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  Nederweert Roermond
Pannenweg 200 gebroek 37 

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

behandeling uitsluitend op afspraak.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Tandarts & Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts mw. Seraphine Willier

Mondhygiëniste Inge van der Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan Yau

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

AutoRijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

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

 
 

 
 

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Let op!!!
in verband met Kerstmis

Voor het weekblad 
van 24 december

aanleveren uiterlijk 
woensdag 18 december 12.00 uur.

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

géén weekblad verschijnen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl
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 Aktieprijzenop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo 

binnen en 
buitendeuren

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

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

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

kom ook 
naar onze 
showroom!

 
 

 

Dhr. Robert Smeets uit Weert:

Ik kom al meer dan 30 jaar bij 
tandarts Spauwen en ben zeer 
tevreden over service en 
dienstverlening  van de tandarts 
en zijn medewerkers.

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.

ZAAGsEl EN houtvEZEls
het hele jaar door scherp leverbaar:
 losgestort verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

Bus houtvEZEls, wiNsum
tel: kantoor 0595435660 

vERKoop 
Bert jacobs 06-53654175

Kartelmessen Scharen
Tuingereedschap Messen
veescheermessen enz.

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

voor bedrijf en particulier

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

‘Ik weet zeker dat mijn 

moeder onder de indruk 

was geweest van haar 

eigen uitvaart. 

Dankzij Van Deursen  

kwam haar persoonlijkheid  

perfect tot uiting.’

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

U komt toch ook? 
Het is weer bijna zover; Kerstmis 
komt eraan. Kerstbomen worden 
versierd. De donkere dagen voor 
Kerst veranderen in verlichte da-
gen voor kerst met alle lampjes. 
En zo zijn ook bij Eynderhoof de 
vele vrijwilligers met alle voorbe-
reidingen in volle gang. En dan 
weet u Eynder Winter Festijn 2013 
komt er weer aan. 

Bekend en bemind
Tijdens dit winterse kerstevenement 
op 26 en 27 december ontmoeten 
Dickens en Balthazar elkaar al weer 
voor de vijfde keer. Dit jaar compac-
ter en gezelliger dan ooit. Komt u 
ook een bezoek brengen aan het 
Dickensdorp? Of treedt u  samen met 
kinderen, kleinkinderen, familie of 
vrienden binnen in het EynderRyck en 
dwaalt u door de straten van Jeruza-
lem? Kom op bezoek bij de Kerstman-
en vrouw en proef de gezellige sfeer 
van het Eynder Winter Festijn. U ziet 
weer bekende en daarmee door ve-
len beminde acts van Eynder Winter 
Festijn; de notabelen, de zwerfkinde-
ren, Scrooge en live kerstmuziek. Ook 
kunt weer op de foto met de kameel 
en het wonder van het zwevende ta-

Eynder Winter Festijn

pijt ontdekken, thee drinken en wa-
terpijp roken in de tent. Of kinderen 
kunnen een hennatatoeage laten 
maken op hun hand. In het Eynder-
Ryck kan men tin gieten en bijvoor-
beeld vuur maken. En de edelsmid 
maakt sieraden. Daarnaast is er aller-
lei koopwaar van leren tassen en rie-
men tot huiden en houten dolken. De 
heksen en boselfjes dwalen ook weer 
door het EynderRyck.  

Nieuw in 2013
Dit jaar nieuw zijn het nostalgische 
circus met een rariteitenkabinet, de 
vuuract Floris en de buikdanseres, te-
vens slangenbezweerder. Ook nieuw 
is dat de poppenspeler en een verha-
lenverteller elkaar afwisselen in het 
Dickensdorp. In het EynderRyck kun-
nen kinderen boogschieten of kan 
men met ridders te paard op de foto. 
Daarnaast gaan de ridders op een 
mooi uitgelichte plek een zwaardge-
vecht geven. Ook kunnen kinderen 
proberen om het magische zwaard 
van King Arthur  ‘Excalibur’ uit de 
rots te trekken en een kijkje nemen in 
het rijk van de tovenaar/druïde Mer-

lijn. De levende kerststal is in de ver-
warmde tent te bewonderen. Daar 
vindt u dit jaar ook diverse kruiden 
en vijgen bij het viltkraampje. Op 27 
december zijn er volop koren en mu-
zikanten met live muziek en op 26 de-
cember is er zelfs een ruim 4,5 meter 
hoge zingende kerstboom. 

Dus lekker erop uit in winterse kerst-
sferen om de wellicht bekende sfeer 
te proeven of de nieuwe acts te be-
wonderen? U komt toch ook naar het 
Eynder Winter Festijn op 26 of 27 de-
cember tussen 15.00 en 20.00 uur!

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

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

Meer informatie vindt u via www.
eynderwinterfestijn.nl

Zo’n dertig ondernemers en ove-
rige belangstellenden uit Neder-
weert lieten zich op 21 november 
jl. informeren over de mogelijke 
invoering van reclamebelasting 
in de gemeente Nederweert. Het 
Centrummanagement Nederweert 
ziet namelijk meer kansen door 
en voor ondernemers, wanneer er 
een structureel budget beschik-
baar is. Niet alleen Samen Groots 
dus, maar ook Samen Meer.

Het Centrummanagement Neder-
weert (CMN) ontving de eerste jaren 
budget van de gemeente Neder-
weert, op wiens initiatief dit orgaan 
werd opgestart. Een bestuur werd 
opgericht en de eerste voorzichtige 
stappen naar een belangenorgaan 
voor ondernemend Nederweert wer-
den gezet. Doel: het realiseren van 
een beter, aantrekkelijker en toe-
gankelijker centrumgebied voor on-
dernemers, toeristen en het winke-
lend publiek. Het gemeentebestuur 
had niet alleen verbetering van de 
infrastructuur en inrichting van het 
winkelgebied voor ogen, maar ook 
bevordering en ontwikkeling van de 
economische activiteiten. 

Vanaf 2014 dient het centrumma-
nagement zich echter zelf te bedrui-
pen, wat betekent dat er structurele 
inkomsten gegenereerd moeten wor-

Centrummanagement informeert ondernemers 

Reclamebelasting Samen Meer?

den. Een aannemelijke zaak. Immers, 
zonder budget kan er weinig worden 
ondernomen. Een doelbelasting hef-
fen over en voor ondernemers, lijkt 
daarom een logische stap.

Het initiatief werd niet met gejuich 
ontvangen. Dit bleek tijdens de door 
het centrummanagement op 21 no-
vember jl. belegde informatieavond 
in het gemeentehuis van Nederweert. 
Met in het panel vertegenwoordigers 
van het centrummanagement, On-
dernemersvereniging Nederweert 
(OVN), de gemeente Nederweert en 
de Kamer van Koophandel. 

Vooral de besteding van de belasting-
gelden en de rol van het centrum-
management vond men onduidelijk. 
Meer en concretere communicatie 
met de ondernemers zou daarbij stap 
één zijn, volgens de aanwezigen. De 
voorzitter van het CMN Frans Duits en 
de centrummanager Gerrit Timmer-
man namen dit advies acuut ter harte 
en lichtten de aanwezigen uitgebreid 
in over de structuur, de doelstelling 
en hun visie voor ondernemend Ne-
derweert. Ook de resultaten van een 
jaar inzet door de centrummanager 
passeerden de revue. 

Lees verder op de achterpagina.
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Ook geld verdienen?

www.lenssenadvies.nl

Veel ondernemers
betalen te veel

aan de
Belastingdienst

Doe de
GRATIS quickscan

bij Lenssen.

Bel 0495 85 13 70
voor een afspraak.

UW PARTNER IN VISUELE COMMUNICATIE
+31(0)6 54342949

info@wavingflagpromotions.com

persoonlijk - snel - op maat
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Wij wensen u fijne feestdagen. 
Kijk ook eens op onze site.

Groet, Friso Konings

WijWensen u

gelukkignieuWjaar

fijne

en een
feestdagen

drukkerijvandeursen
Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert

Telefoon: 0495-63 26 25
E-mail: info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

ASN Autoschade Service
Tindemans Weert

Stekshofweg 1
6004 RZ  Weert

T: 0495 53 44 86
F: 0495 53 58 31

I: www.asngroep.nl
E: tindemansweert@asnmail.nl

Autoschade Service
Tindemans Weert

Fijne feestdagen ....

en wij hopen u 
graag weer 

te zien 
in 2014!

Gelukkig nieuwjaar !

www.mackus.nl
Brugstraat 30, 6031 EG Nederweert • Telefoon 0495-632001

 E-mail: info@mackus.nl

Houten en kunststof kozijnen, 

ramen en deuren (KOMO KEUR)

•  alle soorten beglazing 
•  overkappingen / carports / 

daken / dakkapellen / dakramen 
•  alle voorkomende 

timmerwerken in nieuwbouw /

verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt, 

organiseert, ontzorgt uw project

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN 
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

Houten en kunststof kozijnen, 

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL | 06-20627642 | NEDERWEERT

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een goed en gezond 2014!

Houten en kunststof kozijnen, 

ramen en deuren (KOMO KEUR)

•  alle soorten beglazing 
•  overkappingen / carports / 

daken / dakkapellen / dakramen 
•  alle voorkomende 

timmerwerken in nieuwbouw /

verbouwingen en onderhoudDenkt mee, ontwerpt, 

organiseert, ontzorgt uw project

VAKKENNIS, BETROUWBAARHEID EN 
KLANTTEVREDENHEID HOOG IN HET VAANDEL!

VERBOUWINGEN - NIEUWBOUW - ALLROUND TIMMERWERK

Houten en kunststof kozijnen, 

WWW.SCHREVEN-PENDERS.NL | 06-20627642 | NEDERWEERT

Natuursteen Limburg Ospel

Grafmonumenten

Wij leveren alle modellen graf-

monumenten, ook eigen ontwerpen.

Door lage overheadkosten en 

rechtstreekse import zijn wij sterk 

concurrerend.

Vraag om een vrijblijvende kosten-

opgave, ook als u reeds elders een 

offerte heeft aangevraagd. 

Bouwsector

Wij leveren  voor zowel de particulier alsook 

de bouwsector tegen  scherpe prijzen:

-  Vensterbanken, dorpels en gevelbekleding.

-  Belgische en Ierse hardsteen geschuurd 

 en gezoet.

-  Vele soorten graniet, marmer en travertin.

-  Tafel-/aanrechtbladen en objectdesign.

-  Vloer- en wandtegels voor binnen en buiten.

-  Composiet van het bekende merk Diresco

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

Tel 06-45736493 Fax: 084-7517156  

mail: info@natuursteenlimburg.nl web: www.natuursteenlimburg.nl 

Programma 2014 ondernemersnetwerk Bizz’Cu

Business en ….?

Ondernemersnetwerk Bizz’Cu begeeft zich volgend jaar eventjes 

op het politieke pad. In het aanzicht van de gemeenteraadsver-

kiezingen zijn wij van mening dat we hier als ondernemersnet-

werk niet onderuit kunnen. Immers, lokale politieke keuzes kun-

nen voor de ondernemer behoorlijke consequenties hebben. 

Op woensdag 19 maart 2014 kiest ook Nederweert zijn gemeen-

telijke vertegenwoordigers. Maar aan welke partij hebben we als 

ondernemer nou het meeste? Hoe staat hun visie in relatie tot het 

ondernemers- en vestigingsklimaat in deze gemeente? En welke 

rol speelt het centrummanagement? Deze thema’s vormen de basis 

voor een Bizz’Cu-bijeenkomst in februari 2014.

Maar dat is natuurlijk niet alles. Er staan nog vier andere bijeen-

komsten op het programma, met een hoog ondernemend cultureel 

gehalte. Op woensdag 28 mei 2014 zijn we te gast bij het jubileum-

vierende openluchtmuseum Eynderhoof. Dit museum timmert al 25 

jaren aan de weg. En met succes. Met de hulp van veel vrijwilligers 

en vindingrijkheid weet dit museum bijna het gehele jaar door be-

zoekers aan zich te binden. Vanaf Pasen tot en met de koude decem-

bermaand biedt Eynderhoof een breed pallet aan activiteiten, voor 

de jeugd en de wat minder jeugdigen. Bizz’Cu is daarom graag op de 

uitnodiging van Eynderhoof ingegaan. Tijdens dit bezoek horen we 

meer over het bedrijf achter Eynderhoof. 

Verder is een interessant bezoek bij het Munttheater in Weert in 

voorbereiding. Dit is gepland voor de netwerkavond van woensdag 

19 november 2014. Licht uit, spot aan! Is het motto voor dit culturele 

bedrijfsbezoek. 

Ondernemersnetwerk Bizz’Cu is er voor iedere ondernemer!  Daarom 

starten we het nieuwe Bizz’Cu-jaar op woensdag 15 januari 2014 

met een combinatiebijeenkomst, in samenwerking met enkele 

collega-businessverenigingen. Uiteraard is deze avond toegankelijk 

voor ondernemers die nog niet zijn aangesloten. Eenmalige bezoe-

ken of meeliften als introduce: iedereen is welkom. Noteer de datum 

alvast in uw agenda. Details volgen binnenkort via onze facebook-

pagina ‘bizzcu.ondernemersnetwerk.’ Op deze pagina en op onze 

website www.bizzcu.nl leest u overigens meer over onze bijeen-

komsten, deelnemers en ‘ledenvoordelen’. 

Resteert nog onze zomerbijeenkomst op woensdag 27 augustus 

2014. Een bedrijfsbezoek, een verrassend cultureel of culinair tintje? 

Een gastspreker, een specifiek thema? Een leuke tip voor een zo-

merse locatie? Laat het ons weten. 

Via de in januari 2014 uit te brengen enquête kunnen Bizz’Cu-aange-

slotenen bovendien tips en suggesties over Bizz’Cu aangeven. 

wenst u fijne 
feestdagen

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a

Vertrouwd & Duurzaam

Uw lokale specialist voor 
zonnepanelen én elektrotechniek

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig zoals u ons kent. 

www.remozon.nl
Nederweert - Kleine Steeg 2a



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

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

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

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

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

info@smivers.nl   •  www.smivers.nl

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

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

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

info@smivers.nl • www.smivers.nl

COR JONKERS
Bouwontwerp | Advies | Projectontwikkeling

Cor Jonkers Bouwontwerp • Aan ‘t Ven 4a 
6031 PS  Nederweert • Tel. 0495-633474

M. 06-83776745 • c.jonkers@chello.nl

Aanbieding 
t/m 21 december
Kruimelvlaai   € 8,95
Appel citroenvlaai
  € 13,95
Kerstbrood  € 5,95

Wij zijn maandag 23 december  
geopend. 

