14 dec. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 15 dec. 10.00: 
Richard Köster, Koen Coumans; za. 21 dec. 
19.00: Victor Köster, Cas Schonkeren. 

ADVENT: Zondag is  de Advent halverwege 
en daar verheugden de gelovigen zich altijd 
heel erg op : het Kerstfeest nadert al spoe-
dig. Wij mogen ons ook blij zijn dat de kerst-
boodschap van vrede voor alle mensen die 
het goed voor hebben weer tot ons komt. 
Meerder verenigingen houden komen week 
hun kerstvieringen : zaterdag KBO Ospel, 
dinsdag LKV, donderdag Zij Actief en de 
basisschool leerlingen komen woensdag 
namiddag voor de jaarlijkse kerstviering. Ik 
wens hen allemaal sfeervolle vieringen en 
een gezellige bijeenkomst toe.

 Pastoor A. Koumans. 

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

Kienen  Budschop      
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 13 
december 2013 in het zaaltje van de Sint Ro-
chuskerk in Budschop.  Aanvang: 20.00 uur.  
De zaal is open om 19.00 uur.

Het  kienen is toegankelijk voor iedereen. U 
bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 15,-- . 

 Het  bestuur.

ZijActief  St. Catharina
Nederweert-Eind

Beste leden,

Wij willen jullie  van harte uitnodigen om op 
16 december om 20.00 uur  samen met ons 
te gaan genieten van onze kerstviering. Dit 
jaar komt de KVO uit Someren-Eind voor ons 
een kerststuk spelen.

Het kerststuk heet ”Keetje Container viert 
ook kerstfeest”. Het gaat over zwervers die 
op kerstavond op straat kerst moeten vieren 
en in een “nette buurt terecht komen”. Hier 
worden ze eigenlijk niet geaccepteerd en 
wordt er door de buren naar een oplossing 
gezocht om ze op een ”nette” manier te 
verwijderen.” Gelukkig komt er onverwacht 
een oplossing voor dit probleem.

De kerstdagen komen er weer aan, we wen-
sen jullie veel gezelligheid, liefde en ge-
zondheid toe in een mooie sfeer van lichtjes 
en dennengeur. 

Graag willen we ook nog aandacht vragen 
voor het betalen van de contributie voor het 
nieuwe jaar. Het zou fijn zijn als de bijdrage 
van € 20,=  voor het einde van het jaar bij 
ons binnen is. Dit kan per bank op bankre-
keningnummer 13.55.08.886 met duidelijke 
vermelding van uw naam en meisjesnaam. 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groeten,  Het bestuur
www.zijactieflimburg.nl
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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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Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 
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Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

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 € 8,50 per persoon. U gaat op 
eigen gelegenheid. Opgeven voor 10 de-
cember via lkv@online.nl
Het thema van deze viering is: aandacht voor 
armoede, de kledingbank. Wanneer u gaat 
kunt u een verzorgingsproduct ( waspoeder, 
zeep, deodorant etc.) meenemen. De dag be-
gint om 10.00 uur en eindigt rond 15.00 uur.

 Met vriendelijke groeten, Het bestuur

L.K.V. Ospel
Beste leden, dinsdag 17 december: Kerstvie-
ring, we beginnen om 19.00uur met een H. 
Mis, deze wordt opgedragen voor Mies Smo-
lenaars. Dan gaan we naar Haaze-hoof voor 
de gebruikelijke koffietafel, daarna treedt 
de toneelgroep “De amateurkes” voor ons 
op. We sluiten de avond af met een loterij.

 Vriendelijke groet, het bestuur

Zijactief St. Martha Ospel
Beste leden Zijactief St. Martha Ospel,

Kerstavond 19 december.
Voor diegene die zich opgegeven hebben 
voor de kerstavond even een herinnering. 
Denk eraan dat de H.Mis om 18.30 uur 
begint, vervolgens gaan we naar de Haaze-
hoof waar de avond word voortgezet met 
een kerstbuffet , dans van onze eigen volks-
dansgroep en een loterij.
Wij als bestuur hopen op een leuke gezel-
lige avond.

Tevens willen wij als bestuur langs deze weg 
alle leden en aanhang een heel gezellig 
Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toe-
wensen.

Vriendelijke groet bestuur Zijactief Ospel

3 Gouden jubilarissen

Tijdens het St. Caeciliafeest op 24 november 
j.l. heeft Zangver. Bel Canto 3 gouden jubi-
larissen in het koor mogen onderscheiden. 
Dat waren Ria van Gool-Peters, Teun Smole-
naers en Jan Verdonschot. 
Zij ontvingen de gouden speld van verdien-
sten voor hun 50-jarig lidmaatschap. Teun 

is oud-bestuurslid en heeft diverse jaren 
het archief beheerd. Jan is 25 jaar pen-
ningmeester geweest in die periode. Beide 
heren hebben hun sporen voor Bel Canto 
verdiend. Ria heeft al vele jaren hand- en 
spandiensten verricht en doet dat nu nog 
steeds.  

Kerstconcert Bel Canto
Zondag 15 december is er weer het 
bekende kerstconcert door Gem. 
Zangver. Bel Canto uit Nederweert. 
Dit jaarlijks terugkerend muzikaal 
evenement vindt plaats in Gemeen-
schapshuis “De Pinnenhof”. Hieraan 
verlenen medewerking: Bel Canto, 
Giocoso, Tössedoôr uit Nederweert, 
Alzelééve uit Meijel, Gerard Kessels 
columnist  van dagblad De Limburger .  
Aanvang 15.00 uur, entree  € 7,50.  Bij 

binnenkomst wordt u verwelkomd 
met een kop koffie of thee naar 
keuze en heerlijk kerstbrood. Er zijn 
nog entreekaarten te koop bij Bruna 
Nederweert, Toos Poell tel. 632413 en 
Tjeu van Deursen tel. 631612. Op de 
dag van de uitvoering zijn aan de zaal 
ook nog entreekaarten te verkrijgen 
vanaf 14.15 uur. Een zeer gevarieerd 
muzikaal evenement dat u zeker niet 
mag missen!!!   

Kerstconcert
Nederweert-Eind

Op 14 december 2013 vindt in 
gemeenschapshuis “Reigershorst” 
het jaarlijks Kerstconcert plaats.

En 
hieraan 

werken mee:
•		Blaoskracht	11,

•		Blokfluitersgroep,
•		Harmonie	Pro	Musica,

•		Schuttersgilde	St.	Lucie,																			
•		Zanggroep	Young	Forever,	

•		Zangvereniging	de	Leeuwerik
•		Enkele	solisten

Aanvang 20.00 u
Gratis toegang

uitnodiging aan
hh. landbouwers, grondeigenaren en 
grondgebruikers

Op woensdag 11 december a.s. in verenigingsgebouw
Le-Winne, Boeket 6, tel. 632408.

gratis haas- en prijskaarten
Voor bovengenoemde personen die ‘t jachtrecht van hun
gronden hebben afgestaan aan

Kon. Jagersver. ”St. Lambertus” Nederweert
Ook partners en niet-kaarters zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur.

 Het bestuur

Kerstbomen 
te Koop

Eventueel gratis 
thuisbezorgd

Tuinwinkel De Verrassing
Budschop

tel. 460039

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



15 december

15 december

Koopzondag

Koopzondag

Het heeft altijd wel iets speciaals, die 

kerstversiering in de etalages. De sfeer-

volle verlichting in de winkelstraten en 

de gezellige kerstmuziek overal. Op zon-

dag 15 december doen de Nederweer-

ter ondernemers er in samenwerking 

met Centrummanagement Nederweert 

nog een extra schepje bovenop. Op deze 

koopzondag is het hele centrum van 

Nederweert gehuld in kerstsfeer. Komt 

u ook een kijkje nemen? Van 13.00 tot 

17.00 uur zijn de winkels geopend. 

Op het Lambertushof kunt u een prachtige 
levende kerststal bekijken. Het kerstverhaal 
komt hier opnieuw tot leven. En dat op deze 
mooie plek aan de voet van de St. Lamber-
tuskerk. Bovendien loopt u grote kans om 
de Kerstman tegen het lijf te lopen. En in 
de Brugstraat kunt u terecht voor een lek-
ker glaasje Glühwein met een versgebakken 
wafel. 