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. 

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

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! 
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Gratis ophalen en thuisbezorgd

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

ZIEKENVERVOER

Receptie voor Prins Rob I 

Al in november 2013 hebben de Pin-
maekers hun nieuwe prins uitgeroe-
pen. Op zondagmiddag 12 januari 
2014 zal aan Prins Rob I (Knapen) 
een receptie worden aangeboden.

Deze receptie zal plaatsvinden vanaf 
13.49 tot 16.49 uur in Zaal Centraal 
aan de Kerkstraat in Nederweert.

Prins Rob zal in zijn regeerperiode be-
geleid worden door 3 adjudanten, te 
weten Peet Stals, Sjimmie Broens en 
Nick Steuten.

De prins zal het seizoen in Neder-
weert voorgaan onder zijn devies:

Fieëstj met os mei-j, 
waertj ’t neet meug 

vae gaon doôr, tot mêrge vreug!

Prins Rob heeft een huisorde inge-
steld: de Orde van de kieët.

Tijdens zijn officiële regeerperiode, 
die met zijn receptie op zondag 
12 januari 2014 begint, reikt hij de 
orde uit.
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AlexiA KlinieK
centrum voor mondzorg

0495 54 84 86  
Angst voor de tAndArts?

weert@alexiakliniek.nl www.alexiakliniek.nl

Optocht Comité Ospel

Het optocht comité van Ospel is ook 
nu weer bezig met de voorbereidin-
gen voor het organiseren van de op-
tocht in Ospel voor het jaar 2014.

Om iedereen de gelegenheid te ge-
ven om zijn of haar inbreng mee te 
laten wegen houden wij voor alle 
belangstellenden een vergadering. 
Deze vergadering zal plaats vinden op 
woensdag 8 januari 2014. De verga-
dering wordt gehouden in café-zaal 
“De Prins”. Aanvang is om 20:11 uur.

Het Comité wenst iedereen 
een voorspoedig maar vooral 

gezond 2014 toe.

Informatieavond aloe 
vera en uw gezondheid 

Aloë vera het natuurlijke alternatief
Aloë Vera: geen natuurlijk extract is 
zo populair. Van cosmetica tot toilet-
papier en afwasmiddelen tot drank-
jes, het wondermiddel aloë vera 
lijkt overal in te zitten.  Hoe kunt u 
optimaal profiteren van de positieve 
effecten op uw gezondheid en wel-
zijn? Voor een goed inzicht in de 
herkomst, de werking en de toepas-
singen van dit natuurproduct , maken 
wij u wegwijs in de weldadige wereld 
van aloë vera.

Vindt u gezond zijn en blijven be-
langrijk? Bezoek dan deze informatie 
avond.(gratis toegang)
maandag 23 december. 20.00 uur. 
Party Centrum de Sluis. Industrieka-
de 58 Weert. Info 0495-492197. 

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

CDA

CDA blij met kwaliteit speelvoor-
zieningen
Het CDA is tevreden met de wijze 
waarop het college de afgelopen 
periode uitvoering geeft aan het 
speelruimtebeleid in de gemeente. 
Begin 2013 heeft de gemeenteraad 
het speelruimtebeleid geëvalueerd. 
Op aandringen van het CDA is hierbij 
besloten om met name de speelvoor-
zieningen in het centrum van Neder-
weert te verbeteren.

Veel speelplekken vernieuwd
Afgelopen voorjaar is de vernieuwde 
speelvoorziening op de hoek Popu-
lierenstraat/ Staat heropend. Inmid-
dels is gestart met het verbeteren 
van de speelwaarde van het St. Anto-
niusplein. En het groene terrein aan 
de Mgr. Kreijelmansstraat in Neder-
weert wordt (tijdelijk) ingericht als 
speelterrein.
Ook nabij de school in Ospel is de 
speelvoorziening (met dank aan de 
ijverige vrijwilligers) voorzien van 
een mooie omheining, enkele nieuwe 
toestellen. Hier is de speelruimte zelfs 
uitgebreid met een crossbaan waar 
de jeugd zich kan uitleven op een uit-
dagend parcours.

Buitenspelen is zo kinderspel
Het CDA is blij met de door de ge-
meente en inwoners ondernomen 
actie. Kwalitatief goede speelplekken 
nodigen de kinderen en hun ouders 
uit om naar buiten te gaan. Dit is goed 
voor de ontwikkeling van kinderen en 
voor de leefbaarheid in onze dorpen.

Namens de CDA fractie
Josephien Tullemans-Geuns

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



Reclamebelasting Samen Meer?
Vervolg voorpagina.
Een niet geringe lijst van mijlpalen 
werd genoemd. Van het opzetten van 
een netwerk met diverse verenigin-
gen, dorpsraden en ondernemers, tot 
concrete zaken als georganiseerde 
gladheidsbestrijding, evenementen, 
een website, een werkgroepenstruc-
tuur en een eigen kantoor waar on-
dernemers in de toekomst informa-
tie kunnen halen. Onder het motto 
‘Samen Groots’ wordt er flink aan de 
weg getimmerd in Nederweert. 

Samen
De nadruk werd gelegd op het woord 
‘samen’. Volgens de sprekers is het 
alleen mogelijk om het centrumma-
nagement tot een succes te maken, 
wanneer er op alle fronten wordt sa-
mengewerkt. Iedere ondernemer in 
het doelgebied heeft immers in grote 
lijnen dezelfde belangen. Een aantal 
werkgroepen, bungelend onder het 
centrummanagement, ondersteunt 
die samenwerking met raad en daad. 
De groepen zijn PR & Communicatie, 
Horeca, voormalige OVN, Inrichting 
&Beheer Centrum en de Evenemen-
tencommissie. Een commissie Toeris-
me is in voorbereiding. 

De voorzitter deed met klem een 
verzoek aan de aanwezigen om de 
krachten te bundelen en er samen 
de schouders onder te zetten. Niet 
alleen fysiek, maar ook financieel, 
waardoor de toekomst van het cen-
trummanagement kan worden vei-
liggesteld in het belang van de – in 
deze tijden door crises en toenemend 
digitaal koopgedrag – geteisterde de-
tailhandel, horeca en dienstensector. 

Het woord ‘samen’ leidde echter ook 
tot discussies. Want, hoever reikt het 
doelgebied? Horen Budschop en de 
Kerkstraat Noord er nu wel bij? En 
wat betalen ondernemers in de wijk 
of in andere kernen van de gemeente 
Nederweert? Vragen die het centrum-
management deels kon beantwoor-
den, deels meeneemt ter beantwoor-
ding tijdens een openbare volgende 
bijeenkomst. Vanuit de zaal werd op-
gemerkt dat de ondernemer vooraf 
niet is geconsulteerd, waardoor het 
nu lijkt alsof deze geen keuze meer 
heeft. Belasting betalen is immers 
verplicht en dat terwijl het belang van 
de besteding ervan niet door ieder-
een even sterk gevoeld wordt. 

Tevens werden er vragen gesteld over 
het functioneren van de centrumma-
nager. Deze zou zich onvoldoende 
hebben laten zien in het veld en te 
weinig persoonlijk contact hebben 
opgenomen met de ondernemers. 
Bovendien ervoer men de commu-
nicatie vanuit het centrummanage-
ment als te mager, ondanks herhaal-
delijke publicaties in het Weekblad 
voor Nederweert, Hallo Nederweert, 
Nederweert24 en andere media. 

Communicatie verbindt
De vertegenwoordiger van de Ka-
mer van Koophandel, Han van de 
Port, wierp een verhelderend licht 
op de zaak. De weerstand in de zaal 
verbaasde hem niet. Dit door de 
wol geverfde panellid weet immers 
uit ervaring dat naarmate het pro-
ces verder verloopt, het begrip voor 
reclamebelasting groeit, waardoor 
de puzzelstukjes uiteindelijk op hun 
plaats vallen. Resultaten in andere 
plaatsen, zoals in Roermond, onder-
strepen zijn uitspraken. Hij heeft er-
varen dat ondernemers zich verbon-
den voelen als zij kunnen bijdragen 
aan één gezamenlijk doel. Door aan 
te halen dat communicatie in pro-
cessen als deze van uitermate groot 
belang zijn, trok hij de aanwezigen 
weer bij het thema. 

Ondanks de aanvankelijke weerstand 
leek het tij zich aan het einde van de 
avond toch enigszins te keren. Hoe-
wel sommige ondernemers nog niet 
overtuigd waren van de voordelen 
van een verplichte doelbelasting, le-
ken anderen toch voorzichtig positief 
over het initiatief. Wat echter niet 
onverlet laat dat ondernemers een 
vinger aan de pols moeten blijven 
houden. Tijdige evaluatie en bijstu-
ring zijn belangrijk, aldus het publiek 
in de zaal. 

Besluitvormingsproces
De gemeenteraad buigt zich in het 
voorjaar over het voorstel tot invoe-
ring van reclamebelasting. Deze doel-
belasting geldt in hoofdzaak voor 
een specifiek belastinggebied, zich 
uitstrekkend over detailhandel, ho-
reca en dienstverlening in de kernge-
bieden van Nederweert en Budschop. 
Alle 135 ondernemers in het gebied 
die reclame-uitingen hanteren zicht-
baar vanaf de openbare weg, worden 
verplicht tot betaling. De overige ge-
bieden in de gemeente Nederweert 
kunnen zich via vrijwillige betaling 
aansluiten en op die manier meelif-
ten in ondersteuning, centrumprofi-
lering en facilitering door het CMN. 
Ondernemers aan de Pannenweg 
kunnen daarvoor terecht bij hun 
parkmanagement. Volledige trans-
parantie wordt gewaarborgd door 
openbaarmaking van de jaarstukken 
van het CMN.

Voordat het echter zover is, kunnen 
de ondernemers zich uitgebreid la-
ten informeren tijdens een tweede 
bijeenkomst in het voorjaar van 2014. 
Voor deze bijeenkomst zal ook de 
gemeenteraad worden uitgenodigd. 
Alleen bij een positief besluit van de 
gemeenteraad kan belasting worden 
geheven. Echter, niet eerder dan ja-
nuari 2015. Dit houdt voor de onder-
nemers in dat zij nog ten minste één 
jaar gratis kunnen meeliften op de 
inzet van het Centrummanagement 
Nederweert. 

Vorkmeer Nederweert 
In de gemeente Nederweert is Vork-
meer dé welzijnsorganisatie. Vork-
meer wil een bijdrage leveren aan 
het welzijn van mensen. De organisa-
tie heeft diensten op het gebied van 
vrijwilligerswerk, welzijn ouderen, 
jongeren, leefbaarheid en sport. 

MAATJESPROJECT: 
vrijwilligers gezocht! 
In het nieuwe St. Joseph in Neder-
weert is een gespecialiseerde afde-
ling voor Huntingtonpatiënten. Land 
van Horne is op zoek naar vrijwilligers 
voor deze cliënten. 
Het gaat om zowel vrouwen als man-
nen, in allerlei leeftijdscategorieën, 
met en zonder rolstoel. Van een 
vrijwilliger wordt gevraagd om een 
cliënt wat extra aandacht te geven 
en samen iets gezelligs te doen. We 
zoeken vrijwilligers die stevig in hun 
schoenen staan, flexibel zijn, zich 
kunnen inleven en aanpassen en po-
sitief ingesteld zijn. Een vrijwilliger 
kan rekenen op begeleiding vanuit 
Land van Horne. Dit vrijwilligerswerk 
zal zeker voldoening geven! Bent u 
de vrijwilliger die wij zoeken? Neem 
dan contact met ons op! Wij geven u 
graag meer informatie. 

MAATJESPROJECT: 
enthousiaste vrijwilligster gezocht! 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilligster 
voor een meid van 25 jaar woonach-
tig in Nederweert. Vijf jaar geleden 
is ze vanuit Bulgarije naar Nederland 
gekomen. Momenteel ontvangt ze 
begeleiding van de organisatie MEE. 
Ze is veel thuis, als ze alleen over 
straat gaat is ze snel angstig. Voor 
haar zou het fijn zijn als iemand sa-
men met haar leuke activiteiten wil 
ondernemen. Het zijn de kleine din-
gen waar je haar blij mee kunt ma-
ken, bijvoorbeeld samen een kopje 

koffie drinken. We zoeken een vrij-
willigster, het liefst rond haar eigen 
leeftijd, die om te beginnen een half 
uurtje per week bij haar op bezoek 
wil gaan. Wilt u zich inzetten voor 
een ander en spreekt dit oproepje u 
aan? Neem dan contact met ons op! 
Neem ook gerust contact op voor 
meer informatie. 

VACATURE VAN DE WEEK: 
vrijwilligers taalcoach
Vluchtelingenwerk Nederweert is op 
zoek naar vrijwilligers die vluchtelin-
gen kunnen begeleiden tijdens de in-
burgering. De nadruk ligt op het on-
dersteunen bij het eigen maken van 
de Nederlandse taal. Hierbij is vooral 
het spreken van de taal belangrijk. De 
begeleiding door de taalcoach vindt 
bij de mensen thuis plaats. We zoeken 
vrijwilligers die goede kennis hebben 
van de Nederlandse taal, openstaan 
voor andere culturen en enige ken-
nis hebben van de computer voor het 
maken van een kort verslag. Spreekt 
deze vrijwilligersfunctie u aan? Vluch-
telingenwerk gaat dan graag met u in 
gesprek om te bespreken wat de mo-
gelijkheden zijn. Neem een kijkje op 
onze website voor meer informatie of 
neem contact met ons op! 

In de periode van 23 december 2013 
tot 6 januari 2014 is Vorkmeer Neder-
weert gesloten. 
Wij wensen u fijne feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar! 

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

Vaatzorg SJG Weert erkend met keurmerk

Er zijn de afgelopen jaren grote 
stappen gemaakt binnen de vaat-
zorg van SJG Weert. Niet voor 
niets mag SJG Weert daarom ook 
komend jaar weer het vaatkeur-
merk van patiëntenvereniging De 
Hart&Vaatgroep dragen. Arthur 
Sondakh is vaatspecialist binnen 
SJG Weert en werkt nauw samen 
met de specialisten van het Ca-
tharina Ziekenhuis in Eindhoven 
(CZE). Arthur Sondakh: “Vaatchi-
rurgie is tegenwoordig meer dan 
iets dat je ‘erbij doet’. Het is een 
specifieke specialisatie waarvoor 
wij alle benodigde kennis in huis 
hebben. Door samen te werken 
met het CZE kunnen wij gebruik 
maken van hun faciliteiten en kan 
ik al mijn patiënten die behoefte 
hebben aan een complexere be-
handeling toch zelf opereren.”