Laat u inspireren!
Doe vooral ideeën op voor tijdens de feest-
dagen. Bloemstyling ’t Roosje geeft een 
kerstshow met diverse demonstraties. En de 
supermarkten presenteren u allerlei heerlij-
ke kersthapjes, die u heel gemakkelijk zelf 
thuis kunt bereiden. De winkeliers hebben 
bovendien allemaal leuke aanbiedingen 
voor u. Laat u inspireren!

Tweede proeventocht in Nederweert
Ook de horeca in Nederweert staat klaar 
om u hartelijk te ontvangen. Na het grote 
succes van de Wowdeal-actie van afgelo-
pen jaar was het ook dit jaar weer mogelijk 
om een voucher te kopen voor de unieke 
Proeventocht langs diverse restaurateurs. 
Op vijf locaties kunt u genieten van allerlei 
heerlijke gerechten en hapjes. Helaas zijn 
deze vouchers inmiddels niet meer te koop. 
Heeft u de Wowdeal gemist? Niet getreurd! 
U bent uiteraard altijd van harte welkom 
voor een hapje en drankje van de speciale 
feestdagenmenukaart! 
 

Nederweert geeft u op 15 december 

een voorproefje op de feestdagen. 

Bent u erbij?

Koopzondag in Nederweert op 15 december  

Proef de kerstsfeer in Nederweert

PRIJSKNALLERSPRIJSKNALLERS

  

 

Lage prijzen, verlengde garantie én de Beste Service!

Er is al een sonos speaker  
vanaf e 199,00

Nu met gratis bridge

Iedere zaterdag sonos demo bij 
Expert nederweert. Kom naar onze 
winkel voor een demonstratie en 
laat u informeren over alle mogelijkheden  
van de sonos produkten Koopzondag 

15 december

 demonstraties 

van sonos

Alle muziek 
ter wereld 

in elke kamer 
drAAdloos!

Ontdek de mogelijkheden.

Brugstraat 21, 6031 ee nederweert
Telefoon  0495 - 631237

info@pleunismode.nl
www.pleunismode.nl

Zondag 15 december
open van 13.00 tot 17.00 uur

opruiming
tot 50% 

echte 
korting 

MEORA
sieraden | horloges | lederwaren | accessoires

meora trendstore@meoratrendstore

Kerkstraat 47 | 6031 CE Nederweert  
T. (+31)-495-84 31 07 

i n f o@m e o r a . n l  | w w w . m e o r a . n l

LAAT U BETOVEREN DOOR DE MOOISTE SIERADEN, HORLOGES EN LEDERWAREN  
Van o.a. Zinzi, TOV, Diesel, Fossil, DKNY, Icewatch, Quoins, Esprit, Hugo Boss, 
Cowboysbag, Tommy Hilfiger en  nog veel meer!

ZONDAG 15 DECEMBER van 13.00-17.00

BIJ IEDERE AANKOOP MAAKT U KANS OP MOOIE PRIJZEN!
KOOPZONDAG

Noteer alvast in uw agenda:
Zondag 22 december  
extra koopzondag van 13.00-17.00

www.dpsfashion.nl

Start sale
kortingen tot 70%
i.v.m. SALE EXTRA OPENZONDAG
NEDERWEERT: 15 december

STRAMPROY: 15 en 22 december

WEERT: 22 en 29 december

Van 13.00 -17.00 uur

         
         

         
       

Ambachtelijke slagerij
John Hermanns

Culinaire
Proeventocht

15 decemberKoopzondag
•	 Winkels	geopend	van	13.00	tot	17.00	uur.	

•	 Het	hele	centrum	van	Nederweert	gehuld	in	kerstsfeer.	

•	 Een	prachtige	levende	kerststal.	

•	 Ontmoet	de	Kerstman.	

•	 Glühwein	met	een	versgebakken	wafel.	

•	 Kerstshow	en	demonstraties	bij	Bloemstyling	’t	Roosje	

•	 Diverse	heerlijke	kersthapjes	bij	de	supermarkten.	

•	 Diverse	leuke	aanbiedingen.

•	 Proeventocht	in	Nederweert.	Op	vijf	locaties	kunt	u	genieten	

van	allerlei	heerlijke	gerechten	en	hapjes.		

Kerkstraat 45b 
Nederweert, 
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

De opruiming
is begonnen!!!

In onze outlet 
KortINgeN 
tot wel 75%!!!
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Nationale zwem4daagse & zwarte piet 
bij Reddingsbrigade Nederweert

De jaarlijkse zwem4daagse komt er weer 
aan! Heb jij zin om op een uitdagende, spor-
tieve en vooral leuke manier de tijd tussen 
de feestdagen door te brengen? Meld je dan 
nu aan! Het zal plaatsvinden van 27 tot en 
met 30 december van 13:30 tot 15:30 in 
het LACO sportcentrum in Nederweert. 
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.

Dit jaar is het thema van de zwem4daagse: 
“Samen groots in Europa”. 
Iedere dag zal in het teken staan van een 
Europees land. Lukt het jou om alle landen 
af te reizen en 4 dagen 750, 1000, 1500 of 
2000 meter te zwemmen? Dan wordt deze 
prestatie natuurlijk beloond met een prach-
tige medaille! 

Aanmelden is mogelijk via de site: neder-
weert.zwem4daagse.nl
Schrijf je nu al in en betaal voor 4 dagen 
slechts € 8,50 in plaats van € 10,- wanneer je 
je aanmeldt bij de kassa. Een dagdeelname 
is ook mogelijk voor € 3,50.

De organisatie van de zwem4daagse is al 
volop met de voorbereidingen bezig, maar 
ondertussen zit het whoznextteam van 
Reddingsbrigade Nederweert ook niet stil. 
Woensdag 4 december organiseerde zij de 
jaarlijks terugkerende sinterklaaswedstrijd.

ZWARTE PIET wiedewiedewiet, ik hoor 
je wel, maar ik zie je niet.

Woensdag 4 december bracht zwarte Piet 
een bezoek tijdens haar jaarlijks gezellige 
sinterklaaswedstrijd. Hij keek z’n ogen uit. 
Het Whoznextteam van de Reddingsbrigade 
had een leuke wedstrijd op touw gezet met 
onderdelen die te maken hadden met Sin-
terklaas, zoals het zwemmen met pieten-
muts en het vervoeren van pakjes. In totaal 
waren er 4 onderdelen die per leeftijdsca-
tegorie werden gezwommen. De volgende 
kinderen hebben gewonnen: In de leeftijd 
t/m 8 jaar Joeri de Keijser, Dwayne van Cra-
nenbroek en Ciel Bezemer; in de leeftijd van 
9 t/m 11 jaar Maud van der Elsen, Britt Lem-
pens en Deveny van Cranenbroek; en in de 
leeftijdscategorie 12 jaar en ouder Eline Ver-
stappen, Stijn de Leeuw en Aukje de Keijser.
Daarna was het de beurt aan Piet. Hij wilde 
de kinderen ook een opdracht geven om te 
zwemmen. Het was niet voor iedereen dui-
delijk hoe het precies moest, maar het zag er 
wel leuk uit en de kinderen genoten ervan. 
De tijd vloog om en toen was het alweer tijd 
om aan te kleden. De kinderen werden al-
lemaal getrakteerd op een glaasje ranja en 
een chocoladeletter en nadat de prijsjes wa-
ren uitgereikt aan de winnaars, kregen alle 
kinderen van Piet nog een snoepzakje. 
Moe en tevreden gingen de kinderen met 
hun ouders naar huis.

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 14 december
SHH B1 – Merefeldia B1  14:30/16:00

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 14 december
Merefeldia A1 – Blerick A1  14:30
Merefeldia MB1 – Maasgouw/RKHVC MB1 13:30
Merefeldia C1 – Laar C1  13:30
SV Budel C3 – Merefeldia C2  11:30/12:45
Merefeldia D2G – RKSVO D2G  12:15
FC Oda D3 – Merefeldia D3G  10:30/11:30
Merefeldia D4G – Slekker Boys D2  12:15
Panningen E4 – Merefeldia E4  08:30/09:30
Vesta E3 – Merefeldia E7G  09:00/10:00
Merefeldia F5 – Veritas F2G  09:00

Programma Veteranen
Zaterdag 15 december
Rood Wit Veldhoven – Merefeldia 13:45/15:00