De vaatzorg binnen SJG Weert was in 
2012 al uitgebreid met een gespecia-
liseerde vaatverpleegkundige en een 
vaatlaborante. Een vaatverpleegkun-
dige bewaakt zorgtrajecten en bege-
leidt de patiënten. Arthur Sondakh: 
“Als patiënt met vaatproblemen heb 
je meestal te maken met meerdere 
specialisten. Zo zijn onze internisten, 
cardiologen, neurologen en radiolo-
gen vaak nauw betrokken bij de zorg 
van deze patiënten. Ook werken wij 
nauw samen met vaatgespecialiseer-
de fysiotherapeuten in de regio. Om 
de patiënt hierin goed te begeleiden 
speelt een gespecialiseerde verpleeg-
kundige een belangrijke rol.” In 2013 
is het team aangevuld met twee vaat-

laborantes. Omdat er daarnaast ook 
geïnvesteerd is in moderne appara-
tuur kan het vaatlaboratorium ook 
ingezet worden voor huisartsen. 

Steeds meer hartpatiënten
Er leven naar schatting een miljoen 
hart- en vaatpatiënten in Nederland*. 
Als gevolg van een kwaliteitsverbete-
ring van de zorg voor deze categorie 
patiënten blijven steeds meer patiën-
ten in leven. Naar verwachting zul-
len er in 2020 in ons land 1,3 miljoen 
hart- en vaatpatiënten zijn. Daarvan 
is een groot deel 70 jaar en ouder. 
Niet alleen vanwege de toenemende 
vergrijzing, ook in de regio Weert, 
maar ook doordat één op de vijf per-
sonen in deze leeftijdscategorie een 
hart- en/of vaataandoening krijgt. 
In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken, sterven er meer vrouwen aan 
hart- en vaatziekten dan mannen. 

Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep wil met het vaat-
keurmerk bijdragen aan goede kwa-
liteit van de vaatzorg in Nederland. 
Het  vaatkeurmerk richt zich de be-
handeling van aandoeningen in de 
slagaders van het bekken, de benen, 
buik, aorta en hals. Op de website 
www.hartenvaatgroep.nl /kiesuw-
vaatzorg kunnen patiënten met een 
zogenaamd perifeer arterieel vaatlij-
den en hun verwijzers terecht voor 
informatie over het zorgaanbod. Op 
grond daarvan kunnen zij een keuze 
maken. 

* Bron: Hartstichting

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Limburgse vlaaien ...............................................2 8,25
Bienestich .............................................................2 10,25
Witte puntjes ....................................... 10 voor  2 2,95
Worstenbroodjes .................4 halen - 3 betalen

ZONdag 22 dec & 29 dec.
(geopend van 8.30 -11.00 uur)

Croissants ..................................4 halen -  3 betalen
Kaiserbroodjes ....................4 halen -  3 betalen

aangepaste openingstijden i.v.m. de feestdagen:
23 december geopend van 8.30 tot 17.00 uur 
30 december geopend van 8.30 tot 17.00 uur 

2 januari zijn wij gesloten

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

Aanbiedingen
van 19 dec. tot 2 jan.

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Prachtige starters woningen in Budschop
Een starterswoning met erker, 
L-vormige woonkamer, 3 slaap-
kamers, badkamer en vaste trap 
naar de zolder, dat kan voor 
€ 173.000,- v.o.n. Deze in jaren 
30 stijl ontworpen tweekappers, 
waarvan er totaal 8 te koop zijn, 
worden gerealiseerd in het nieuw-
bouwplan Merenveld te Budschop. 

Een ongekend gunstige prijs-kwali-
teitverhouding voor deze wonigen 
in een nieuwe wijk op een prachtige 
locatie. Het concept werd ontwikkeld 
door Bouwbedrijf Smivers uit Hey-
thuysen en het ontwerp van de wo-
ningen is gemaakt door Cor Jonkers 
Bouwontwerp-Advies-Projectontwik-

keling uit Nederweert. Smivers reali-
seerde eerder starterswoningen in de 
projecten Tiskeswej te Nederweert-
Eind en Merenveld te Budschop. In te-
genstelling tot veel kleine kernen zijn 
in Budschop voorzieningen zoals een 
bakkerij, cafetaria, cafe, zwembad, 
sportscholen, kapsalon, een basis-
school en meerdere winkels aanwe-
zig. Al met al is dit een unieke moge-
lijkheid om op een betaalbare manier 
een prachtige woning te bouwen in 
een fantastisch woon- en leefklimaat. 
Interesse? Neem dan contact op met 
Marja Daems van Hermans Makelaar-
dij, 0475-493636 en informeer naar 
de mogelijkheden. Zie ook de adver-
tentie elders in dit blad.

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

Overwinteren met Rick!

Rick organiseert in de kerstvakan-
tie verschillende workshops met 
als thema ‘Overwinteren’.  Geen 
zin om stil te zitten? Dan heeft Rick 
verschillende workshops voor kin-
deren die op de basisschool zitten.

Wat is er te doen?
Er zijn verschillende workshops; beel-
dend, dans, muziek of theater, er 
komt van alles aan bod. Hoe kom je 
die koude winter door? Hoe houd je 
jezelf warm? En wat gebeurt er alle-
maal in zo’n iglo? Je overwintert bij 
Rick in twee verschillende workshops. 

Voor wie, wanneer en waar?
De workshops zijn voor kinderen van 
4 tot 8 jaar en voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar. De workshops zijn ook 
toegankelijk voor groepen van de 
Buiten Schoolse Opvang.
Je kunt bij Rick terecht op donderdag 
2 januari van 10:30 - 14:40 uur. In de 
pauze is er tijd voor het eigen lunch-
pakketje. Het is allemaal te doen bij 
Rick aan het Collegeplein 5 in Weert.
Kijk op www.ricknet.nl bij ‘Nieuws’ 
om in te schrijven.  
  

Te koop:
appels

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Kerstconcert Leveroy

Zondag 22 december 15.00 uur

Fanfare Concordia Leveroy
In een klein, knus dorpje genaamd Le-
veroy, wordt kerst wel op een hele bij-
zondere manier gevierd dit jaar. In de 
donkere dagen voor kerst, zal er op één 
plek een lichtje branden: herberg Pes-
toeërskoel. We nodigen u allen uit om 
op zondagmiddag 22 december een 
bezoek te brengen aan deze herberg.

Muzikale groepen Fanfare Concordia, 
de percussiegroep, het gemengd koor 
Leveroy, jeugdfanfare ‘Forever Young’ 
en aspirant muzikantjes zullen de her-
berg verwarmen met hun kerstklanken. 
Leveroy zal u laten zien en horen hoe 
mooi het is om samen muziek te maken 
en samen kerst te vieren. Dit is namelijk 
waar dit kleine dorp groot in is.

Kom gezellig luisteren onder het genot 
van een kopje koffie met allerlei lekker-
nijen. De herberg is open vanaf 14:30 uur. 
Het programma begint om 15:00 uur.

Wij wensen u een muzikale kerst
en alvast een voorspoedig 2014!

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert



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 19 tot en met 28 december 2013 

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.

ZONDAG 22 DECEMBER 
Vierde zondag van de advent
09.30 uur H. Mis - (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Caris) – 

MAANDAG 23 DECEMBER
H. Johannes van Kenty,priester
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.-Joseph.

DINSDAG 24 DECEMBER 
19.00 uur Gezinsmis (zang dameskoor 
Cantantes) - Toke Kneepkens-Houben van-
wege verjaardag, Frans van Riet en tevens 
voor familie van Riet-van de Kruijs, Hub 
Hoche.
23.00 uur Nachtmis (zang Bel Canto, lector 
dhr. W. Engelen) – Ouders Kooijman-Rullens.

WOENSDAG 25 DECEMBER
Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur (zang dameskoor Cantantes, lector 
mevr. L. Caris)
- Jaardienst Lei Reijnders, Ouders Jonckers-
Beerens.

DONDERDAG 26 DECEMBER 2e kerstdag
H. Stefanus, eerste martelaar
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
mevr. L. Roost)

VRIJDAG 27 DECEMBER
H. Johannes, apostel en evangelist.
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 28 DECEMBER
H. H. Onnozele Kinderen
18.00 uur H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.H.Dielissen)
- Voor oude stichtingen.

Misdienaar
24 december 19.00 uur Britt Stienen
28 december 18.00 uur Britt Stienen

Vrijwilligersavond
We willen u eraan herinneren dat de aan-
meldingen voor de vrijwilligersavond op 9 
januari nog ingeleverd kunnen worden tot 
4 januari.
 Kerkbestuur St. Lambertus.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage Rabo rek. nr. 13.55.09246
 ING bank nr. 2943427

ZONDAG 22 DECEMBER
H. Mis 10.00 uur Sjra Tijssen (v.w. Verjaardag) 
en voor overleden ouders Eckers-Schroe-
ten, zonen Wub en Sjef, dochter Truke en 
schoondochter Gertruda Eckers-Wagemans

DINSDAG 24  DECEMBER
Nachtmis voor het Hoogfeest van 
Kerstmis 
H. Mis   19.00 uur   Overleden ouders Coo-
len- Peters en zoon Ger en voor Overleden 
familie van Houten - Stultiens en Looijen- 
Konings.

WOENSDAG 25  DECEMBER
Hoogfeest van Kerstmis
H. Mis 10.00 uur Overleden Familie Moonen - 
Frencken

DONDERDAG 26  DECEMBER
2e Kerstdag
H. Mis 10.00 uur Overleden ouders Op ‘t 
Root- Creemers en zoon Eddy (v.w. Verjaar-
dag vader)

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 19 december – 4 januari. 

DONDERDAG 19 DECEMBER, 18.30 Kerstvie-
ring Zij Actief.

ZATERDAG 21 DECEMBER, 19.00 (Zanggroep 
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. 

ZONDAG 22 DECEMBER, 4e zondag van de 
Advent, 10.00 (Samenzang) Frits Pellemans en 
overleden familie, Tjeu Bijlmakers (verjaardag) 
en zoon Albert.

DINSDAG 24 DECEMBER, Heilige Kerst-
avond en Kerstnacht, 19.30 Gezins- en 
Jongeren mis (Friends with voices, jeugdhar-
monie, samenzang) Giel de Bruin, Stien en 
Joep de Bruin en Judith Douven, Sjaak en Maria 
Koumans-de Serière du Bizournet, Marion Kou-
mans. 23.00 Nachtmis (Zangvereniging St. Caeci-
lia) ghm Lucia  van Nieuwenhoven-Timmermans. 

WOENSDAG 25 DECEMBER, Hoogfeest van 
Kerstmis, geboorte van de Heer, 08.30 Dage-
raadsmis. 
10.00 Hoogmis (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) Wiel en Pieter Piepers en schoonzoon Al-
bert. Piet en Miet van Gog-Koolen

DONDERDAG 26 DECEMBER, Tweede Kerst-
dag, Feest van H. Stefanus, eerste martelaar, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) levende 
en overleden leden van de familie Kiggen-
Hermans, ouders, grootouders en kinderen 
Bartels-Duijsters, Harriende Wit en Petronella 
van Grimbergen en kinderen Jan, Wiel, Ton en 
schoonzoon Jan. 

ZATERDAG 28 DECEMBER, Feest van de HH. 
Onnozele Kinderen, martelaren, 19.00 (Samen-
zang) jrd Truus Veugen-Hulsers, jrd Ton Vaes, 
ghm ouders Janssen-Jacobs, zonen Jan, Jac, 
Harrie en Jos en dochters Helena en Maria, ghm 
Nella Hermans. 

ZONDAG 29 DECEMBER, Feest van de H. Fami-
lie, Jezus, Maria, Jozef, 10.00 (Samenzang) voor 
het welzijn en goede relaties in alle families. 

DINSDAG 31 DECEMBER, Oudejaarsdag, H. 
Silvester I, paus, 19.00 (Samenzang) uit dank-
baarheid voor de weldaden in het afgelopen 
jaar. 

WOENSDAG 1 JANuARI, Nieuwjaarsdag, 
Hoogfeest van de H. Maria, moeder van God, 
10.00 (Samenzang) om heil en zegen in het 
nieuwe jaar. 

DONDERDAG 2 JANuARI: geen avondmis. 

ZATERDAG 4 JANuARI, vooravond Driekonin-
genviering, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) ghm Cor van den Boom, ghm To van Laer 
en Harrie van Loon, ghm Andrees Meevis en 
Toos Meevis-van den Boom.   

ACOLIETEN: za. 21 dec. 19.00: Victor Köster, Cas 
Schonkeren; zo. 22 dec. 10.00: Mathijs van Lier-
op, Edwin van Rooijen; di. 24 dec. 23.00: Richard 
Köster, Koen Coumans, Harry Geerlings, Kathy 
Geerlings; woe. 25 dec. 8.30: Richard Wilmsen, 
Thomas Wilmsen; woe. 25 dec. 10.00: Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; do. 26 dec. 10.00: 
Victor Köster, Cas Schonkeren; za. 28 dec. 19.00: 
Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 29 dec.: 
19.00: Harry Geerlings, Kathy Geerlings; woe. 1 
jan. 10.00: Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; 
za. 4 jan. 19.00: Victor Köster, Cas Schonkeren. 

OVERLEDEN: Op 1 december jl. overleed Tjeu 
Reemers, 92 jaar, Kleinschalig wonen Neder-
weert. Moge hij rusten in vrede.

ADVENT – KERSTMIS: We gaan de voorberei-
dende Advent afsluiten en Kerstmis vieren, het 
feest van de Vredesboodschap :
Laat ons mensen van vrede zijn :
Waar haat is, brengen we daar liefde,
waar wrok is, brengen we daar vergeving,
waar tweedracht is, brengen we daar eenheid,
waar dwaling is, brengen we daar waarheid, 
waar duisternis is, brengen we daar licht, 
waar verdriet is, brengen we daar vreugde,
waar wanhoop is, brengen we daar hoop, 
in het vertrouwen dat God ons hierbij helpt. 

KERSTCOLLECTE: Bij de warmte van het Kerst-
feest bieden we u graag een verwarmde paro-
chiekerk. Het winterseizoen vergt hoge stook-
kosten en via de Kerstcollecte proberen we 
dat deels op te vangen. In voorgaande jaren 
steunde u onze collecte massaal. We bevelen ze 
daarom weer WARM aan! Met dank. 
Inmiddels maakten meerdere parochianen (het 
laatste deel van) hun gezinsbijdrage 2013 over. 
Ook die is onmisbaar om de exploitatie van de 
parochie verantwoord te houden. Voor wie de 
bijdrage nog niet overmaakte, even deze vrien-
delijke herinnering. 

KERST- en NIEuWJAARSWENS: 
Wij wensen u allen: Een Zalig Kerstfeest en 
een Gelukkig Nieuwjaar. 
Moge er in 2014 zegen rusten op uw leven 
en werken en op onze parochiegemeen-
schap, waarin we al 150 jaar samen op weg 
zijn ! 

Pastoor A. Koumans, OMI, en het Kerkbestuur. 

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 22 DECEMBER 2013. H. Mis om 
11.00 uur
Koor: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H. Mis voor Wiel Michiels 
en Dien Michiels-Beerens en overleden fami-
lieleden. H. Mis voor Pierre van Nieuwenho-
ven en ouders Van Nieuwenhoven-Pepels en 
overleden familieleden 

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

DONDERDAG 19 DECEMBER 2013
Kerstviering Ouderenbond, aanvang 
13.00 uur.
Deze viering wordt verzorgd door enkele le-
den van de Ouderenbond en het zangkoor. 
Aansluitend is er een gezamenlijke kerst-
lunch.

Benefietconcert kerk Budschop
Op zaterdag 21 december is er om 19.00 uur 
in de kerk van Budschop een concert ver-
zorgd door de familie Sieben. De opbrengst 
van het concert komt voor de volle 100% ten 
goede aan KWF Kankerbestrijding. Kom ge-
nieten van een heerlijk concert en u steunt 
daarmee ook nog de strijd tegen kanker! 

DINSDAG 24 DECEMBER 2013 GEZINS-
MIS om 17.30 uur
Koor: Jeugdkoor DE KWIKKWEKKERTJES
Deze mis is speciaal bedoeld voor gezin-
nen met kinderen.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: kinderen
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine 
Smeets
Collectant: Piet Wullems en Hein Nieskens

WOENSDAG 25 DECEMBER 2013 Eerste 
KERSTDAG H. Mis om 11.00 uur. 
Koor: St. ROCHuSKOOR
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie. Jaardienst voor ouders 
Jansen-Gähler en overleden familieleden.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Piet Wullems en Jan Kuepers

MAANDAG 26 DECEMBER 2013 Tweede 
KERSTDAG H. Mis om 11.00 uur. 
Koor: Zondagskoor.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.

Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine 
Smeets
Collectant: Jan Kuepers

WOENSDAG 1 JANuARI 2014 Nieuw-
jaarsdag is er geen H.Mis.
Voor overige missen in het cluster zie de 
kerkberichten in het weekblad.

Nieuwjaarsreceptie Budschop op zon-
dag 5 januari 2014.
Na de H. Mis is er in het zaaltje van de kerk 
gelegenheid om elkaar het allerbeste toe 
te wensen voor het Nieuwe jaar, onder het 
genot van een drankje. Wij hopen alle paro-
chianen te mogen begroeten. 

1 9  d e c e m b e r  2 0 1 3

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

Voor al uw hulpvragen op het gebied 
van verzorging, verpleging en huis-
houden. 
Tevens uitleen vanuit Thuiszorg 
St. Joseph , St. Josephstraat 8 van 
verpleeg artikelen, zoals rolstoelen , 
hoog/laagbedden, matrassen, douche -
stoelen.

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

Voor uitleen vanaf Aan Stad-thoês 
te Ospel kunt u dagelijks terecht van 
12.00 tot 15.00 uur.

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

Loverstraat 8, 6031 VD Nederweert
tel: 06-10644332 www.lenie-chantal.nl
Spreekuur op di.-avond en za.-ochtend

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

Bureau Weert:
Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert
Spreekuur dagelijks van 09.00-10.00 uur
-------------------------------------------
Bureau Nederweert:
Hogeweg 13, 6031 CA Nederweert
Spreekuur dinsdag van 09.00-10.00 uur

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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LKV afd. Nederweert-Eind
Beste leden,

Op donderdag 19 december vieren wij ons 
kerstfeest met dit jaar weer de traditionele 
koffietafel in de Reigershorst.
We beginnen om 19.00 uur.
Wij rekenen op deze laatste bijeenkomst 
van dit jaar op een gezellige avond met veel 
aanwezige leden.

 Het bestuur.

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

21 t/m 28 december 2013.

ZATERDAG 21 DECEMBER: 19.15 uur H.Mis.

DINSDAG 24 DECEMBER Kerstnacht-
viering: 21.00 uur H. Mis, zang koor De 
Leeuwerik, voor Piet en Drina Beris-Douven, 
ter ere aan de H. Gerardus.

WOENSDAG 25 DECEMBER Hoogfeest 
van Kerstmis: 10.00 uur Gezinsviering, 

Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
bloemen en de aanwezigheid tijdens de crematie van onze 
dierbare

Ton Hoeben
Speciaal dank aan 
dr. Adriaens en dr. Hendricks
de thuiszorg Land van Horne

De belangstelling heeft ons veel troost en steun gegeven.

Tiny + Peggy Hoeben

Vlut 2 Ospel 06-26686181

Schaatsen 
slijpen

Parochie 
H. Barbara Leveroy

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

Week van 21 dec. 2013 – 28 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 
parochie zaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau  gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 22 dec. 9.30 uur:
4de Zondag van de Advent
Als hgm. voor Mia Steijvers-Vermeulen (Can-
ticum Novum)

Dinsdagavond 24 dec. 19.00 uur:
Op kerstavond is er een Kerstgezinsviering 
met als thema: “Een hoopvol verhaal”. Wij 
nodigen u allen uit deze kerstgezinsviering 
bij te wonen.

Misintentie:
Euchv. voor Wiel Tunissen

Dinsdagavond 24 dec. 22.00 uur:
Nachtmis m.m.v. fanfare “Concordia” en 
onze beide koren ”Cantate” en “Canticum 
Novum”.

Misintentie: 
Als euchv. voor pastoor Nijhof v.w. het kerk-
bestuur, Als jrd. voor Mathieu Kessels.

Woensdagmorgen 25 dec. 1ste Kerstdag 
9.30 uur:
Als maandd. voor overleden ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, 
Harrie en Sjra Schreurs, Als hgm. voor Neelke 
Vissers-Schreurs, Lies Rooyakkers-Beeren en 
tevens voor Ron Rooyakkers, rector Lambert 
Gubbels en pater Crins (Canticum Novum)

Donderdagmorgen 26 dec. 2e Kerstdag 
9.30 uur:
Als hgm. voor Liny van Roij-Leunissen en 
Pierre Wullems, pater Tjeu Baetsen, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen en v.w. haar verjaardag en voor de 
overledenen van de fam. Wijers-Cleutjens, 
Als jrd. voor Sjra Naus en tevens v.w. zijn ver-
jaardag (beide koren)

Mededeling: 
•	 Woensdagavond	18	dec.	aansluitend	aan	

de avondmis om 19.15 uur boeteviering 
als voorbereiding op kerstmis in H. Nico-
laaskerk te Heythuysen

 

zang Jos en Ramona Smeets-Bollen en 
m.m.v. blokfluiters onder leiding van Ellen 
Palmen.

ZATERDAG 28 DECEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, zang koor Young For Ever.

LEZERS; zaterdag 21 december Nelly Stie-
nen, 24 december Kerstavond Maria van 
Nieuwenhoven.

MISDIENAARS; zaterdag 21 december Va-
lerie en Ayla Beerens, dinsdag 24 december 
kerstavond Jarno Bongers en Lois Beerens, 
zaterdag 28 december Tom van Horik.

KINDERWOORDDIENST: kinderen a.s. za-
terdag 21 december kinderwoorddienst om 
19.15 uur in de sacristie. Hartelijk welkom.

“Aan de ogen van de mens kun je zien hoe 
het met zijn hart gesteld is.”

Afgelopen dinsdag 10 december, tij-
dens de laatste ledenvergadering van 
dit jaar van de Zonnebloem, afdeling 
Nederweert zijn weer twee trouwe 
vrijwilligers gedecoreerd. Met een 
gouden en een zilveren eremedaille 
werden zij geëerd.  Voor het uitreiken 
van de gouden medaille is de heer Van 
As van het Provinciaal Zonnebloembe-
stuur speciaal naar Nederweert geko-
men.

Betty Seijkens werd vereerd met de gouden 
Zonnebloemspeld. Betty is in september 1988 
bij de Zonnebloem afd. Nederweert geko-
men. In feite is zij direct in het bestuur geko-
men heeft zij de maximale bestuurstermijn 
ruim overschreden, nl. 23 jaar. Het huidige 
reglement van de Zonnebloem geeft aan dat 
bestuursleden na 12 jaar bestuurswerk niet 
meer herkiesbaar zijn. Deze regel bestond 
eertijds niet.

Betty heeft zich met hart en ziel ingezet voor 
de Zonnebloem maar zeker ook voor de Wel-
fare in Nederweert. Jaren is zij actief geweest 
bij Mia Kees. Iedere dinsdagmiddag was en is 
zij present om onze gasten bij te staan. Toen 
de situatie van de Antoniusveste erom vroeg, 
was zij meteen bereid daar ook aan de slag 
te gaan op de maandagmiddag. En nu we 
weer terecht kunnen bij het Verzorgingshuis 
Sint Joseph wil zij zich ook daar verdienstelijk 
maken. Los van de dagelijkse gang van zaken 
bij de Welfare is Betty penningmeester van de 
Welfare. Dit staat los van het bestuur van de 
Zonnebloem. Dat blijft ze gewoon doen en 
ook daar zijn we uiteraard zeer mee vereerd. 
Steeds stond en staat voor Betty de hulpbe-
hoevende medemens centraal. Als bestuur 
kunnen wij, wanneer dit nodig is, terugvallen 
op haar bestuurlijke kwaliteiten.

Zonnebloem afd. Nederweert

Voor deze jarenlange inzet voor de Zonne-
bloemgasten van Nederweert, is de Zonne-
bloem grote dank verschuldigd. Vandaar dat 
de heer Van As van het Provinciaal Bestuur spe-
ciaal aanwezig was bij het opspelden van de 
gouden Zonnebloemspeld voor Betty Seijkens .

Ook voor Corrie van Praat was het een bijzon-
dere ledenvergadering. Ruim 10 jaar heeft 
Corry zich ingespannen voor de Zonnebloem.
Het grootste gedeelte van deze 10 jaar heeft 
Corrie in Prinsenbeek vervuld. Maar wanneer 
we haar inzet van de laatste paar jaar hier in 
Nederweert beschouwen dan zijn wij ervan 
overtuigd dat haar inzet in Prinsenbeek van 
dezelfde grote betekenis is geweest.
Vanaf het begin dat we in de Antoniusveste 
onze activiteiten uitvoeren, is Corrie van de 
partij geweest. Trouw is zij daar op de maan-
dagmiddag bij activiteiten  aanwezig. Ook nu 
we in het Verzorgingshuis Sint Joseph de draad 
weer hebben opgepakt, is Corrie van de partij 
op de dinsdagmiddagen. Niet alleen op deze 
vaste momenten kunnen we een beroep doen 
op Corrie maar ook op andere momenten. Bij 
het organiseren van bepaalde activiteiten biedt 
zij welwillend haar hulp aan. Onze afdeling 
doet nimmer een tevergeefs beroep op haar. 
Het regelmatige bezoek dat Corrie aflegt bij 
Zonnebloemgasten wordt zeer op prijs gesteld.
Voor deze jarenlange inzet voor de Zon-
nebloemgasten van Prinsenbeek en Neder-
weert, is de Zonnebloem ook aan haar veel 
dank verschuldigd. Vandaar dat de voorzitter 
van onze afdeling de eer had om Corrie de 
welverdiende Zilveren Zonnebloemspeld te 
mogen opspelden onder het toeziend oog 
van de provinciale bestuurder Van As.
Tot slot bood onze afdeling beide dames een 
mooie bos bloemen aan. 

 TvCGJ
      

Foto: links Corrie van Praat en rechts Betty Seijkens.



Jaar in jaar uit
een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*

Leën Assurantiën B.V.
Smisserstraat 20
6031 AE NEDERWEERT
T (0495) 63 18 39
E info@leenassurantien.nl
I www.leenassurantien.nl

*
D

e 
ac

tie
 lo

op
t v

an
 2

 d
ec

em
be

r 2
01

3 
to

t e
n 

m
et

 3
1 j

an
ua

ri 
20

14
.

V
ra

ag
 n

aa
r d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
 o

f k
ijk

 o
p 

w
w

w
.re

gi
ob

an
k.

nl
.

Kom uiterlijk 31 januari 2014 bij ons langs en regel het direct.

Entrée Vröllie: 9 euro / Hieëre mooge gratis binne!
Veurverkaup: Ditjes en Datjes, Kerkstraot 49, Ni-jwieërt en Café-zaal Bi-j Le-nie

Start programma: 20.00 oor
Lokasie: Café-Zaal Bi-j Le-nie
Kruusstraot 53 Ni-jwieërt-Indj
www.cafezaalbijlenie.nl
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fiEëSt-Dj HAroLDenHieërebingo met 
sjieke prieëze!
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LokALE ArtiEStEN:

Dao geuns | Niels timmermans 

Maikel en Daphne  

Vera en jeroen | rudi Veltrop
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Kerstvakantie bij De Pelen

Gevarieerd vakantieprogramma 
in De Groote Peel    

In de Kerstvakantie is er van al-
les te beleven bij Buitencentrum 
De Pelen van Staatsbosbeheer. 
En het leuke is dat je niet alleen 
buiten, maar ook binnen de na-
tuur kunt ontdekken. Buiten, in 
De Groote Peel,  is er een Lichtjes-
wandeling, een Midwinterwan-
deling met snert en een Speuren 
naar sporentocht, binnen kun je 
genieten van de uilententoonstel-
ling Nachtbrakers en lekker aan 
de slag in het Uilenlab! Weer of 
geen weer, er is altijd iets te doen 
bij Staatsbosbeheer! Alle activi-
teiten starten bij het Buitencen-
trum aan de Moostdijk 15 te Os-
pel: www.buitencentra.nl 

Een beetje licht in de duisternis
De eerste dag van de Kerstvakantie, 
zaterdag 21 december, is ook de eer-
ste dag van de winter. Bovendien is 
het de kortste dag van het jaar en dus 
de dag dat het ’t langste donker is! 
Staatsbosbeheer brengt een beetje 
licht op deze donkere dag met een 
Lichtjeswandeling in De Groote Peel. 
Kaarsjes op het pad zorgen er voor 
dat deze wandeling vast heel sfeervol 
wordt. Starten om 19.00 uur bij het 
Buitencentrum. Deelname kost € 7,50 
per persoon, inclusief een verwar-
mend drankje na afloop. 