Competitieprogramma Senioren
Zondag 15 december
Merefeldia 1 – RKSVO 1  14:30
Merefeldia 2 – FC Geleen Zuid 2  11:00
Merefeldia 3 – Rood Wit’67 2  11:00
MMC Weert 4 – Merefeldia 4  08:45/10:00
Merefeldia 5 is vrij
SSE 4 – Merefeldia 6  10:45/12:00
Merefeldia 7 – Roggel 7  10:00
Merefeldia VR1 – Racing Boys/Liessel VR1 12:00

Agenda
Donderdag 19 december
Kruisjasavond (overige data: 16, 23 en 30 jan.)
Aanvang 20:30 uur
Zaterdag 14 december
Windbuksschieten C- en D-jeugd
Aanvang 19:00 uur

RKSVO Nieuws

Zaterdag 14 december:
FC Oda B1 - RKSVO B1 14.30
Merefeldia D2g - RKSVO D2g 12.15

Zondag 15 december:
Merefeldia 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - FC Oda 3 11.30
MMC Weert 3 - RKSVO 3 12.00
Crescentia 2 - RKSVO 4 11.30
RKSVO 5 - SV Budel 7 12.00
RKSVO 6 - RKMSV 6 10.00
SSE 6 - RKSVO 7 10.00
RKSVO da.1 - OVCS da.1 11.00
Erwtensoep avond bij RKSVO
Donderdag 19 december wordt de laatste 
trainings-avond van het jaar 2013 afgesloten 
met een snert avond. Iedereen is van harte 
welkom voor een gezellig samenzijn onder 
het genot van een heerlijke gratis kop erw-
tensoep en brood met katenspek.
Dus spelers, supporters, vrijwilligers en 
iedereen die RKSVO een warm hart toe-
draagt, we zien jullie graag op 19 december 
vanaf  20.30 uur in onze kantine. 

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert
  

Uitslagen  Libre
Joppe 2 – Vlegelke 1  = 2 – 4.
Boekel 3 – Vlegelke2  = 2 – 4.
Vlegelke 3 – Haazehoof 3  = 4 – 4.

In het eerste speelde Well Wijen goed met 
10.33 gem. In het tweede speelde Math 
Koppen een opvallende partij de tegenstan-
der moest nog een carambole en Math nog 
40 maar hij maakte ze in een serie al met al 
een prima prestatie. Peter Poell speelde ook 
prima met 2.27 gem.

Programma Libre
Maandag 16 -12
Vlegelke 2 – Klumpke 1.
ABC 1 – Vlegelke 3.
Dinsdag 17 – 12
Vriendenkring 3 – Vlegelke 1.

Uitslagen Golf
Rooj 1 – Vlegelke 1  = 6 – 6.
Vlegelke 2 – Stamgasten 1 =5 -  7.
Vlegelke 3 – Haazehoof 2  = 6 – 6.
BVE 3 – Vlegelke 4  = 5 – 7.

Programma Golf
Vrijdag 13 – 12
Vlegelke 1 – BCB 1.
BVE 2 – Vlegelke 2.
Jonas 2 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Moesdijk 1

Veel Succes LB

Programma SV Leveroy
 
Zondag 15 december
Roggel 1 - Leveroy 1           14.30
Heythuysen 3 - Leveroy 2           10.00
Leveroy 3 - MMC Weert 6   10.00
FC ODA 6 - Leveroy 4           10.00
Baarlo Vr  - Leveroy Vr          12.30
 
Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
Tijdens het Mussehook toernooi op 28 no-
vember bij HBS Roos in Bloei te Roggel be-
haalde HBS Wilhelmina de volgende resul-
taten:
1. Harrie de Wit (Le) 209
2. Harrie Hermans 199
3. Bér de Wit 193
4. Marlies Hekers 185
5. Joseph Jonkers 83
6. Werner Bloemers 121
  1090
Programma
13-14-15 december – 4e Bondswedstrijd bij 
HBS Wilhelmina. Org. De Grensjagers Budel.
19 december – Kersttoernooi bij De Zon-
nebloem Heel.
24 december – Kerstavond is het clublokaal 
gesloten
26 december – 2e Kerstdag is het clublok-
aal open van 10.00-13.00 uur.
27 december – Kerstbal schieten. Aanvang 
19.00 uur
31 december – Oudjaarsavond is het club-
lokaal gesloten
3 januari 2014 - Nieuwjaarsreceptie

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

Volop proefduikers bij 
Duikteam Nederweert!!

Afgelopen zaterdag stond er weer een fikse 
conditietraining op het programma voor de 
jeugd en volwassenen. Het was weer voor 
een ieder afzien maar uiteindelijk gaf het 
wel weer een voldaan gevoel. Daarna waren 
er nog twee groepen van 10 personen met 
proefduikers. De eerste groep was een ver-
jaardagsfeestje van Jarno die met z´n vriend-
jes een proefduik ging maken. Een leuker 
verjaardagsfeestje kun jij  je  niet wensen, 
toch !! Daarna stond er weer een groep leer-
lingen van De Gilde opleiding  Roermond  
klaar voor een proefduik. Ook dit was weer 
een geslaagde avond.
 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 

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 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs
en Vlassak Aannemingsmaatschappij.

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 50,  14 december en 15 december 2013.

Zaterdag 14 december.
Uitwedstrijden.
Deurne – U12 17.00 uur.
Thuiswedstrijden.
U14-1 – Vido 15.15 uur.
U16-1 – EBCG 15.15 uur.
MU18 – BBC 17.15 uur.
U18-1 – Titans 17.15 uur.
U20 – Quo Vadis 19.15 uur.
DS – Titans 19.15 uur.

Zondag 15 december.
Uitwedstrijden.
Tracks – U18-2 11.00 uur.
BSW – U14-2 14.00 uur.
Boemerang – HS-2 14.30 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

 

Paardensportvereniging Nederweert
RV De Peelrossen – PC De Ponyrakkers

Susteren 23 - 24 november, paarden
Rik van de Kruys met Winsor, 1e prijs in de 
klasse L springen

Programm Do. 12 dec. Junioren
Linne A1 - Eindse Boys A1 20.00 uur 

Programma Za. 14 dec. Junioren
Eindse Boys A1 - Laar A2 14.30 uur 
Eindse Boys C1 - vvKessel  C1 13.30 uur 
Panningen F4 - Eindse Boys F2 10.30 uur

Programma Za. 14 dec. Sporthal de 
Wieë Posterholt
Roggel E1 - Eindse Boys E1 13.10 uur 
Eindse Boys E1 - Reuver E2 14.10 uur 
Eindse Boys E1 - Spcl Leeuwen E2 15.10 uur 
SHH E3 - Eindse boys E1 15.50 uur

Programma Za.  14 dec. Sporthal De 
Bandert Echt
Eindse Boys F1 - MBC’13 F1 11.40 uur 
SHH F2 - Eindse Boys F1 12.40 uur 
FC Oda F1 - Eindse Boys F1 14.00 uur

Programma Za. 14 dec. Sporthal Aore-
ven Heythuysn
Eindse Boys F3 - FC Oda F5 09.50 uur 
Eindse Boys F3 - SVVH F1 10.50 uur 
Eindse Boys F4 - Eindse Boys 3 12.10 uur 
FC Oda F5 - Eindse Boys F4 12.50 uur 
SVH’39 F3 - Eindse Boys F3 13.10 uur

Programma Zo. 15 dec. Senioren
Eindse Boys 1 - RKMSV 1 14.30 uur 
MMC Weert 5 - Eindse Boys 2 12.15 uur 
RKSVV 2 - Eindse Boys 3 12.00 uur 
NWC 8 - Eindse Boys 4 12.00 uur 
Eindse Boys 5 - FC Cranendonck 6 10.00 uur 
SVSH Vr1 - Eindse Boys VR1 11.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstigers Eindse Boys 1 – RK-
MSV 1: Café-Zaal Smolenaers Neder-
weert-Eind
Donderdag 12 dec.  kaarten aanvang 20.00 
uur in  de kantine
Supporters welkom bij de wedstrijden
Bij afgelasting of andere mededelingen zie 
www.eindseboys.nl

Luister naar de winterse stilte

Excursie vol natuurbeleving bij 
Buitencentrum De Pelen 

De Groote Peel is een natuurge-
bied waar het nog echt stil is. Hoe 
stil, dat kun je ‘horen’ tijdens de 
Winterse Stiltewandeling op zon-
dag 15 december. Peelgidsen van 
Staatsbosbeheer laten u dan op 
een bijzondere manier ervaren 
hoe je de natuur met al je zin-
tuigen kunt beleven. De excursie  
is ongeveer zes kilometer lang, 
duurt 2,5 uur en is vooral geschikt 
voor volwassenen. Starten om 
11.00 uur bij Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Os-
pel. Deelname kost € 5,- per per-
soon. Aanmelden is gewenst en 
kan telefonisch op nummer: 0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Tijdens een natuurexcursie wordt er 
van alles verteld. Over het ontstaan, 
de planten en dieren en over de cul-
tuurhistorie van een gebied. Dat is 
interessant en boeiend en verrijkt je 
kennis. De Winterse Stiltewandeling in 
De Groote Peel biedt naast die infor-
matie nog wat extra’s. Al wandelend 
over Peelbanen en knuppelbruggen in 
het uitgestrekte Peellandschap wor-
den er op een aantal plekken bijzon-
dere belevingsmomenten ingebouwd 
waarbij de zintuigen worden geprik-

keld. Zo ervaar je de natuur bewuster 
en intenser. Deze eenvoudige tips voor 
natuurbeleving zijn zeer inspirerend 
en ook na deze wandeling toe te pas-
sen tijdens elk bezoek aan de natuur. 

De Groote Peel is, vanwege het 
weidse en open karakter, een ideaal 
gebied voor natuurbeleving. Weer 
en wind hebben vrij spel en je kunt 
er heerlijk uitwaaien. De grillige sil-
houetten van de kale takken onthul-
len speciale doorkijkjes en geven het 
landschap een transparante en unie-
ke sfeer. Een sfeervolle wandeling om 
heerlijk tot rust te komen en optimaal 
te genieten van de natuur. 

Nagenieten in Buitencentrum De 
Pelen 
Terug in het Buitencentrum De Pe-
len kunt u nog lekker door de winkel 
struinen en genieten van gastvrijheid 
in het restaurant. Deze winter is er 
bovendien een tentoonstelling over 
uilen ingericht in de Peelboerderij. 
Een bezoek zeker waard. 

Het Buitencentrum  is de toegangs-
poort tot De Groote Peel. Hier starten 
alle activiteiten. De Pelen is in decem-
ber t/m maart op dinsdag t/m zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In 
de Kerstvakantie ook op maandag. 
Voor meer informatie: www.buiten-
centra.nl

WIJNACTIE 
ZATERDAG 14 DECEMBER

HANDBALCLUB OSPEL
Wij hebben heerlijk fruitige wijnen voor u 
uitgekozen: 
Rode wijn Domaine Boyar Merlot & Gamza
Witte wijn Domaine Boyar Chardonnay
Rose wijn Domaine Boyar Rose
De wijn kost € 4,50 per fles.

Deze actie wordt alleen in Ospel gehouden. 
Wilt u wijn bestellen? 

Dat kan via: sillenders@kpnmail.nl 
Mensen uit Nederweert, Leveroy en Eind 

kunnen ook wijn bestellen.

ALVAST BEDANKT!
www.handbalclubospel.nl

Boekenmarkt en Zijactief
Op 8 september j.l. heeft de Stich-
ting Boekenmarkt OSPEL, samen 
met ZijActief  St. MARTHA uit OSPEL 
een boekenmarkt georganiseerd. 
Dank zij de goede samenwerking met 
en de geweldige inzet van de leden 
van deze vereniging en natuurlijk de 
enorme publieke belangstelling is de 
boekenmarkt een financieel succes 
geworden. 
Op de foto ziet u de voorzitter van de 
Stichting – D. van IJzendoorn - alsmede 
de voorzitster van St. Martha – T. Kop-
pen - die zo juist een cheque in ont-
vangst heeft genomen van € 1.500,--. 
Voorwaar een mooi bedrag ter verho-
ging van de liquiditeiten van deze ver-
eniging.
Namens de Stichting en ZijActief  St. 
Martha, dank aan allen die de boe-
kenmarkt bezocht hebben en zo-
doende dit resultaat hebben mogelijk 
gemaakt. Tevens danken wij eenieder 
die ons heeft voorzien van boeken.    
Zoals bekend was dit onze tiende en 
laatste boekenmarkt.
Wij danken allen die op welke wijze 
dan ook hebben geholpen de boe-
kenmarkten tot een succes te maken.   
                                                                                                                                                     
De overgebleven boeken zijn naar 
Stichting “Boeken Steunen Mensen” 
in Venlo gegaan. Deze stichting or-
ganiseert elk jaar een grote boeken-

markt. De opbrengst is bestemd voor 
bijzondere  projecten met betrekking 
tot kansarme kinderen en jongeren in 
de derde wereld.

Tot slot een bijzonder woord van 
dank aan de talrijke bedrijven die 
deze markten gesponsord hebben. 
Zonder hun bijdragen was dit resul-
taat niet mogelijk geweest.

Wij wensen u allen prettige feest-
dagen en een voorspoedig 2014 en 
verder alle goeds voor de toekomst.
Bedankt.

Cursus Balans in mijn gezin

Heeft u één of meer kinderen met 
een beperking? Vergroot dan uw 
inzicht in behoeften, gedrag en 
gevoelens van uzelf, uw partner 
en de broers en zussen in de cursus 
Balans in mijn gezin. MEE Midden 
Limburg start deze cursus, bij vol-
doende aanmeldingen, in februari 
2014 in Roermond of Nederweert. 
Deelname is kosteloos. MEE biedt 
ondersteuning, advies en informa-
tie aan mensen met een beperking 
en hun naasten. Een onderdeel 
daarvan is het verzorgen van cur-
sussen en gespreksgroepen. 

In gezinnen waarin een van de kinde-
ren een beperking heeft, is het niet 
gemakkelijk om de aandacht goed te 
verdelen over alle gezinsleden. Het 
kind met de beperking vraagt vaak 
extra aandacht en zorg. Hoe is dit 
voor de broers en zussen? En hoe is 
dit voor u als ouder? Naast het vergro-
ten van uw inzicht in ieders behoefte 
en gevoelens leert u uw aandacht 
beter verdelen en goed voor uzelf te 
zorgen. Er zijn zeven bijeenkomsten, 
eens per twee weken. De cursusdag 
en -tijd worden in overleg bepaald. 
Meer informatie over deze en an-
dere groepen of cursussen leest u op 
www.mee-nml.nl onder ‘cursussen’. 
Ook aanmelden kan via deze website. 

Ondersteuning bij leven met een 
beperking 
MEE ondersteunt mensen met een 
beperking en hun netwerk op alle le-
vensgebieden en in alle levensfasen. 
Daardoor kunnen zij naar vermogen 
meedoen in de samenleving. Wij zijn 
onafhankelijk en staan naast onze 
cliënten. Wij helpen hen hun eigen 
kracht te versterken en de mogelijkhe-
den van hun netwerk te benutten. Dit 
vergroot de zelfredzaamheid en kwali-
teit van bestaan. Onze kennis en erva-
ring zetten wij in om de samenleving 
beter in te richten voor mensen met 
een beperking. Zo maakt MEE mee-
doen ook echt mogelijk. Kijk op www.
mee-nml.nl voor meer informatie.

TE HUUR / TE KOOP  
APPARTEMENT

Centrum Ospel

Ca. 48 m2 incl. berging en 
eigen parkeerplaats 
en terras van 20 m2.

Beschikbaar vanaf 1 jan. 2014

Tel. nr. 06-53442320

ZATERDAG 14 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
E. Ospel E1 - Handbal Venlo E2 13.30u.
C. Ospel C1 - Vios C1 14.25u.
B. Ospel/Merefeldia B1 / Eksplosion ´71 B1 15.30u.
 
ZONDAG 15 DECEMBER
Sporthal d´n Adelaer Maasbree
A. BSAC A1 / Ospel-Merefeldia A1 14.10u.
Gitek Sportcentrum Nuth
DS2. Minor DS2 / Ospel/Merefeldia DS2 13.10u.
Sporthal de Sjirp Nieuwstad
DS1. NOAV DS2 - Ospel/Merefeldia DS1 13.00u.
 
DONDERDAG 19 DECEMBER
recreanten  HBS - Ospel 21.30u. 

WIJNACTIE 2013
ZATERDAG 14 DECEMBER !!!!!!!!!!!!

 
zie ook: www.hanbalclubospel.nl 

     