Een dag later, op zondag 22 decem-
ber, is er een Midwinterwandeling in 
De Groote Peel. Je gaat lekker door-
stappen over knuppelbruggen en 
Peelbanen terwijl een Peelgids ver-
telt over het gebied. Daarna samen 
genieten van een kop snert en brood-
jes met worst bakken boven het knis-
perend kampvuur. Starten om 11.00 

uur bij het Buitencentrum. Deelname 
kost € 10,- voor volwassenen en € 5,- 
per kind. 

Een echte speurneus mag zijn 
neus overal insteken
Op maandag 23 en op vrijdag 27 
december kun je meedoen met een 
Speuren naar sporentocht. Dieren 
laten overal in de natuur hun sporen 
achter. Als je die sporen kunt herken-
nen weet je welke dieren er in De 
Groote Peel voorkomen. Starten om 
11.00 uur bij het Buitencentrum. Deel-
name kost € 5,- voor volwassenen en 
€ 3,50 per kind, inclusief gratis entree 
tot de tentoonstelling Nachtbrakers.

Buitencentrum (ook) binnenpret!
In de Peelboerderij bij De Pelen is 
t/m maart 2014 de tentoonstelling 
Nachtbrakers te zien. Deze educa-
tieve en interactieve expositie laat 
je kennis maken met de uilen van de 
wereld. Er zijn veel bijzondere pre-
paraten en er is een speurtocht voor 
de kinderen. Een kaartje kost € 2,50 
voor volwassenen en € 1,50 per kind. 
In het Uilenlab kunnen kinderen 
braakballen pluizen, vogelvoeder-
spulletjes maken, uiltjes knutselen 
en nestkastjes timmeren. Deelname 
aan het Uilenlab kost € 3,50 zónder 
en € 7,50 mét nestkastje timmeren. 
In de Kerstvakantie is Nachtbrakers 
– m.u.v. 1ste Kerstdag en Nieuwjaars-
dag - elke dag van 11.00 tot 16.00 
uur geopend. Tip: op vertoon van 
het entreekaartje krijgen kinderen 
een gratis Uilskuikenpannenkoek bij 
restaurant de Dorpsherberg: www.
dedorpsherberg.nl 

Voor de meeste activiteiten geldt 
vooraf aanmelden bij het Bui-
tencentrum. Dit kan telefonisch: 
0495 – 641 497 of per mail: depe-
len@staatsbosbeheer.nl Voor de 
tentoonstelling hoef je niet te 
reserveren. Het Buitencentrum is 
in de Kerstvakantie geopend op 
maandag t/m zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Op 1ste Kerstdag en 
op Nieuwjaarsdag is het Buiten-
centrum gesloten. 

Start Cursussen Cocon
Vrij hobbyen elke woensdag-middag  U kunt altijd
 1 x p.2. wkn. in-stromen!

Engels conversatie woensdagmiddag eerstvolgende les
 1 x p. 2 wkn. 8 januari

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

Solliciteren woensdagavond 15 januari 2014

Internetbankieren dinsdagavond 4 februari 2014

Digitale fotobewerking  donderdagmiddag 13 maart
beginners 

Hebben en houden  dinsdagavond 11 maart
van kuipplanten 

Tekenen kids 6-8 jr. woensdagmiddag 15 januari
 éénmaal p. 2 wkn 

Windows dinsdagmorgen 7 januari

Tekenen&Schilderen  dinsdagmiddag 21 januari
volwassenen 

Tekenen kids 9-12 jr. woensdagmiddag 22 januari
 éénmaal p. 2 wkn 

Computer beginners dinsdagmorgen 11 maart

Omgaan met navigatie maandagmiddag 28 april
 Info-bijeenkomst 

Sms’-en maandagmiddag 12 mei
Info-bijeenkomst 

Moderne multimedia maandagavond 20 januari

Computer allerlei dinsdagmiddag 11 maart

Workshop Sociaal-
netwerksites maandagavond 14 april

PowerPoint woensdagmiddag 12 maart

Voor meer informatie: kijk op onze website www.coconnederweert.nl Stich-
ting Cocon, Kapelaniestraat 6, Nederweert; tel.(495)-626235; email: cursus-
sen@coconnederweert.nl; 

Kerstvoorstelling HET Leeft!

Zaterdagavond 21 december, 
Haazehoof Ospel, 20.00 uur
“Het moest er komen. Hoe, dat was 
de vraag. 
En ze begrepen eigenlijk ook niet 
goed waarom. 
Maar het was hen verteld dat het er 
komen moest. En op korte termijn. 
Een onduidelijkere opdracht hadden 
ze nog nooit gehad. 
Hoe kun je nou van niets iets maken?”
 
Ontdek hoe dit verder gaat én hoe de 
spelers het 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.
Entree: € 7,50. Kinderen t/m 12 jaar 
€ 3,50   
Bestellen via info@melodiederpeel.nl 
of 0495-641750. 
 
Toneelspel door diverse lokale spe-
lers in een bijzondere licht- en zaal-
setting, met muziek en een heerlijke 
kerstsfeer. 

Met: Vera Moris, Patricia de Wit, Na-
dine Bloemers, Simone Bloemers, Hein 
van Deursen, Jan Caris, Tijs de Wit, Lie-
ke van de Laar, Loes Geuns, Willem Tul-
lemans, Jeroen Gielen en Peter Poell.
Muzikaal ondersteund door orkest, 
percussie en zang van Melodie der Peel.

Mijn naam is Els van den Meijden-
berg al meer dan 30 jaar actief in 
het vak pedicure waarvan 20 jaar 
als docent pedicure. Ook ben ik 
al meer dan 10 jaar werkzaam als 
examinatrice en assessor bij het 
examenburo TCI.

Per 1 Februari 2014 start ik in Weert een 
nieuwe school met opleidingen voor pe-
dicure en medisch pedicure.
Tevens worden er in de loop van 2014 
een breed scala aan cursussen en work-
shops aangeboden die te maken heb-
ben met pedicure. Footels zorgt voor 

Footels Pedicure-opleidingen
professionele opleidingen in alle facet-
ten van het beroep pedicure. Hoog-
staande kwaliteit en persoonlijke be-
geleiding hebben bij ons prioriteit. Het 
beroep van pedicure en medisch pedi-
cure is een zelfstandig beroep waarbij 
je over veel vakkennis en theoretische 
kennis dient te beschikken. Pedicure zijn 
is een dankbaar en zeer verantwoorde-
lijk beroep waarbij je mensen van hun 
voetenprobleem afhelpt (o.a. likdoorns, 
eelt en ingroeiende  nagels)  en ze te-
vens voorziet van goed advies. Er is een 
stijgende vraag naar goede (medische) 
pedicures. Nadat je de basisopleiding 
pedicure hebt afgerond werk je over het 
algemeen zelfstandig. Dus je werkt met 
een grote mate van vrijheid (aan huis of 
eigen praktijk). Ook kunt u uw beroep 
uitoefenen bij een podotherapeut, sau-
na en verpleeg- of verzorgingstehuis. 
Een vervolgopleiding medisch pedicure 
behoort tot de mogelijkheden als een 
voorwaartse stap in uw carriere. Footels  
leidt op tot het erkend branchediploma 
pedicure en medisch pedicure.

Ambachtelijk oliebollen en appelbignets 
gebakken  in speciale olie:
Appelbignets € 1,50 p.st.

Oliebollen € 0,80 p.st. (10 stuks voor 7 euro) 
Bestellen is wenselijk.

-------------------------------------
Per 1 januari 2014 wordt onze Cafetaria overgenomen  

door Angelien Snijders-van Nieuwenhoven.
Graag bedanken wij al onze klanten

voor het vertrouwen  in ons.

Per 1 februari 2014 staat ons
een nieuwe uitdaging tegemoet.

De overname van Café/Zaal Smolenaers,
Pastoor Maesplein 1 te Nederweert-Eind

Met dezelfde inzet en enthousiasme 
gaan we ook deze uitdaging tegemoet.

Wij wensen Angelien heel veel succes....!!!
En graag tot ziens in D’Indj
Frans en Désirée van Nieuwenhoven

CAFETARIA D’IND-J
Pastoor Maesplein 11 - 0495 633053

HEERlIJkE OlIEBOllEN IN EIND
Op 31 december van 10 tot 17 uur

HEERlIJkE OlIEBOllEN IN EIND
Op 31 december van 10 tot 17 uur

Uitvaartverzorging
Strijbos

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

De brochure “Wilsbeschikking“ is 
gratis bij ons verkrijgbaar.



Vraagprijs
€ 199.500,- k.k.

Datum van aan-
vaarding in overleg

TE KOOP
Heeft u ook verhuisplannen in 2014?
Bel ons voor een gratis verkoop- of aankoopadvies en 
laat u overtuigen van een “frisse(-n)” aanpak !
Deze opdrachtgevers gingen u, o.a. al in 2013 voor:

We bedanken  onze 
opdrachtgevers  
voor het in ons 

gestelde vertrouwen  
en wensen u fijne 
feestdagen en een 
gelukkig nieuwjaar

www.frissenwoonadvies.nl
Sint Antoniusplein 10 
6031 ED  Nederweert

tel. 0495-460736

Nederweert 
Wilhelminastraat 10
Goed onderhouden 2-onder-1-kapwoning met 
diepe garage (in gebruik als berging/praktijk-
ruimte), royale carport en oprit  
De woning is grotendeels gemoderniseerd o.a. 
nieuwe badkamer, toiletruimte, deels voorzien van 
nieuw stukwerk, vloeren en kunststof kozijnen.
Maak snel een afspraak voor een bezichtiging. 
Dit is dé perfecte woning voor starters!

Zonnepanelen-Zonnecollectoren-Infraroodverwarming 

Dé specialist in

zonne-energie & na-isolatie

Heerweg 8 Nederweert - Tel. 0495-622820 - info@xperal.com

www.wijentegels.nl

Alles op het gebied van 
tegels, natuursteen 

en hout

Pannenweg 100 
6031 RK Nederweert 

T: 0495 63 20 19

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

en za 9.00 - 16.00 uur

MeeR daN 40 jaaR vaKMaNschaP

profiteer nog tot eind 2014 
vAn het verlAAgde btw-tArief vAn 6%

BezOeK ONze shOwROOM vOOR uiTgeBReid advies eN Keuze

Nederweerts
verledeN

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

Aflevering 80

Schaken en dammen
Een van de grootste archeologische monumenten in Nederland bevindt zich in Neder-
weert-Eind. Tussen Gebleektendijk en Kruisstraat bevindt zich een tientallen hectaren 
groot door mensenhanden aangelegd object. Slechts vanuit een vliegtuig of op satelliet-
foto’s is het te zien: een gigantisch blokkenpatroon. Alsof iemand vanuit de hemel een gi-
gantisch ruitjespapier over Nederweert-Eind heeft gelegd. Een buitenmodels speelbord, 
een “schaakbord van de goden”….

Ten zuiden van de Niesakkerbrug (die Os-
pel en Eind verbindt), valt meteen op hoe het 
landschap wordt gedomineerd door de im-
mense, rechthoekige verkavelingsstructuren 
uit de vijftiger en zestiger jaren van de vorige 
eeuw. Grote, vierkante percelen akkergrond 
en weiland, gescheiden door elkaar lood-
recht kruisende ruilverkavelingswegen. Deze 
locatie was 150 jaar geleden nog een groot 
woest en onontgonnen gebied met heidevel-
den en vennen. Vanuit de lucht is nog iets te 
zien; een patroon van elkaar kruisende grijs-
witte, vage strepen, haaks op elkaar en zich 
niets aantrekkend van moderne kavelstruc-
turen. Wegen, greppels en perceelsgrenzen 
worden er genadeloos door doorsneden. 
Soms zijn de strepen goed zichtbaar, hier en 
daar worden ze aan het oog onttrokken door 
het gewas en de begroeiing. Maar ze zijn er 
overduidelijk en onmiskenbaar. Het gaat hier 
om een meer dan tweeduizend jaren oud 
cultuurmonument. Over een oppervlakte van 
een vierkante kilometer strekt zich het res-
tant uit van een prehistorisch akkercomplex 
van vele honderden vierkante akkertjes die 
omgeven waren door hogere aarden dam-
men of wallen. Het vormt de nalatenschap 
van een verloren gegane, maar goedgeor-
ganiseerde prehistorische cultuur. In de ar-
cheologie noemt men zoiets een ‘celtic field’, 
een Keltisch akkercomplex. Dat is een voor 
landbouwdoeleinden gebruikt systeem van 
landindeling uit de IJzertijd. 

De bevolkingsgroei tijdens de overgang van 
de Bronstijd naar de IJzertijd, ongeveer 2500 
jaar geleden, noodzaakte tot efficiënter en 
intensiever landgebruik. Kleine vierkante per-
celen werden stelselmatig en naar behoefte 
ontgonnen. De verwijderde boomstron-

ken werden langs de kant gelegd, waar ze 
de kern vormden dammetjes langs de ran-
den van de akkers. Van elders aangevoerde 
vruchtbare heiplaggen en humus werden op 
de akkertjes aangebracht. Als de grond na 
enkele jaren bewerken uitgeput was, werd de 
bovenlaag verwijderd en bovenop de wallen 
gedeponeerd. De wallen werden zo stilaan 
hoger en breder. Daarna begon het proces 
weer van voor af aan. Door geleidelijke uit-
putting werden de akkers uiteindelijk verla-
ten, waarna een lange braakperiode volgde. 
De vruchtbaarheid van de grond kon zich 
dan weer herstellen. Er werden dan weer 
nieuwe akkertjes aangelegd aan de rand van 
het veld. De dammen lagen 30 á 40 meter uit 
elkaar, soms meer, soms minder. Door hun 
iets andere grondsamenstelling (stenig) en 
ligging (hoger dan de omgeving) zijn ze nog 
steeds relatief droog. Juist door die subtiele 
verschillen in samenstelling tekenen ze zich 
vanuit de lucht nog steeds tegen de omge-
ving af als lichtgrijze banen. Dammen en ak-
kers zijn in de loop der eeuwen volledig ge-
egaliseerd, maar mens noch natuur zijn er in 
de afgelopen millennia in geslaagd om álle 
sporen van dit immense “schaakbord” uit te 
wissen.

Alfons Bruekers

Het “schaakbord van de Goden”. 
Tekening van René Duret voor SGN.

Meer weten? Lees erover in “Nederweerts Verleden, Mensen, Macht & Middelen” (1996). 
Het boek is nog zeer beperkt verkrijgbaar voor €17,50 via contact@nederweertsverleden.nl 

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren 

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

Eventueel thuisbezorgd.

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

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

Zaagsel eN houTveZels
het hele jaar door scherp leverbaar:
 losgestort verpakt
 Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
 Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
 Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

Bus houTveZels, wiNsuM
Tel: kantoor 0595435660 

veRkoop 
Bert Jacobs 06-53654175

Veurverkaup Pronk-
zittinge KV De Piepkukes

Auch dit jaor zulle de Piepkukes weer 2 
grandiooze pronkzittinge organiseere.
Dees Pronkzittinge zulle plaats gaon 
vinge in Gemeinschapshoees “Rei-
gershorst” op vri-jdig 3 jannewarie 
en zaoterdig 4 jannewarie 2013. 

De artieste die invulling aan deze 
aovund-j zulle gaon gaeve maake vae 
binnekort bekind-j

Wieeter zal op vri-jdig aovund-j ut 
Boorebroeedspaar vur 2014 be kint-j  
gemaakt-j waere en op zaoterdig zal 
de nowwe Piepkuke Preens zien in-
treej doon.

Veurverkaup á 9,00 Euro vingt-j
plaats op vri-jdig 20 december 
van 19.00 oor tot 21.00 oor beej 
Kefee/Zaal Smolenaers, Pas-
toeer Maes plein 1 in D’Ind-j. 
In de vrije verkaup zeen de kaarte 
nog verkrieeg baar tot vri-jdig-
middig 4 jannewarie. Let-j op!!! 
Maximaal 8 kaarte per persoon!

Zeeje benowd-j weem de nowwe 
preens gieet waere of weem ut 
boorebroeedspaar wurtj vur 2014, 
dan zurrugt-j dejje d’r beej zeet-j op 
3 of 4 jannewarie. Oos artieste zulle 
uch met vul humor en lol unne schit-
terendje aovund-j bezurge.

Kiekt-j op www.depiepkukes.nl of 
www.facebook.com/kvdepiepkukes 
vur mieer informasie.

Nieuwjaarsbijeenkomst 
met workshop  

Borstkankervereniging 

Op dinsdag 7 januari a.s. organi-
seert het B-actief netwerk Weert 
van Borstkankervereniging Ne-
derland een nieuwjaarsbijeen-
komst. De bijeenkomst vindt 
plaats van 9:30 tot 12:00 uur in 
het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. 

Tijdens deze eerste bijeenkomst van 
het nieuwe jaar is er volop gelegen-
heid om elkaar informeel te ontmoe-
ten onder het genot van een drankje 
en een hapje.
Dymph van der Donck verzorgt een 
leuke workshop: het maken van een 
wintervoer ‘taartje’ voor de vogels.  
Voor deze workshop wordt een bij-
drage van € 5,- gevraagd. Aanmelden 
voor deze workshop kan tot en met 
30 december 2013 bij Henny Brand-
wijk, e-mail: wgb.brandwijk@gmail.
com of 0495 - 54 83 09.

Sinterklaas bij OBS de Klimop en ik-ook

5 december was het dan eindelijk zo-
ver: Sinterklaas kwam op bezoek.
Dat de Sint een dagje ouder wordt, 
merkten de kinderen al snel, om 8.45 
uur was Sinterklaas niet op school.
2 pieten kwamen toch wel een beetje 
ongerust naar de Klimop: Sinterklaas 
was nog niet klaar!
Sinterklaas is best een beetje ijdel en 
hij wilde er heel mooi uitzien voor 
zijn bezoek aan de Klimop en ik-ook. 
Daarom had hij vanmorgen vroeg 
een bezoekje gebracht aan zijn vaste 

kapper: Will’s hairstyling. Maar Sin-
terklaas was niet op tijd klaar en hij 
wilde de kinderen niet laten wachten 
en daarom mochten ze hem ophalen 
bij de kapper
Samen met alle kinderen gingen de 
zwarte pieten Sinterklaas in de kap-
salon ophalen en toen kon het feest 
op school beginnen. 

Het was een gezellige dag voor jong 
en oud met liedjes, versjes, cadeau-
tjes en mooie surprises!

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

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



Competitieprogramma Senioren
Zondag 22 december
Merefeldia 4 – Veritas 3  11:00
Eindse Boys 2 – Merefeldia 5  11:00/12:00
Merefeldia 7 – Roggel 7  10:00
Mifano VR1 – Merefeldia VR1  11:45/13:15

Agenda
Zondag 5 januari
Nieuwjaarsreceptie
Aanvang 15:00 uur
Zaterdag 18 januari
Vrijwilligersavond
Aanvang 20:00 uur
Donderdag 16 januari
Kruisjasavond (overige data 23 en 30 jan.)
Aanvang 20:30 uur

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

Hervatting Trainingen
Van 23 december tot en met 5 januari is de 
accommodatie gesloten voor voetbalacti-
viteiten. Het trainingsrooster wordt vanaf 
maandag 6 januari hervat.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 5 januari zal vanaf 15:00 uur de 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. 

Merefeldia wenst haar leden, sponsoren en 
supporters fijne feestdagen en een gezond, 
sportief maar vooral gelukkig nieuw jaar. 
Wij hopen u te mogen begroeten op onze 
nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari, 
vanaf 15:00 uur, om met ons het glas te hef-
fen op het jaar 2014.

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

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag
7e en 8e Indoorwedstrijd bij Vriendschap en 
Strijd te Hunsel

Recurve:
Ronnie Gielen 280 en 271
Rick de Wit 272 en 277
Anke Vaes 257 en 256
Compound:
Johan de Wit 281 en 281

Programma
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

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.

Alvast fijne feestdagen en graag tot ziens bij 
de zwem4daagse!

Wedstrijdschema HV Merefeldia

Zaterdag 21 December
Nederweert, de Bengele
DS1 Ospel/Merefeldia 1 – Rapiditas 2 19.00u
DS2 Ospel/Merefeldia 2 – ESC`90 3 20.15u

Wedstrijdbal wordt deze week ge-
schonken door: Eetcafé de Kleine Winst

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 21 DECEMBER
sporthal  De Bengele Nederweert
DS1. Ospel/Merefeldia DS1 - 
Rapiditas DS2 19.00u.
DS2. Ospel/Merefeldia DS2 - 
ESC’90 DS3  20.15u.
 

zie ook: www.handbalclubospel.nl

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 –Carambola 1  = 4 – 2.
Vlegelke 2 – DDD 2  = 6 – 0.   
Aad Remunj – Vlegelke 3  = 2 – 6.

In het eerste speelde Well Wijen uitstekend 
met maar 8 beurten was het gedaan en 
haalde hij  19.39 gem.
In het derde speelde Theu v.d. Kruijs goed 
met 2.09 en Peter Poell met 2.00. gem.

Programma Libre
Maandag  6 – 1
Carambola 2 – Vlegelke 2.
Vlegelke 3 – Odilia 1.
Dinsdag 7 – 1
Vlegelke 1 – De Siem 1.

Uitslagen Golf
Vlegelke 1 – BVE 2 = 9 – 3.
Rooij 2 – Vlegelke 2 = 5 – 7.
BCW 2 – Vlegelke 3 = 3 – 9.
Vlegelke 4 – Kantien 1 = 12 -0.

Programma Golf
Vrijdag 20 – 12
Jonas 2 – Vlegelke 3

Veel Succes LB

RKSVO Nieuws

Vrijdag 20 december:
Bioscoopavond RKSVO F en E 18.00
Bioscoopavond RKSVO D en C 20.30

Zaterdag 21 december:
RKSVO A1 - VV Kessel A1 14.30

Zondag 15 december:
RKSVO 1 - vrij
RKSVO 2 - Venlosche B. 3 11.30
RKSVO 3 - vrij
RKSVO 4 - vrij
DESM 5 - RKSVO 5 09.30
RKSVO 6 - vrij
RKSVO 7 - MMC Weert 8 10.00
SJVV da.1 - RKSVO da.1 11.00
RKSVO B1 kerstzaaltoernooi Heythuysen

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
  

Op 25 november ontvingen we het droevige 
bericht dat Mevr. v.d. Voort – Janssen was 
overleden. 
Bestuur en leden wensen Jac en Tim heel 
veel sterkte met dit grote verlies. Dat de 
mooie herinneringen aan Truus hun heel 
veel steun en kracht mogen geven om dit 
verlies te kunnen dragen.

AGENDA DECEMBER – JANUARI:
23 december  
Repetitie majorettes Reigershorst.
Muziekkorps geen repetitie
23 december  
Bijeenkomst activiteitencommissie  20.00 uur 
Bij Geer Janssen
30 december  
Muziekkorps geen repetitie
Repetitie majorettes indien nodig
05 januari 
Majorettes deelname aan jeugdbontemid-
dag Reigershorst.
06 januari
Nieuwjaarsreceptie in clubgebouw aanvang 
19.00 uur
13 januari  
Repetitie majorettes en muziekkorps

Op zaterdag 25 november j.l. organiseerde 
K.V. de Piepkukes het kakelspektakel.
Winnaars van de liedjesavond werden Vera 
en Jeroen Dings.
Hartelijke felicitaties voor het winnende duo. 

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

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

nieuwjaarswensen.

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

SPLASHCOMPETITIE

Een beetje rommelig is het wel… de twee-
de splashcompetitie uit de reeks van drie. 
Op 08-12-2013 in het zwembad van Neder-
weert. Er is wat consternatie over de briefjes 
en zwemmers die niet op tijd op komen da-
gen. Toch lijkt de stemming daar geenszins 
onder te lijden, die is namelijk buitenge-
woon goed. Jolig zelfs bij meerdere teams.
“ik vind het vandaag heel leuk” zegt Bart 
de Wit, geen onbekende bij ZPC. “Maar 
dat komt ook omdat mijn beste vriend Tom 
er vandaag bij is. En ik mag 4 keer zwem-
men, dat is nieuw. Ik zwem ongeveer twee 
tot tweeëneenhalf jaar bij ZPC. Ik wil graag 
de topper van ZPC worden!” zegt Bart met 
een brede grijns. “Dat het wat rommelig is 
ontgaat me, want opa, oma en een oom zijn 
er ook. En pappa maar die is er bijna altijd.”
Dat Bart op de goede weg is om topper te 
worden blijkt wel bij de prijsuitreiking!!

Uitslagen:
Meisjes, junioren 1  
1ste plaats Danique klomp
Meisjes, junioren 2 en 3  
1ste plaats Esmée Venner
3de plaats Femke de Wit
Meisjes, jeugd 1 en 2  
1ste plaats Tamara Bloemers
3de plaats Ayla Thiessen
Dames, senioren 1 en 2  
1ste plaats Jessica de Leeuw
Dames senioren  
3de plaats Iris Bloemers
Jongens, junioren 3 en 4  
2de plaats Tom Linsen
3de plaats Marijn van Doorne
Jongens, jeugd 1 en 2  
1ste plaats Wouter Kamperman
Heren, senioren 1 en ouder  
1ste plaats Koen van der Wallen
3de plaats Stefan de Leeuw
Meisjes, minoren 2  
1ste plaats Scarlet Princen
Jongens, minioren 2 
2de plaats Aron Snellen
Meisjes, minioren 3  
3de plaats Rachelle Luimes
Meisjes, minioren 4 
3de plaats Dyonne Klomp
Jongens, minioren 4  
1ste plaats Bart de Wit
2de plaats Tom Charlier
Meisjes, minioren 5  
2de plaats Daphne Hermans
3de plaats Solenn Hoeben
Jongens, minioren 5  
2de plaats Ivar Snellen
3de plaats Tristan Princen
   

Duikteam Nederweert ook in 2014 
volop in beweging !!

Zoals jullie gewend zijn van onze vereniging, 
blijven wij ook in 2014 volop in beweging. 
Traditioneel starten we de eerste zaterdag 
van het nieuwe jaar met een Buddyrun. 
Hierbij worden de deelnemers in buddypa-
ren ingedeeld, waarbij ze dan een hinder-
nisparcours moeten afleggen die verdeeld 
is over het hele zwembad. Het is de bedoe-
ling dat je dit als buddypaar in een zo snel 
mogelijke tijd volbrengt waarbij je ook nog 
extra bonuspunten kunt verdienen door de 
opdrachten die je onderweg tegenkomt 
zo goed mogelijk te maken. De winnaars 
krijgen dan de wisselbeker mee naar huis. 
Daarna is er altijd een nieuwjaarsreceptie 
in de kantine van zwembad De Laco in Ne-
derweert die  altijd goed bezocht wordt ( de 
club bestaat uit 140 leden ). Ook betreft het 
geven van opleidingen starten we in 2014 
weer goed. Je kunt zelfs eind januari weer 
starten met een duikopleiding tot Open 
Water Diver  met een speciale korting.  Kijk 
hiervoor ook op onze website www.duik-
teamnederweert.nl of stuur een mail naar 
info@duikteamnederweert.nl 

Programm Zo. 22 dec. Senioren
RKAVC 1 - Eindse Boys 1 14.30 uur 
Eindse Boys 2 - Merefeldia 5 12.00 uur 
Eindse Boys 4 - Someren 9 10.00 uur 
Eindse Boys 5 - Leveroy 4 10.00 uur

Mededelingen
RKAVC: De Sprunck, Dorpstraat 1, 6042 LA, 
Roermond
Donderdag 19 dec.  kaarten aanv. 20.00 uur 
in  de kantine
Supporters welkom bij de wedstrijden
Laatste speelronde voor de winterpauze, 
laatste training 19 dec.
Houd donderdag 2 jan. 2014 vrij voor de 
nieuwjaarsreceptie
Voor mogelijke ingelaste wedstrijden of an-
dere mededelingen zie www.eindseboys.nl

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
Zaterdag 7 december is er de 7e & 8e indoor 
verschoten. Dit werd georganiseerd door de 
Vriendschap en strijd  in Hunsel. Van Willem 
Tell schoten hier 7 schutters aan mee. De ge-
schoten punten waren als volgt :

Compound: Johan Vaes  276 , 275

Heren Recurve: Bas Akkerman 274 , 269  
Paul Hermans  249 , 245 

Dames Recurve: José Hermans 252 , 244   
Josefien Kessels 222 , 229 Monika Trzeciak  
212 , 194  Irma van Doren  162 , 175

Agenda : 
4e bondwedstrijd  13 14 15 December 
bij de Grensjagers in Ospel
21 december is er een wedstrijd onder-
ling , schutters van Willem Tell
5e Bondwedstrijd 10 11 12 januari  bij 
Willem Tell in Nederweert
6e Bondwedstrijd 23 24 25 26 januari  
bij Sint Hubertus in Stramproy
7e Bondwedstrijd 20 21 22 23 februari 
bij Vriendschap en Strijd in Hunsel

Wij van Handboogvereniging Willem Tell zijn 
steeds op zoek naar mensen die interesse 
hebben in handboogsport schroom niet om 
eens binnen te lopen. Iedereen is van harte 
welkom vanaf  10 jaar tot … jaar. Handboog-
sport is een sport voor jong en oud.
Wij hebben bogen waarmee we u kunnen 
leren schieten. Het is geen gevaarlijke sport 
zoals ook nog wel eens mensen denken. 
Voor de kleinste hebben we apparte  trai-
nings tijden zodat we aan iedereen aandacht 
kunnen geven.

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

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

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

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

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

Sportnieuws Jumping Giants

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 51,  21 december en 22 december 2013.

Zaterdag 21 december.
Geen uitwedstrijden.  
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 22 december.
Geen uitwedstrijden.

Thuiswedstrijden.
U12-1 – Yellow Sox 12.30 uur.
U14-1 – EBCG 12.30 uur.
DS – Tracks 14.30 uur.
HS-2 – Bladel 14.30 uur.
U18-2 – Boemerang 16.30 uur.
HS-1 – Black Shots 16.30 uur.

Sportieve groet en fijne wedstrijden.

Kerstvakantie: 24 december 2013 t/m 1 
januari 2014. Dus geen trainingen.
Donderdag 2 en vrijdag 3 januari 2014 
gaan alle trainingen door.

Fijne Kerstdagen en een goed 2014.
Jumping Giants, let’s go.

Op zaterdag 7 december zijn de VC Fortutas 
meisjes C volleybalkampioen geworden in 
hun klasse. Een geweldige prestatie voor het 
eerste jaar in de C-klasse voor dit team. Het 
team wist dat ze met 4-0 moesten winnen 
en dan hopen dat concurrent VC Weert een 
set zou laten liggen. Al voor de 1e opslag 
werd duidelijk dat Weert een set had ver-
loren. Dat motiveerde de Fortutas meiden 
enorm om alle sets te gaan winnen.

Meisjes C kampioen

Gevecht voor elke bal
Ze gingen voor elke bal dit resulteerde in een 
van de beste wedstrijden van het seizoen. 
Met 4-0 werd er gewonnen van Peelpush 
en het kampioenschap was een feit omdat 
Stravoc en Weert nu op een onoverbrugbare 
achterstand staan. Proficiat meisjes, coaches 
Fré en Will en trainer Roland. De meisjes 
promoveren nu naar de Hoofdklasse C jeugd 
en starten in januari met deze competitie.

Per 1 januari 2014 is ons bedrijf kapsalon 
Cor Geurtjens V.O.F. beëindigd.

Al onze klanten hartelijk bedankt.

Tevens wensen wij jullie en iedereen een
voorspoedig en gezond Kerst en Nieuwjaar.

Veel geluk in de toekomst.

Cor & Riek Geurtjens-Frenken

Lochtstraat 2, 6035 BN Ospel, tel. 0495-632428
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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)

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

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
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WWW.MAKEAWISHNEDERLAND.ORG

Ik ben leukemiepatiënt

®

k ben leukemiepatiënt

®

GEEF KINDEREN MET EEN 
LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE 
DE KRACHT OM KIND TE ZIJN.

SMS* WENS NAAR 4333  EN 
DONEER ÉÉNMALIG 2 EURO



De gemeente Nederweert stelt ook dit 
jaar weer gratis strooizout beschikbaar 
aan haar inwoners. Met deze actie 
willen we burgers motiveren om het 
trottoir voor hun woning schoon te 
houden. Evenals voorgaande jaren 
helpt een aantal uitkeringsgerechtig-
den mee bij het sneeuwruimen als dat 
nodig is. Op deze manier willen we er 
met z’n allen voor zorgen dat iedereen 
veilig over straat kan in tijden van 
gladheid. 

Inwoners van de kernen Nederweert, 
Budschop, Ospel en Nederweert-Eind 
kunnen het gratis strooizout afhalen 
bij de gemeentegarage. Per adres kan 
één zakje worden afgehaald.
De dorpsraden van Ospeldijk en Leve-
roy zorgen, net als vorig jaar, zelf voor 
de verspreiding van het strooizout in 
hun kernen. 

Afhalen bij gemeentegarage
Op donderdag 19 december is de eer-
ste afhaalmogelijkheid bij de gemeen-
tegarage aan de Gutjesweg 2 tussen 
13.00 en 15.00 uur. Let op: bewoners 
moeten de Weerterlandpas en een 
legitimatiebewijs meenemen. Als u zelf 
niet kunt komen, is het ook mogelijk 
om aan de afhaler uw Weerterlandpas 
en legitimatiebewijs mee te geven. 

De volgende afhaalmogelijkheden 
zijn op maandag 23 december tussen 
14.00 en 16.00 uur en dinsdag 7 januari 
tussen 14.00 en 16.00 uur. Afhankelijk 

Door de herinrichting van de Brugstraat en 
Geenestraat, tussen de Lindenstraat en de 
Kerkstraat, is de situatie voor het verkeer 
op een aantal onderdelen (aanzienlijk) 
gewijzigd. 

De doorgang tussen de twee appartements-
gebouwen aan de Geenestraat naar de 
parkeerplaats aan de Burg. Hobusstraat 
zorgt voor verkeersonveilige situaties voor 
de voetgangers op het trottoir aan de 

Gouverneur Bovens, Commissaris van 
de Koning in Limburg, bracht vorige 
week woensdagmiddag, 11 december, 

van het weer worden meer afhaalmo-
menten ingepland. Houd daarvoor ook 
onze website in de gaten.

Thuis afhalen/bezorgen 
In de kern van Leveroy wordt huis 
aan huis bezorgd door de dorpsraad. 
Bewoners die buiten de bebouwde 
kom wonen, kunnen vóór de kerst een 
zakje strooizout afhalen bij de familie 
Kurstjens, Sillenhoek 3a in Leveroy. In 
Ospeldijk kan het strooizout afgehaald 
worden op vrijdag 20 december tussen 
13.00 en 17.00 uur bij de familie Ver-
meeren, Meijelsedijk 113.

Effect
Het grootste effect van het zout krijgt u 
door bij sneeuwval eerst de sneeuw te 
ruimen en daarna het zout te strooien. 
Een zakje van 5 kg strooizout is vol-
doende om circa 500 m² te strooien. 

Vrijwilligers
Afgelopen winter heeft een aantal 
uitkeringsgerechtigden meegeholpen 
bij het sneeuwruimen, zodat ze iets 
terug konden doen voor hun uitkering. 
Ook dit jaar staan ze weer klaar om 
mee te helpen bij de gladheidbestrij-
ding. De gemeente heeft samen met 
Woningvereniging Nederweert bekeken 
op welke plekken problemen ontstaan 
door gladheid en sneeuw en waar actie 
van deze vrijwilligers nodig is. Prioriteit 
hierbij zijn de looproutes die de oudere 
inwoners gebruiken vanuit de verzor-
gingscentra richting het centrum.

Geenestraat. De doorgang wordt ook veel 
gebruikt als sluipweg. Verder ervaren de 
bewoners van de appartementen hinder 
bij het in- en uitrijden van de parkeerga-
rages. 

Daarom hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om de Burg. Hobusstraat, 
tussen de Geenestraat en de parkeerplaats 
bij Emté, volledig af te sluiten voor gemo-
toriseerd verkeer. Hiervoor is de wettelijke 

een ambtsbezoek aan Nederweert dat 
voornamelijk in het teken stond van het 
functioneren van het openbaar bestuur.

Strooibeleid
Naast bovenstaande acties wordt er 
natuurlijk ook gewoon gestrooid. Het 
uitgangspunt van het gemeentelijke 
strooibeleid is dat we veiligheid voorop 
stellen en dat we zo weinig mogelijk, 
maar verantwoord strooien. Dit is beter 
voor het milieu en de kosten zijn min-
der hoog. Hoe gaan we nu te werk bij 
sneeuwval? Waar strooien we wel en 
waar niet? Kijkt u daarvoor op onze 
website. 

Veiligheid voorop
Burgers vragen we om hun trottoirs 
sneeuwvrij te houden of in ieder geval 
ervoor te zorgen dat er een loopstrook 
beschikbaar is voor voetgangers. Door 
het schoonhouden van de trottoirs, met 
name op de looproutes richting het 
centrum, kunnen oudere minder vitale 
mensen toch nog verantwoord gebruik 
maken van de trottoirs. Het is niet toege-
staan de sneeuw op de rijbaan te schui-
ven Dit kan namelijk gevaarlijk zijn voor 
andere weggebruikers. We weten dat 
het verplaatsen van sneeuw op smalle 
trottoirs wel eens moeilijk kan zijn, maar 
we hopen dat u toch wilt meehelpen om 
deze zo veilig mogelijk te maken. 

Leest u dit en denkt u: ik wil graag 
meehelpen in de tijden dat de overlast 
zich voordoet? Neem dan gerust contact 
op met de gemeente. Hier kunt u ook 
terecht als u nog vragen heeft over het 
strooibeleid. U vindt de strooiroutes op 
onze website.

procedure gevolgd. Op dinsdag 17 de-
cember zijn Amsterdammertjes geplaatst 
aan de zuidzijde bij de Geenestraat. Aan 
de noordzijde van het pad komt een bord 
‘Doodlopende weg’ met een onderbord 
dat aangeeft dat fietsers en bromfietsers 
zijn uitgezonderd. Het verkeer wordt 
op deze verandering geattendeerd door 
tijdelijke borden waarop staat ‘Situatie 
gewijzigd - doorgang afgesloten’. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op 
met Winand Bijlmakers van verkeerszaken.

Het was een druk, maar vooral ook inte-
ressant programma. 

Gesprekken
Zo waren er gesprekken met burgemeester 
Evers, met het voltallige college en met de 
fractievoorzitters van de gemeenteraad. 
Gesproken werd o.a. over de verhouding 
tussen gemeenteraad en college, het 
integriteitbeleid en de regionale samen-
werking. Ook onderwerpen als de weg-
verbinding A2-N266 en bedrijventerrein 
Pannenweg kwamen aan de orde.

Wandeling door centrum
Maar uiteraard was er ook nog even tijd 
om Nederweert te bezichtigen. De Gouver-
neur (helemaal links op de foto), college, 

raadsleden en medewerkers van de provin-
cie lieten zich uitgebreid door de project-
leiding van de gemeente informeren over 
het nieuwe heringerichte centrum. Daarna 
was er in restaurant Bi-j Siem gelegenheid 
om informeel verder te praten, onder het 
genot van koffie met vlaai.

Het bezoek is meer dan geslaagd te 
noemen. Iedereen was zeer tevreden over 
het verloop van de middag. Burgemeester 
Evers vertelt er meer over in zijn weblog op 
onze website. 

Gratis strooizout met Weerterlandpas
Donderdag 19 december eerste afhaalmogelijkheid

Opgelet: doorgang afgesloten

Gouverneur Bovens bezoekt Nederweert

GemeenteContact
Donderdag 19 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. 

'Dag oude school'
Maandag 9 december: een bijzondere 
dag voor alle leerlingen en leerkrachten 
van basisschool Budschop. Om 11.00 uur 
begon namelijk de officiële start van de 
bouwwerkzaamheden. 

Alle kinderen van de school waren hier-
voor naar buiten gesneld en genoten 
zichtbaar van een spannende gebeurte-
nis. Dit maak je niet iedere dag mee. 

Monument
Directrice van de school Barbara Schip-
per sprak alle aanwezigen toe en in het 
bijzonder de leerlingen. Ze gaf aan dat 
de oorspronkelijke school een gemeen-
telijk monument is en dat daarom de 
gebouwgedeelten die niet blijven staan 
heel voorzichtig moeten worden ge-
sloopt voordat de school opgebouwd 
kan worden. Dit slopen is nodig om van 
het bestaan-de gebouw een functionele 
school te kunnen maken.

Aanwezigen
Naast de kinderen en de leerkrachten 
kwamen ook vele ouders en opa’s en 
oma’s een kijkje nemen. Ook algemeen 
directeur René van Strijp en bestuurslid 
Henk Jabben van de stichting Meerder-
weert en wethouder Maria Frenken 
waren aanwezig. 

Even wennen
Na de mooie woorden van Barbara 
Schipper was het de beurt aan Tom die 
de eer had om namens de school een 
verhaal voor te lezen. In zijn verhaal gaf 
hij aan dat alle kinderen nog moeten 
wennen aan het idee van een nieuwe 
school. Voordat het zover was, vond hij, 
moest er eerst een feestelijk startsein 
worden gegeven. En zo gebeurde het 
ook. 

Startsein
Een aantal kinderen uit verschillende 
groepen behoorde tot de gelukkigen om 
de start van de bouw in gang te zetten 
door aan een touw te trekken. Hiermee 
werd de motor van de kraan in werk-
ing gesteld die op spectaculaire wijze 
de eerste happen uit het schoolgebouw 
nam.

De kinderen waren onder de indruk 
van de sloopwerkzaamheden: het echte 

Sinds de nieuwe opmaak van het 
Gemeente Contact vermelden we de 
gewijzigde huisvuilroutes niet meer op 
deze pagina, maar alleen nog op onze 
website. Een aantal inwoners heeft ons 
echter laten weten geen mogelijkheid 
te hebben om op digitale wijze aan de 
informatie te komen. Uiteraard willen 
we al onze burgers zo goed mogelijk 
van informatie voorzien. En daarom 
vindt u vanaf nu de gewijzigde data 

Op onze website vindt u bovenstaande informatie dus ook terug. Typ dan het 
woord afval in het zoekvenster. Begin januari zullen we hier ook het nieuwe schema 
voor 2014 plaatsen.

Als de vuilnisauto zou komen op: komt de ophaaldienst nu op:
Kerstmis 
maandag 23 december  zaterdag 21 december 
dinsdag 24 december maandag 23 december 
woensdag 25 december dinsdag 24 december 
donderdag 26 december vrijdag 27 december 
vrijdag 27 december zaterdag 28 december 
Nieuwjaar 
maandag 30 december blijft maandag 30 december 
dinsdag 31 december blijft dinsdag 31 december 
woensdag 1 januari donderdag 2 januari 
donderdag 2 januari vrijdag 3 januari 
vrijdag 3 januari zaterdag 4 januari 

Over afval ophalen gesproken...
van de huisvuilroutes weer in het Ge-
meente Contact rond de feestdagen.

De vuilniswagen begint om 6.30 uur 
te rijden. Wilt u de duobak op tijd 
klaarzetten, eventueel de avond vóór 
de ophaaldag? De vuilniswagen kan 
namelijk op een ander tijdstip langs-
komen dan u gewend bent! Voor de 
komende twee weken ziet het schema 
er als volgt uit.

Vorig jaar was het druk tijdens de afhaaldagen bij de gemeentegarage. (Foto: gemeente Nederweert)

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

werk was begonnen! Na afloop was er 
voor iedereen warme chocomel en lek-
kere wafels. Dat de kleurrijke ballonnen 
te vroeg verdwenen in het luchtruim, 
deerde niemand meer. 

In de herfstvakantie komen de kinderen 
terug in de verbouwde school. Kijk op 
onze site voor meer foto’s.



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

www.meeuwis-meijel.nl

GROTE OPRUIMING kortingen tot 70%!

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

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

Fijne
feestdagen

* Damesschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Herenschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Kinderschoenen & laarzen HALVE PRIJS
* Sportschoenen & sportkleding STERK AFGEPRIJSD

Voetbalschoenen 
25 tot 50% korting

KOOPZONDAG 22 en 29 december
geopend van 11.00 - 17.00 uur

35 JAAR KOMHOFF SANITAIR: 
EINDEJAARSAANBIEDING;

MEE NEEM PRIJS 
WISA ZELFDRAGEND INBOUWRESERVOIR +

DRUKPLAAT + WANDKLOSET + 
SOFTCLOSE/QUICKRELEASE ZITTING 

NU € 239,- 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Vele kranen met kortingen tot 50 % 
Grohe wastafelkraan van 134,- Nu € 70,- 

ID douchethermostaatkraan van 332,- NU € 166,- 
Diverse opruimings artikelen 

tegen hoge kortingen

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

DAP Lintjeshof
Tips voor een gezonde kerst en 
een rustige jaarwisseling.
De feestdagen in december zijn iets 
om naar uit te kijken, ze brengen fa-
milie en vrienden bij elkaar om te ge-
nieten van gezelligheid, heerlijk eten 
en cadeautjes. Om ervoor te zorgen 
dat voor onze huisdieren deze dagen 
ook een feest zijn, zijn er een aantal 
dingen waar u op moet letten.

Chocolade!
Chocolade is voor ons een lekkernij 
waar we hooguit te zwaar van wor-
den, maar voor de hond kan het giftig 
zijn. Dit komt omdat er in chocolade 
een stof zit die honden slecht kunnen 
verwerken. Afhankelijk van het soort 
chocolade zit er hier meer of minder 
van in. Heeft je huisdier chocolade 
gegeten, neem dan contact op met je 
dierenarts.

De Kerstboom.
Al die glinsterende kerstballen verho-
gen het jachtinstinct van de kat. Ook 
een hond wil er wel eens voor zorgen 
dat er iets uit de boom valt. Kies daar-
om voor onbreekbare versieringen 
(plastic kerstballen, houten hangers) 
zodat je dier zich niet kan verwonden 
aan scherven. Zorg er ook voor dat de 
dieren niet kunnen drinken aan het 
water waar de kerstboom instaat, dat 
is erg irriterend voor maag en darmen.

Het Kerstdiner.
Voeding die voor mensen bedoeld 
zijn bevatten vaak te veel vet, zout of 
kruiden. Dit kan bij huisdieren die en-
kel brokjes of blik gewend zijn flinke 
maag-darm klachten veroorzaken. 
Sommige etenswaren die met regel-
maat met de feestdagen op de tafel 
staan zijn zelfs giftig: druiven, rozij-
nen, macadamia-noten, avocado en 
Allium soorten (prei, knoflook, ui, bies-
look) kunnen potentieel dodelijk zijn. 

Feestkilo’s.
Naast vergiftiging bestaat er nog een 
risico van al dat lekker eten: overge-
wicht! Het is algemeen bekend dat 
overgewicht voor mensen niet goed is 
maar niet iedereen staat erbij stil dat 
overgewicht voor onze huisdieren ook 
gezondheidsrisico’s zoals gewrichts-
problemen en suikerziekte  met zich 
meebrengt.

Natuurlijk kunt u uw huisdier best eens 
iets extra’s geven tijdens de feestda-
gen. Kies dan wel voor verantwoorde 
tussendoortjes. Denk je dat je hond 

of kat toch wat feestkilo’s is aangeko-
men, maak dan een afspraak voor een 
gratis gewichtscontrole! Wanneer je 
huisdier te zwaar blijkt te zijn, kunnen 
wij hem of haar met ons gewichtscon-
trole programma terug begeleiden 
naar het ideaal gewicht. December is 
bovendien “Maand van het overge-
wicht”: op alle dieetvoeding om af te 
vallen geven we 10% korting!

White Christmas.
Het is elk jaar  weer een gok: wordt 
het een witte kerst? Honden zijn gek 
op spelen in de sneeuw, maar laat 
ze geen sneeuw eten, daar krijgen 
ze vaak maagdarmproblemen van. 
Sneeuw kan bij lange wandelingen 
samenklonteren tussen de voetzool-
tjes. Ook strooizout kan de zooltjes 
irriteren. Knip daarom de haren van 
de voetjes goed kort en smeer de 
voetzooltjes voor het uitlaten even in 
met vaseline. Check in de winter voor-
dat je de auto start ook altijd even of 
er geen kat onder de auto zit of geef 
even een klop op de motorkap. 

Vuurwerk.
Het einde van het jaar 2013 komt ook 
in zicht. Voor de meeste mensen vaak 
een groot feest, maar voor een aan-
tal honden en katten niet zo’n groot 
feest omdat ze bang zijn voor het 
vuurwerk. Er verongelukken en ver-
dwijnen nogal wat dieren tijdens de 
feestdagen omdat er te weinig voor-
zorgsmaatregelen getroffen worden. 
Voor meer informatie over preven-
tieve maatregelen of medicatie kunt 
u contact opnemen met onze praktijk 
of kom even langs.

Maak het gezellig!
Tot slot onze laatste “tip”: maak het 
deze dagen gewoon gezellig met je 
huisdier. Een mooie winterwandeling 
met de hond, een zelf-geknutselde 
spelletje voor de kat of een innovatie-
ve kooiverrijking voor konijn of cavia, 
wees vooral lekker creatief en verwen 
de dieren eens met wat anders dan 
eten deze feestdagen!

Bezoek voor meer informatie en acties 
regelmatig onze website lintjeshof.
com en vergeet zeker uw leuk knut-
selwerk of te gekke feestfoto niet met 
ons te delen op onze facebookpagina! 
We kijken er naar uit!

Team Lintjeshof wenst u en uw huis-
dier prettige kerstdagen en een ge-
lukkig en gezond 2014 !

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Te huur

opslagruimTe
ca. 12 x 2.50 mtr

hoogers, tel. 631115

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)

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

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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

www.adsschilderwerken.nl

speciale wiNTerkorTiNgeN

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

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.

Zangverenging St. Caecila 
Ospel

 
De Nachtmis op Kerstavond 24 de-
cember in de Parochie-kerk te Ospel 
wordt opgeluisterd door Gemengde 
Zangvereniging St. Caecilia met als 
solist een kleinkind van mevrouw 
Doortje van Nieuwenhoven-Bongers.

Het programma bestaat uit vaste ge-
zangen n.l. de Deutsche - Messe van 
Schubert, het Kyrie en Stille Nacht van 
Gruber, en diverse kerstliederen in 
verschillende talen. Wij nodigen U 
alle uit om deel te nemen aan deze 
fijne traditie, het samen vieren van de 
Nachtmis.
 
Namens Bestuur en Leden wensen we 
iedereen fijne Kerstdagen en een Ge-
lukkig maar vooral Gezond 2014 toe.

Openbare 
Paranormale Avond

Op: 
vrijdag 20 november om 20:00 uur
Locatie: 
Gemeenschapshuis De Pinnenhof
Adres: 
Kapelaniestraat 4, 6031 BX Nederweert
Entree: 
€ 7,= (Toegang vanaf 16 jaar)

De avond wordt verzorgd door: 
Bernadette van der Vegt
Een avond met helderziende waarne-
mingen aan de hand van foto’s van 
uzelf of een dierbare - levend of over-
leden.

Vogelwerkgroep in De Pelen
Informatieve lezing over uilen 
van Nederweert en omgeving 

In de Peelboerderij van Buiten-
centrum De Pelen is, tot en met 
maart 2014, de tentoonstelling 
‘Nachtbrakers’, over uilen van 
de wereld te zien. Ook in de om-
geving van Nationaal Park De 
Groote Peel komen verschillende 
uilensoorten voor. Welke uilen 
dat zijn en hoe hun leefwijze is, 
hoort en ziet u tijdens een presen-
tatie van Vogelwerkgroep Neder-
weert op zondag 22 en zondag 29 
december in het Buitencentrum. 
De presentaties starten om 13.30 
en om 15.00 uur en zijn vrij toe-
gankelijk. Buitencentrum De Pe-
len van Staatsbosbeheer ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

De Vogelwerkgroep laat in hun pre-
sentatie prachtige foto’s zien van uilen 
die in de omgeving van Nederweert 
en in De Groote Peel voorkomen. 
Daarbij wordt verteld over broedge-
drag, voedsel en leefgebied van deze 
nachtdieren. U komt er zo achter dat 
het helaas niet goed gaat met de ui-
len in Nederland. Dit heeft te maken 
met natuurlijke factoren, maar ook 
met het ingrijpen van de mens op het 
landschap en het verdwijnen van na-
tuurlijke nestruimte. Voedselschaarste 
is bijvoorbeeld een groot probleem 
voor de Kerkuil en Ransuil. Als speci-
fieke muizeneter hebben deze roof-
vogels het zwaar te verduren door de 
flinke afname van het muizenaanbod. 
Met name bij de Ransuil is de popu-
latie nog maar een fractie van het 
aantal in de jaren 1970-80. Deze soort 
heeft daarnaast ook last van de con-
currentie door de Havik, die vanaf de 
jaren negentig juist is toegenomen.

Sommige uilensoorten hebben het 
moeilijk door het verdwijnen van 
natuurlijke nestruimte. Kerkuilen en 
Steenuilen bijvoorbeeld maken hun 
nest het liefste in oude stallen en 
schuurtjes. De Vogelwerkgroep helpt 
deze soorten door uilenkasten te 
plaatsen op daarvoor geschikte plek-
ken. In Nederweert hangen inmiddels 
meer dan zestig Kerkuilenkasten en 
tachtig Steenuilenkasten. En met re-
sultaat! Een toenemend aantal paren 
maakt dankbaar gebruik van deze 
kasten en brengt er hun uilskuikens 
in groot. Zo zet de Werkgroep zich 
actief in om deze soorten voor Neder-
weert te behouden.  

Nog meer uilen bij Buitencentrum 
De Pelen 
De presentatie door de Vogelwerk-
groep is één van de activiteiten die 
Staatsbosbeheer organiseert in het 
kader van de tentoonstelling Nacht-
brakers. De tentoonstelling is t/m 
maart 2014 te zien in de Peelboerderij 
van De Pelen. Meer informatie: www.
buitencentra.nl 

Prijswinnaars bij Bibliocenter  
Nederland Leest is voorbij, Sin-
terklaas is alweer het land uit, de 
Kerstman moet nog langs komen 
en toch mag Bibliocenter op zater-
dag 14 december in de bibliotheek 
Weert cadeautjes uitdelen. 

Liesbeth Vogelaar, directeur van Biblio-
center reikt om 11.00 uur de prijzen uit 
van de krasactie bij Bibliocenter afge-
lopen november ter gelegenheid van 
Nederland Leest. Leden uit de gemeen-
tes Nederweert, Maasgouw, Leudal en 
Weert hebben prijzen gewonnen.

Acht winnaars krijgen zaterdag hun 
prijzen overhandigd. De overige elf 
winnaars krijgen hun prijs toegestuurd 
of kunnen op een later tijdstip in hun bi-
bliotheek in ontvangst nemen . De prij-
zen lopen uiteen van vrijkaarten voor 
het Gaiapark, voor Klein Zwitserland, 
de kasteeltuinen in Arcen, het waterpa-
radijs Landal Vennenbos, Outdoorpark, 
kasteel Hoensbroek, de voorstelling 
“Gejaagd door de wind” in het Munt-
theater en een speciale Biebbox.

De prijzen vormen het staartje van 
NL Leest 2013.
In november hebben de leden van 
de bibliotheken in het hele land het 
bekende boek van Godfried Bomans 
“Erik of het klein insectenboek” ca-
deau gekregen bij de actie NL Leest. 
Dit jaar was in elk boek een boeken-
legger toegevoegd met een kraslot. 
Hiermee kon je een reisje winnen naar 
Newcastle én mooie troostprijzen.

Voordeelmetjebiebpas
Met deze actie brengen de bibliothe-
ken “voordeel-met-je-biebpas” extra 
onder de aandacht. Een bibliotheek-
pas is niet alleen handig om boeken, 
tijdschriften en dvd’s te lenen. Je kunt 
er ook gratis mee internetten in de 
bibliotheek. En je krijgt steeds meer 
voordeel met je biebpas. Op heel veel 
plekken in het land krijg je korting bij 
allerlei, uiteenlopende activiteiten. 
In bibliotheken bij lezingen, bij be-
zoek aan pretparken, bij het volgen 
van cursussen, bij bezoek aan musea. 
Op www.bibliocenter.nl onder “Actu-
eel” leest u waar u allemaal voordeel 
heeft met uw bibliotheekpas. 

Bij Bibliocenter zijn maar liefst 19 
prijswinnaars uit de bus gerold. Zij 
hebben gereageerd op de bladwijzer 
uit “Erik of het klein insectenboek” 
met achterlating van hun e-mail-
adres. 

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272

Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert


