
Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

Buiten deze tijden belt u voor spoed-
recepten 63 26 96
of het centrale apotheeknummer

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

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

Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststof kozijnen
kitwerken

Ook voor aluminium carports
Tel. 0495-625714

Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

n u m m e r 5 2 • j a a r g a n g 8 7 • 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

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

“Kunnen wij het maken? Nou 
en of!” Deze uitspraak van de 
bekende kinderheld Bob de Bou-
wer is honderd procent van toe-
passing op de Prulle-Joekels uit 
Nederweert-Eind. Gein prulle, 
waal joekels van optochtwagens 
bouwt deze uit z’n voegen groei-
ende vriendengroep. Met man en
macht zetten zij zich al elf jaar in 
voor de Vastelaovundj. Dit vieren 
ze op 10 januari 2014 met een ju-
bileumreceptie en feestavond bij
Café Zaal Smolenaers in Neder-
weert-Eind.

Eind 2003 begonnen, vieren zij in 
2014 het elfjarig bestaan. Jonge hon-
den die zich bedachten een optocht-
wagen te gaan maken. Lichtend voor-
beeld waren natuurlijk De Schuuvers 
uit Nederweert-Eind die hen jaren-
lang voorgingen in de optocht. In-
middels is de groep gegroeid, zijn de 
vrienden ouder geworden, hebben zij 
door opleiding en ervaring meer ken-
nis en kunde gekregen en zijn hun 
optochtwagens steeds creatiever en 
geavanceerder geworden. Uiteraard 
binnen de grenzen van het volgens 
de optochtcomités toelaatbare, want
ze willen geen ongelukken! Niet in de 
optocht en niet meer binnen hun ge-
lederen. Die ene maal dat iemand een
ladder tegen het hoofd kreeg en met 

Prulle-Joekels 1 x 11 jaor

Dikke complimenten voor vriendengroep!

hersenschudding werd afgevoerd, 
willen ze toch liever niet overdoen. 

Hun hands on mentaliteit en vin-
dingrijkheid, maar vooral de vaste-
laovundjsspirit resulteerde in een 
reeks van prijswinnende wagens. In 
2007, 2008, 2010, 2011, 2012 en 2013 
scoorde hun wagens een eerste prijs. 
De overige jaren scoorden ze een 
tweede of derde prijs. 

Deze uit 35 leden bestaande vrien-
dengroep startte met z’n 16-en. Drie 

van hen voelden er wel wat voor 
om aan de optocht in Weert en Ne-
derweert mee te doen. Zij beseften 
echter terdege dat ze met z’n drieën 
hun ambities niet konden waarma-
ken. Dus gingen ze uit op mankracht. 
Wat nu een facebookbericht zou zijn, 
was elf jaar geleden een brief die in 
de brievenbussen in Nederweert-Eind
werd gedaan. Met een oproep om 
zich aan te sluiten bij de wagengroep, 
zoals ze zich toen nog noemden. Ge-
interesseerden konden aspirant-lid
worden voor een contributiebedrag 
van 25 euro per jaar. Van prijsin-
dex houden zij niet: de contributie 
is sindsdien namelijk niet gestegen. 
Wat wel steeg was het aantal spon-
soren dat hen voorzag van een werk-
budget voor de steeds vakkundiger 
afgewerkte wagens. Mogelijk heeft u
een van hun wagens al eens in de op-
tocht in Herkenbosch gezien? De per-
soneelsvereniging van Akzo Nobel 
huurt namelijk sinds enkele jaren hun 
wagen. Dit levert een welkome extra
bijdrage in de clubkas op. Hun eerste 
vaste sponsor was echter Jos Jaspers, 
die zijn collega Jack Beerens ‘Prulle-
Joekel’ noemde. Jack, prins 2004 van 
Karnavalsvereniging De Piepkukes, 
droeg deze benaming met trots over 
aan zijn vriendengroep. 

Vervolg op de achterpagina.

Iedereen heeft wel ooit van Bar-
celona gehoord. De Sagrada Fami-
lia, de Ramblas, Messi en FC Bar-
celona en de beroemde architect 
Gaudí zijn slechts een klein aantal 
van de vele bezienswaardigheden 
die Barcelona biedt.

Vele markante gebouwen in Barce-
lona werden ontworpen door deze 
architect. Overal in Barcelona zie je 
bouwwerken die van zijn hand ko-
men. Het bekendste gebouw wat 
Gaudí ontwierp is de basiliek de Sa-
grada Familia. In 1882 zijn ze begon-
nen met de bouw van deze basiliek, 
en tot op heden is deze nog niet klaar. 
De omvang en bouwstijl is zo groot, 
dat men verwacht in 2026 klaar te 
zijn met de bouw. De directeur van de 
school waaraan Gaudí studeerde zei 
bij de diploma-uitreiking ‘Ik heb een 
dwaas of een genie laten slagen’, en 
gezien de enorme invloed van Gaudí 
op Barcelona kunnen we van het 
laatst uitgaan.

Barcelona is tevens erg bekend als 
winkelstad. De beroemde Ramblas en 
Passeig de Gràcia en het daaraan ge-
legen plein Plaça de Catalunya is het 
verzamelpunt van alle grote merken, 
waar je erg goed een nieuwe outfit 
kunt scoren. Vanuit Plaça de Catalun-
ya doorkruis je de hele stad waar je 
snel op een mooi plein uitkomt waar 
je heerlijk tapas kunt scoren. 

Ga mee op reis naar Barcelona!
Een ander hoogtepunt is de ‘Mercat 
de la Boquería’, de populairste over-
dekte markt die Barcelona kent. Vele 
locals en toeristen komen hier bij el-
kaar om heerlijke verse vis, fruit of 
vleeswaren te kopen. 

En wie kent niet de Catalaanse hel-
den van FC Barcelona? Een bezoek 
aan een wedstrijd van de “Blaugra-
nas” is een absolute ervaring, die je 
niet mag missen. Tijdens de groeps-
reis zullen we een wedstrijd van deze 
club gaan bijwonen! 

Voor diegene die Barcelona nog 
nooit bezocht heeft of nogmaals 
wilt bezoeken hebben Tim Zegveld |
Mobiel Reisadvies in Limburg en Vic-

tor Konings | Barna Travel een unieke 
groepsreis samengesteld. Onder lei-
ding van Nederlandstalige reisleiding 
worden de hoogtepunten van Bar-
celona verkend per fiets of te voet, 
en wordt het heden en verleden van 
Barcelona op een leuke manier ver-
teld. Tel daarbij op dat vervoer naar 
luchthaven Eindhoven inclusief is, er 
met een relatief kleine groep gereisd 
wordt en vele excursies inclusief zijn- 
je zult deze reis niet snel vergeten! 
Onze groepsreis van 25 t/m 28 maart 
2014!
Voor meer informatie kun je terecht 
bij Tim Zegveld of Victor Konings.
tim.zegveld@mobielreisadviesinlim-
burg.nl
Tel : +31 (0)6 – 221 221 52

’Dankzij Van Deursen 

hebben  we 

geheel in onze eigen stijl 

afscheid kunnen nemen

van onze lieve moeder.’

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

Ook al bent u DELA of elders 
verzekerd, wij respecteren 

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

onderneming te kiezen zonder 
het risico op "meerkosten ".

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

Uw bouwproject, mijn zorg!

Mevr. J.C. van Belkom- van Gaal 
uit Stramproy:

“Al 27 jaar door weer en wind vanuit 
Stramproy naar tandarts Spauwen om 
een enkele reden en dat is Vertrouwen“.

Team tandartsen Spauwen & Spauwen wenst 
u gezellige feestdagen en een gezond 2014!

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.

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

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

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

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

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

Het adres voor al uw
houten kozijnen, ramen,
deuren en trappen

Brouwer 5  5711 LD  Someren - T. 0493-491471
Mailadres: info@timmerwerkensomeren.nl

Bezoek ook onze website: www.timmerwerkensomeren.nl

Deze uitgave van het 
Weekblad voor Nederweert 

is de laatste uitgave voor 2013!
In week 1 van 2014 zal er i.v.m. de 

feestdagen géén weekblad verschijnen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl



•	Dag en nacht	
bereikbaar

• Persoonlijke	
begeleiding

•	Meer dan 30 jaar
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een

gelukkig 2014!

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

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

ALEXIA KLINIEK
CENTRUM VOOR MONDZORG

0495 54 84 86 
EIGEN RISICO OP? LAAT NU UW PROTHESE MAKEN!

weert@alexiakliniek.nl www.alexiakliniek.nl

Hoera Kindercentra

Hoera! De pedagogisch medewerkers van Hoera Kindercentra kregen op	
16-12-2013 hun officiële PUK diploma overhandigd. Namens collega’s en de ou-
dercommissie van harte gefeliciteerd.

Met vriendelijk groet,
Monique Kuijpers, oudercommissie Hoera Kindercentra Nederweert

GROEPSREIS BARCELONA
25 maart ’14 – 28 maart ‘14
In maart 2014 wordt er een groepsreis georganiseerd 
door Tim Zegveld | Mobiel Reisadvies in Limburg in
samenwerking met Victor Konings | Barna Travel
Barcelona. Een samenwerking die gezorgd heeft voor
een prachtige reis, met voor ieder wat wils!

Ben je een voetballiefhebber, en wil je FC Barcelona
live zien voetballen? Heb je altijd al de Sagrada Familia
van binnen willen zien, of het prachtige Park Güell?
Wil je een moeder / dochter reis maken, waar er vol-
doende tijd is om te winkelen op Avinguda Portal del 
Àngel- dé winkelstraat van Barcelona? Dan is deze reis
perfect voor je, al het moois wat Barcelona heeft te 
bieden wordt bezocht.

Tel daarbij op dat het vervoer van- en naar de lucht-
haven Eindhoven en Barcelona inclusief is, mét reis-
leiding in Nederland én ter plaatse, en dat excursies
inclusief zijn:
• Wandeling Ramblas en markthal La Boqueria
• Fietstour door Barcelona van ca. 4 uur
• Voetbalwedstrijd FC Barcelona – Celta de Vigo
• Begeleide excursie naar Parc Güell
• Diner op de eerste avond
• Gezamenlijke borrel op laatste avond
• Busvervoer van en naar luchthaven Eindhoven en

luchthaven Barcelona
• Verblijf in Catalonia Barcelona Golf Hotel ***

voor 3 nachten incl. ontbijt

Prijs: per persoon

Meer informatie? Neem contact op met:

Tim Zegveld | Mobiel Reisadvies in Limburg
Lochtstraat 48
6035 BN, Ospel
Tel : 06 – 221 221 52

Carnavalswinkel Ni-jwieërt
St. Rochusstraot aan de vieëfsprong • Tel. 06-53950171

‘t groeëtste assortiment van vastelaovendj- en fieëstartikele.
Völ artikele 30 tot 50% afgeprieësjt!

TE HUUR / TE KOOP
in gemeente Nederweert

Bedrijfsruimte:
begane grond 100 m2

Zolder 70 m2

Kelder 100 m2

Dit alles is voorzien 
van vloerverwarming, 

een keuken en een toilet.

Opslagterrein
2500 m2 verhard

1500 m2 semi-verhard
Weiland ca. 2000 m2

Het geheel heeft een 
eigen toerit, en is voorzien

van hekwerk.
Geschikt voor diverse

doeleinden.
Tel. nr. 06-53442320

Wandel het jaar uit met Staatsbosbeheer!

Oudjaarwandeling is afsluiter ac-
tiviteitenjaar De Pelen 
Wie zich in alle rust wil voorbereiden
op Oudjaarsavond kan bij Buitencen-
trum De Pelen terecht. Daar start op	
dinsdag 31 december om 11.00 uur
een Oudjaarwandeling in Nationaal
Park De Groote Peel. De wandeling	
is twaalf kilometer lang en staat on-
der begeleiding van een Peelgids	
van Staatsbosbeheer. Deelname kost	
€ 12,50 per persoon en dat is inclu-
sief een peelneut onderweg en een
kop soep en broodje knakworst na	
afloop. Buitencentrum De Pelen ligt	
aan de Moostdijk 15 te Ospel. Opgave
is gewenst op nummer: 0495 – 641	
497 of per mail: depelen@staatsbos-
beheer.nl

Voordat het vuurwerk losbarst en de	
kurken knallen kun je nog uren heer-
lijk relaxed door de prachtige natuur	
van Nationaal Park De Groote Peel	
struinen. De Oudjaarwandeling in De	
Groote Peel duurt ongeveer drie uur
en biedt genoeg rust en ruimte om	
je gedachten de vrije loop te laten
en heerlijk te ontspannen. Een ideale
gelegenheid om goede voornemens
te maken voor 2014. Maar ook om ge-
beurtenissen van het afgelopen jaar	
de revue te laten passeren en, samen
met de andere wandelaars, herin-
neringen op te halen. Samen wan-
delen en genieten van de weidsheid
en unieke sfeer in een winterse Peel	

schept vaak een band. Daarom komt	
halverwege de excursie de fles met	
Peelneut tevoorschijn en wordt er	
geklonken op het nieuwe jaar. Na af-
loop van de wandeling, dat is zo rond
14.00 uur, staat er een geurige kop	
soep en broodjes knakworst voor de	
deelnemers klaar in de Peelboerderij.

Let op: De paden in De Groote Peel	
kunnen soms modderig zijn. Zorg
dus voor warme kleding en stevige,
waterdichte schoenen. Denk ook aan	
een lunchpakket en warm drinken om	
mee te nemen!

Activiteitenprogramma 2014
De Oudjaarwandeling is de laatste
activiteit in het programma van Bui-
tencentrum De Pelen. Natuurlijk heeft	
Staatsbosbeheer ook in 2014 weer een
verrassende en veelzijdige kalender
met tal van activiteiten voor jong en	
oud. Dat zijn onder anders Peel Ont-
dektochten met verschillende thema’s,
dagwandelingen, thema-excursies en	
evenementen. Volgend jaar is er bo-
vendien extra veel muziek op het Peel-
podium van De Pelen. Kijk voor een
overzicht op www.buitencentra.nl of	
www.np-degrootepeel.nl.

Het Buitencentrum is tijdens de Kerst-
vakantie op maandag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur geopend. Op 1ste
Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is Bui-
tencentrum De Pelen gesloten.

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen 
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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

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)

TE HUUR / TE KOOP 
Nederweert – Budschop

Vrijstaand 
woonhuis

Tel. 06-53442320

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484

Open Eettafel Budschop

Donderdag 9 januari open eettafel
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voorwoens-
dagmiddag 8 januari 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 632332; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop
van eiken meubels,

antiek, Lodewijkstijl, Barok,	
leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 - 17.00 uur.

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

WWeekeekendkendkrrachachtt
MMelkvelkveehoudereehouderijij
die in het wdie in het weekeekend ’end ’s os ochchttends en ’ends en ’s as avvonds konds kan melkan melken.en.
Ideaal als bijbaanIdeaal als bijbaantjetje..WWererkktijden in otijden in ovvererlegleg..

InInttereresse? Besse? Bel of mail Gel of mail Guido Kuido Krremeremer::
0475 – 35 20 30 of r0475 – 35 20 30 of rooerermond@ab-wmond@ab-wererkt.nlkt.nl

GEZOCHT



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

Jaar in jaar uit
een mooie rente!een mooie rente!

Spaar € 750en krijg een setunieke mokkencadeau!*u!*

nieke m
c dcadeau

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

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! 
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DESIGN TAFELS, 
STOELEN EN KASTEN 

RECHTSTREEKS 
AF FABRIEK

NIEUWE MEUBELEN

TEGEN 
HOGE KORTINGEN 

vrijdag 27 en 
zaterdag 28 december 

van 11-17 uur.
Ons team wenst u 

�jne  feestdagen en 
alle goeds voor 2014!

HALVERKOOP

Kluskens Meubelcreaties
Pannenweg 127

6031 RK Nederweert
www.kluskens.nl

CDA Definitieve kandidatenlijst

In de Algemene Ledenvergadering
van 10 december jl. hebben de aan-
wezige leden met algemene stem-
men de definitieve kandidatenlijst
van 20 personen voor de gemeente-
raadsverkiezingen van 19 maart 2014	
vastgesteld.

U heeft straks de keus uit de volgen-
de personen:
1. Hubert Mackus (Nederweert-Eind)
2. Eric van der Putten (Nederweert-

Schoor)
3. Charlot Koppen (Ospel)
4. Jos Willekens (Nederweert-Centrum)
5. Antoine Hekers (Ospel)

6. Frans Kurstjens (Leveroy)
7. Renate van Lierop (Nederweert-Eind)
8. Mark Hoeben (Nederweert-Boeket)
9.	 Carla van Nieuwenhoven (Budschop)
10. Rolf Verheijen (Nederweert-West)
11.	Josephien Tullemans (Ospel)
12. Peronne Knapen (Nederweert-Cen-

trum)
13.	Paul Peeters (Ospeldijk)
14.	Erwin Pellemans (Leveroy)
15.	Rik Verheijen (Nederweert-Eind)
16.	Hugo Vossen (Nederweert)
17.	Rick vanMeel (Nederweert-Schoor)
18.	Frank Jetten (Nederweert)
19.	Ad van Iersel (Nederweert)
20.	Henk Geraats (Nederweert)

Winnaars kleur- en verhalenwedstrijd

25 winnaars kleur- en verhalen-
wedstrijd bij 25 jarig jubileum Lo-
gopedie & Dyslexie Eilers
Onze kleur- en verhalenwedstrijd was	
een succes. Wij hebben enorm geno-
ten van de vele originele verhalen en	
kleurplaten ! Er zijn twintig winnaars
gekozen en ook zijn er vijf deelne-
mende scholen/kinderdagverblijven
in de prijzen gevallen. De prijzen wor-
den deze week uitgereikt.

De prijswinnaars zijn: Isabel de Groot	
en LauraWelten (BS ’t Rendal Lierop),
Maud Damen (Loeswijkschool Mier-
lo), Finn Fransen (BS de Horizon As-
ten), Brent Weekers en Guusje Ende-
voets (BS Leerrijk Someren), Jesse van	
Eijk (St. Jozefschool Someren-Heide),	
Elsy van Rijt (Lambertusschool As-
ten), Imme Salimans (BS de Kerneel	
Nederweert), Storm Pijnenburg (BS	

de Schrank Ospel), Anna Neczaj (BS	
Budschop Nederweert), Abdirisaaq
Ibrahim (BS de Bongerd Nederweert),
Rik Hoppenbrouwers en Anouk van	
Lierop (BS Maria Someren), Stijn Til-
borghs, Nick Stickel en Alex Tobben
(OBS de Ranonkel Someren), Suma-
leeWolters (BS de Diamant Someren),	
Max van den Elzen (SBO de Brigantijn	
Someren), Dani Vriens (BS de Vonder
Someren-Eind).

De prijzen voor de basisscholen / kin-
deropvang gaan naar : BS St. Jozef	
Someren-Heide, BS Budschop Neder-
weert, KDV ’t Zonnetje Nederweert,
Kinderopvang Nulvier DAS Someren,	
KDV de Sprankel Someren.

Namens Lieke, Lotte, Loes, Laurien,
Marlou en Rianne: Iedereen bedankt	
voor het meedoen !!

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

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

Aanbieding
t/m 28 december
Kersen-schuim vlaaitje

€ 7,50
Bienenstich groot  € 13,95
Worsten- en Saucijzen-
broodjes 5 + 1 gratis
Wij zijn maandag 30 december geopend. 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen!!

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

KampioenKampioenampioenK
vlaaibakken en vlaaibakken en 

winnaarwinnaar lekkerste lekkerste 
LimbLimburgseurgsegseur vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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



St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

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

5 januari start

Opruiming
Wij wensen iedereen fijne feestdagen

en een gelukkkig en

gezond 2014

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

ZONDAG 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.

Dikke complimenten voor vriendengroep!
Vervolg van de voorpagina

Hun jubileumboekje, dat wordt uitge-
reikt tijdens de jubileumavond op 10 ja-
nuari 2014, vertelt het verhaal van een 
jonge groep mannen en meiden zon-
der rijbewijzen tot en met een georga-
niseerde vriendengroep geregistreerd
bij de kamer van koophandel, met een 
voorzitter, penningmeester en secre-
taris en plaats voor maatschappelijke 
stages! Een groep met een doel, die de 
carnavalsmores met de paplepel bin-
nen kreeg en steevast in de kerkban-
ken zit tijdens de vastelaovundjsmis. 
Door het jaar heen Vriendengroep De 
Prulle-Joekels, maar tijdens carnaval 
Vastelaovundjsvereniging De Prulle-
Joekels, met in hun gelederen diverse 
leden van Blaoskracht 11.  De groep is 
een geduchte concollega van de Eindse 
KV De Piepkukes. Een groep die zich 
niet alleen laat gelden in de optocht 
maar ook in diverse samenstellingen 
meedoet aan bonte avonden en lidjes-
concoursen, met klinkende groepsna-
men als Beer & Sjoes, de Joeksige Vröl-
lie en de Scharrelhinnen. 

Hun bestaan is ook in het gemeen-
tehuis niet onopgemerkt gebleven. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 

4 januari 2013 ontving de vrienden-
groep het Gemeentecompliment. De 
motivatie voor hun onderscheiding
luidde als volgt: “Een enthousiaste 
optochtgroep waar jonge mensen zich 
gevonden hebben en samen op een
plezierige manier bezig zijn met de 
Vastelaovundj. In 2013 vieren De Prul-
lejoekels het 11 jarig jubileum.” Waar-
achtig een dik compliment! Een jaartje 
te vroeg, maar als aanmoediging be-
slist op tijd. 

Op hun site staat de volgende spre-
kende tekst, die we de lezers van dit 
artikel niet willen onthouden: 
“Opgerichtj op 11-11 2003 haaje vae 
noeets kunne beseffe waat os in de 
aafgeloupe 11 jaor allemaol zooj over-
kome!
Van unne prîns, tot boorebroeedspare 
en van hieel völ waardering vör oos 
optochtwaages tot ut gemeindje-com-
pliment. Vae zeen ontzettendj gruuts 
en dankbaar vör waat vae in de aafge-
loupe 11 Vastelaovundjseizoene mi-j 
hebbe moge make!”

www.prulle-joekels.nl 

F. Bruekers

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

www.meeuwis-meijel.nl

29 december KOOPZONDAG
van 11.00 tot 17.00 uur

De uitverkoop is gestart!!
KORTINGEN TOT WEL 70%

Allemaal topmerken onder 1 dak

TWEEDE KERSTDAG

DOGHOUSE SAM
&

HIS MAGNATONES

PETER GREEN’S 
FLEETWOOD MAC 
TRIBUTE BAND

Aanvang 21.00 uur

Entree € 7,50

ZAAL CENTRAAL
Kerkstraat 59
Nederweert
Tel. 0495 - 625024

Op zoek naar namen uit Nederweerts verleden

Op de redactie kregen we een 
bericht binnen van iemand die 
opzoek was naar namen van per-
sonen op een oude foto waarvan 
de meeste in Nederweert zijn ge-
boren. Het betreft een foto van 
de Bruiloft van Arie van Vinken 
en Cato van de Kerkhof in 1912 in 
Maarheeze.

De vader van de bruid Tieske (Jan Ma-
thijs) van de Kerkhof was een bekend 
figuur in Maarheeze. Tieske was rond 
de eerste wereld oorlog de uitbater 
van het “hof van Holland” in Maar-
heeze. Tieske van de Kerkhof is een 
broer van mijn overgrootvader, en
net als mijn overgrootvader geboren
in Nederweert.
De inzender is al langer opzoek naar 
een foto van overgrootvader Wilhel-
mus van de Kerkhof en mijn over-
grootmoeder Joanna Catharina Stul-
tiëns.
De kans dat overgrootouders op deze 
foto staan is heel groot. Overgrootva-
der Wilhelmus van de kerkhof stierf 
in 1935, zijn vrouw Joanna Catharina 
Stultiëns stierf in 1928. Dus beide zou-
den op de foto kunnen staan want de 
bruiloft was in 1912, en zij waren de 
oom en tante van het bruidspaar. Arie 
van Vinken was hier 25 jaar. De vader 
van Arie van Vinken was in 1912 al 
overleden. De moeder van Arie van 
Vinken heette Jannetje Dashorst 
(overleden op 19 juli 1928). Arie van 
Vinken had een zus Albertha (Bertha) 
van Vinken (overleden in 1937). Om-
dat de zus van Cato van de Kerkhof 
(=Marie van de Kerkhof) en Ties van 
de Kerkhof bij de groep achter de 
bruidegom staan, nemen we aan dat 
alle familie van de bruid achter de 
bruidegom staat en vice versa. Dat 
was in die tijd te doen gebruikelijk.

Bekend zijn :
1 = Petronella van de Kerkhof (zus 
van Tieske van de Kerkhof) (* 27-03-
1844 Nederweert † 10-05-1920 Ospel)
2 = ?
3 = Ties van de Kerkhof (vader van de 
bruid) (* 21-09-1850 Nederweert †
15-04-1935 Maarheeze)
4 = Arie van Vinken (bruidegom) (* 
05-05-1887 Amersfoort † 11-12-1963 
Maarheeze)
5 = Cato van de Kerkhof (bruid) (* 
29-04- 1880 Maarheeze † 03-10-1970 
Eindhoven)
6 = ??? Jannetje Dashorst ??? (moeder 
van de bruidegom) ???
7 = ?
8 = Han van de Kerkhof (zus van de 
bruid) *(14-07-1884 Maarheeze † 21-
04-1965 Maarheeze)
9 = Jan (Peter Joannes ) van de Kerk-
hof (1881-1978) (broer van de bruid) 
(* 10-06-1881 Maarheeze † 30-06-
1978 Budel)
10 = Marie van de Kerkhof (zus van de 
bruid) (15-09-1894 Maarheeze † 31-
07-1979 Geldrop)
11 = Janus (Peter Adrianus ) van de 
Kerkhof (1989-1971) (broer van de 
bruid) (* 29-04-1889 Maarheeze † 12-
06-1971 Helmond)

12 = Tina van de Kerkhof (zus van de 
bruid) (* 15-10-1895 Maarheeze † 05-
08-1957 Maarheeze)
13 = ?
14 = Peter Bernardus van de Kerkhof 
(1883-1930) (=zwakzinnige broer van 
de bruid) (* 11-07-1883 Maarheeze †
20-06-1930 Maarheeze)
15 = ?
16 = ?
17 = ?
18 = ?
19 = ?
20 = ??? Albertha (Bertha) van Vin-
ken? (zus van de bruidegom) ?
21 = ?
22 = ??? Albertha (Bertha) van Vin-
ken? (zus van de bruidegom) ?
23 = ?
Mogelijk staat er ook een ander broer 
(Petrus) en 2 schoonbroers en een 
schoonzus van Tieske van de Kerkhof 
op de foto.
– Petrus van de Kerkhof stierf in 1920, 

is een broer van Tieske, en was dus 
ook een oom van het bruidspaar.
(zijn vrouw was reeds gestorven)

– Joannes Hubertus Knapen was ge-
huwd met Petronella vd Kerkhof 
(nr1) op de foto en was dus een 
schoonbroer van Tieske, en dus ook 
een oom van het bruidspaar. Hij 
stierf in 1914 dus 2 jaar later.

– Joannes Michiel Stultjens was ge-
huwd met een ander zus van Tieske 
en was dus een schoonbroer van 
Tieske, en dus ook een oom van 
het bruidspaar.Hij stierf in 1937. 
Zijn vrouw was reeds overleden.
– Maria Catharina van Tulden zij 
was gehuwd met Peter Joseph van 
de Kerkhof en was dus een schoon-
zus van Tieske, en dus ook een 
tante van het bruidspaar. Zij stierf 
in 1918. Haar man was reeds over-
leden.

– De andere 3 broers van Tieske 
waren in 1912 reeds overleden en 
kunnen dus niet op de foto staan.
Mijn overgrootvader Wilhelmus van 
de Kerkhof is mogelijk 15, 16 of 17
Voor de Broers (Wilhelmus en Pe-
trus) word getwijfeld tussen 15 en 
16 mogelijk ook 13 – 14 of 17 op de 
schets.

Dus personen op de foto die gezocht 
worden zijn:
Wilhelmus van de Kerkhof (mijn over-
grootvader en broer van Tieske)
Joanna Catharina Stultiëns (mijn 
overgroot moeder)
Petrus van de kerkhof (broer van 
Tieske)
Joannes Hubertus Knapen (schoon-
broer van Tieske)
Joannes Michiel Stultjens (Tup Geel) 
(schoonbroer van Tieske)
Maria Catharina van Tulden (schoon-
zus van Tieske)
Verder ook alle mensen van de kant 
van Vinken. (familie van de bruide-
gom). Uiteraard zijn alle namen op de 
foto belangrijk, maar vooral dus van 
overgrootouders Wilhelmus vd Kerk-
hof en Joanna Catharina Stultiëns.
Weet je namen dan kun je mailen 
naar w.v.d.kerkhof@skynet.be

Vlut 2 Ospel 06-26686181

Schaatsen 
slijpen

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Tij-
dens de Kerstperiode zijn wij geslo-
ten van maandag 23 december tot en 
met woensdag 1 januari. Donderdag 
2 januari is er van 09.30-12.30 uur een 
kinder kerstprogramma voor kinde-
ren van groep 3 t/m 8**. Eind janu-
ari start  een workshop Mindfulness, 
deze bestaat uit 4 data en u kunt zich 
daar nu al voor opgeven**. 

Open inloop maandag t/m donder-
dag  van 09.00-16.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. (* = op afspraak 
/ ** = voor meer info en aanmelden 
zie onze website). Meer info: www.
toonhermanshuisweert.nl

Winterpeelwandeling 
‘Melodilia’

Op zondag 29 december a.s. is de 
winterpeelwandeling ‘Melodilia’. 
Dit is een initiatief van Schutterij
St. Odilia en Harmonie Melodie 
der Peel. 

U kunt kiezen uit vier wandelafstan-
den. De wandeling  voert direct vanaf 
de startplaats naar de Groote Peel en 
leidt de wandelaar via mooie en ver-
nieuwde routes door het Peelgebied. 

De wandelroutes wijken af van de re-
guliere routes van Staatsbosbeheer 
en zijn speciaal voor de winterpeel-
wandeling uitgezet. Starten kan al 
vanaf 8.00 uur. Op de pauzeplekken 
bieden leden van beide verenigingen
warme en koude versnaperingen aan 
de bezoekers.

Deze wandeling is geregistreerd bij 
de Limburgse Wandelbond (LWB).

Praktische informatie:
Startplaats en inschrijving:
Odiliahome, Zwarteboordweg 5, 
Ospeldijk
Parkeren:
tegenover Meijelsedijk 68, Ospeldijk
Afstanden:
7,5 – 10 - 15 – 20 kilometer
Starttijd:
20 kilometer: 08.00-11.00 uur
15 kilometer: 08.00-12.00 uur
10 kilometer: 08.00-14.00 uur
7,5 kilometer: 08.00-14.00 uur
Inschrijfgeld: 
conform richtlijnen LWB
Inlichtingen:
Hans Geuns 0495-625253
Wim Janssen 0495-633116

Zie ook: www.melodiederpeel.nl en 
www.sintodiliaospeldijk.nl.

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

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

www.adsschilderwerken.nl
SPECIALE WINTERKORTINGEN

TE HUUR / TE KOOP 
APPARTEMENT

Centrum Ospel

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

Beschikbaar vanaf 1 jan. 2014

Tel. nr. 06-53442320



De gemeenteraad heeft op dinsdag 17 
december regels vastgesteld die gelden 
voor het schenken van alcohol door 
paracommerciële rechtspersonen (stich-
tingen en verenigingen). Die regels zijn 
na goed overleg met horecaondernemers 
en verenigingen en stichtingen tot stand 
gekomen. 

Het stellen van regels is verplicht als ge-
volg van wijzigingen van de Drank- en 
Horecawet en is bedoeld om oneerlijke 
concurrentie te voorkomen richting de 
reguliere horeca. 

Juiste maatwerk
“Samen zijn we verantwoordelijk om 
passende afspraken met elkaar te ma-
ken, gelet op elkaars belangen”, aldus 
burgemeester Evers. In de regeling, die 
na goed overleg met betrokken partijen 
is vastgesteld door de gemeenteraad, is 
het juiste maatwerk bereikt. 

Beperken alcoholgebruik jongeren
Een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid is er ook bij het beperken van 
alcoholgebruik door jongeren. Per 1 
januari 2014 wordt de minimumleeftijd 
verhoogd naar 18 jaar. Het is van belang 
dat jongeren, ouders, (horeca)onderne-
mers en verenigingen zich bewust zijn 
van de schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid bij alcoholgebruik op jonge 
leeftijd. 

Maatschappelijk onverantwoord
Initiatieven om de minimumleeftijd te 
ontduiken, door bijvoorbeeld drankbus-
sen in te zetten naar België, waar na 1 

Een symbolische sleutel was er afge-
lopen donderdag voor de heer Van 
Doorn uit Nederweert. In het nieuwe 
woongebied Hoebenakker reikten 

januari 2014 wel nog alcohol geschon-
ken mag worden aan 16- en 17-jarigen, 
acht burgemeester Evers maatschap-
pelijk onverantwoord. Hij gaat daarom 
het gesprek aan met de betreffende 
ondernemers. Ouders en jongeren zijn 
naar zijn mening verantwoordelijk om 
dergelijke initiatieven te laten misluk-
ken. 

Preventieve maatregelen
De gemeente Nederweert bevordert de 
naleving van de Drank- en Horecawet 
door preventieve maatregelen te ne-
men zoals voorlichting en door handha-
vend optreden. Ook worden er afspra-
ken gemaakt met betrokken partijen 
zoals horecaondernemers, bijvoorbeeld 
over de alcoholmatiging door jongeren. 

Handhaving richt zich, zoals bij andere 
onderwerpen, op zaken die de meeste 
aandacht vragen. Daarom worden er 
onder meer controles uitgevoerd tijdens 
evenementen, waarbij het risico op 
overtreding van de minimumleeftijd 
groot is. Ook worden met name die ho-
recabedrijven en stichtingen en vereni-
gingen gecontroleerd waarvan bekend 
is dat zij regels niet naleven of zonder 
vergunning handelen.

Regeling paracommercie 
Bijeenkomsten
De behoefte bij stichtingen en vereni-
gingen om alcohol te schenken tijdens 
bijeenkomsten van derden (bijvoor-
beeld bedrijfsfeesten) en bijeenkom-
sten van persoonlijke aard (bruiloften, 
partijen et cetera) bleek zeer beperkt. 

gedeputeerde Lebens en wethouder 
Mackus deze uit aan de eigenaar van 
de eerste woning volgens het Lifetime-
concept. 

Daarom heeft de gemeenteraad beslo-
ten om het schenken van alcohol tijdens 
deze bijeenkomsten te verbieden. In de 
beperkte behoefte kan worden voorzien 
door een ontheffing van de burgemees-
ter. 

Schenktijden
Stichting Eynderhoof mag op alle dagen 
alcohol schenken van 12.00 uur tot 00.30 
uur. Voor de paracommerciële gemeen-
schapshuizen gelden dezelfde schenktij-
den als voor de reguliere horeca. Voor 
alle overige paracommerciële rechtsper-
sonen, in Nederweert zijn dat met name 
sportverenigingen, geldt dat op alle 
dagen vanaf twee uur vóór aanvang en 
tot twee uur ná afloop van de reguliere 
activiteit alcohol mag worden geschon-
ken.  

Ontmoediging alcoholgebruik door 
jongeren
Gemeenteraden kunnen nieuwe be-
voegdheden opnemen ter ontmoediging 
van alcoholgebruik door jongeren als de 
lokale situatie dat noodzakelijk maakt. 
In Nederweert zijn in een horecacon-
venant goede afspraken gemaakt met 
horecaondernemers die tevens gericht 
zijn op alcoholmatiging door jongeren. 
Mede daarom heeft de gemeenteraad 
ervoor gekozen om geen gebruik te ma-
ken van de nieuwe bevoegdheden.

Voor vragen kunt u telefonisch of via 
e-mail terecht bij Jolanda van de Gazelle 
van het team AJBZ: j.vandegazelle@
nederweert.nl. Op onze website staan 
de nieuwe regels vermeld.

Jaren van samenwerking en ontwik-
keling hebben geleid tot deze eerste 
oplevering aan de Wiel Gubbelsstraat. In 
totaal worden er veertien van dit soort 
woningen gebouwd.

Mijlpaal bereikt
Met de sleuteloverdracht op 19 de-
cember is een mijlpaal bereikt, maar 
de doorontwikkeling van het Lifetime-
concept heeft in de tussentijd niet stilge-
staan. Er is al een versie opgeleverd, 
nog een is in aanbouw en de derde is 
in ontwikkeling (de zogenaamde 1.0, 
2.0 en 3.0-versie). De basisopzet van het 
concept blijft hierbij gehandhaafd en 
staat als een huis.

Meegroeiwoning, maatwerk
‘Lifetime wonen’ is ontwikkeld 
door Meulen Groep uit Weert. Van de 
starter tot de senior biedt de ‘meegroei-
woning’ alle ruimte en mogelijkheden 
om individuele woonwensen te realise-
ren en dat op een eenvoudige manier. 
‘Lifetime wonen’ is het langverwachte 
maatwerk-antwoord op vragen uit de 
markt. ‘Lifetime wonen’ betekent in de 
praktijk levensloopbestendig wonen in 
een waardevaste woning.

“Samen zijn we verantwoordelijk”
Regels voor schenken van alcohol in goed overleg vastgesteld

Maatwerk is de sleutel

GemeenteContact
Dinsdag 24 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. 

Openingstijden
Wanneer kunt u wel en niet terecht bij 
het gemeentehuis en de gemeentega-
rage tijdens de kerstperiode?

Gemeentehuis
Van dinsdagmiddag (12.30 uur) 24 
december t/m woensdag 1 januari is het 
gemeentehuis gesloten. De gemeente wil 
haar inwoners uiteraard ook in deze pe-
riode goed van dienst zijn. Vandaar dat 
de centrale klantenbalie op vrijdag 27 en 
dinsdag 31 december van 9.00 tot 11.00 
uur is geopend. Dit is alleen voor spoed-
eisende zaken, bijvoorbeeld burgerlijke 
stand. Wij verzoeken u vriendelijk hier 
rekening mee te houden. 

Vanaf donderdag 2 januari is het ge-
meentehuis weer normaal geopend. 
Houdt u er rekening mee dat het op de 
eerste dagen in het nieuwe jaar vaak 
druk is.

Gemeentegarage
Van dinsdagmiddag (12.00 uur) 24 
december t/m woensdag 1 januari is de 
gemeentegarage gesloten. Voor calami-
teiten kunt u de gemeentegarage zeven 
dagen per week telefonisch bereiken 
tussen 7.00 en 22.00 uur. 

Na de kerst
Van dinsdag 7 t/m maandag 13 januari 
kunt u uw kerstboom weer laten ophalen 
door de gemeente. Binnen de bebouwde 
kom worden deze vanaf 8.00 uur huis-
aan-huis opgehaald. Mensen die buiten 
de bebouwde kom wonen, kunnen hun 
kerstboom naar de gemeentegarage 
brengen.

Route
Op de dag dat we uw duobak leegmaken, 
halen we ook de kerstboom op. Er komen 
twee verschillende wagens. Het kan dus 
zijn dat de kerstboom niet tegelijk met uw 
duobak wordt opgehaald. De kerstboom 
moet uiterlijk om 8.00 uur aan de straat lig-
gen. De duobak moet, zoals altijd, om 7.00 
uur klaar staan. U kunt uw kerstboom ook 
naar de milieustraat in Weert brengen.

Kluit
Wij verzoeken u dringend géén kerstbo-
men aan te bieden waarbij aan de kluit 
nog zand, een jute zakje of spijkers zitten. 
Deze worden niet meegenomen. De stam 
mag niet dikker zijn dan 10 cm. De ophaal-
ronde is alléén bedoeld voor kerstbomen 

Nog een aantal dagen en dan is het jaar 
2013 verleden tijd. Maar ook 2014 zal 
opnieuw een jaar worden met veel uit-
dagingen en nieuwe kansen op allerlei 
gebied. 

Daarom wil het gemeentebestuur van 
Nederweert graag iedereen het aller-
beste toewensen tijdens de Nieuwjaars-

Laag energieverbruik
De basis van Lifetime wonen zijn kavels 
van 9.15 x 23 m waarop woningen 
worden gerealiseerd die te allen tijde, 
in elke levensfase, zijn uit te breiden 
naar behoefte. In het concept is heel 
veel aandacht voor maximale isolatie en 
beperking van installaties, en dus van 
energieverbruik. Bij een slechts geringe 
aanpassing met een zonneboiler/zonwe-
ring wordt al voldaan aan de zoge-
naamde toekomstige EPC-wetgeving 
van 0,4. EPC is de normering om de 
energiezuinigheid van de woning aan 
te geven. Maar er zijn nog meer moge-
lijkheden op het gebied van energie-
huishouding. 

Mooi eindproduct
Wethouder Mackus is enthousiast over 
het concept: “Vanuit de gemeente is 

Elkaar de hand schudden
receptie. Voor de tweede keer worden 
dan ook de Gemeentecomplimenten 
uitgereikt. 

Het college van burgemeester en wet-
houders nodigt u van harte uit om aan-
wezig te zijn op vrijdag 3 januari van 
19.00 uur tot 20.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis van Nederweert. 

flexibel meegedacht over de invulling van 
deze locatie. Dat is wat de huidige tijd 
van ons verlangt. Meulen heeft dit weten 
te vertalen in een mooi eindproduct, 
bereikbaar voor iedere doelgroep”.

Op www.lifetimewonen.nl staat meer 
informatie.

Op de website...
Nieuwjaarstoespraak na afloop 
nieuwjaarsreceptie te lezen op 
weblog van burgemeester 
Waar moet u op letten als u vuur-
werk koopt? En waar en 
wanneer mag dit eigenlijk?

www.nederweert.nl

en niet voor overig snoeiafval. Dit afval 
wordt dan ook geweigerd.

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

Buitengebied
Inwoners van het buitengebied kunnen 
hun kerstboom in de ophaalweek naar 
de gemeentegarage aan de Gutjesweg 
2 te brengen. Buiten de bebouwde kom 
worden de bomen dus niet opgehaald. 
U kunt er terecht van 8.00 tot 16.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Meer weten? Belt u dan met de 
gemeente .

De heer Van Doorn krijgt symbolisch de sleutel overhandigd door gedeputeerde Lebens (links) en wethouder Mackus. 
(Foto: gemeente Nederweert)



Doe jij ook weer mee?!
Start: 27 december 13:30,0 

zwembad Nederweert
Kijk voor meer informatie op 

www.rb-nederweert.nl

 

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  /  Budschop

Uitslagen:
Zaterdag 13 & 14  december is er de 4e bond-
wedstrijd  verschoten. Dit werd georgani-
seerd door de Grensjagers in Ospel. Van Wil-
lem Tell schoten hier 10 schutters aan mee. 
De geschoten punten waren als volgt :

Compound: Johan Vaes  225 , Marcel van 
Doren 219

Heren Recurve: Hennie van den Einden 
223,  Bas Akkerman 222,  Paul Hermans  211, 
Harry Geenen 183

Dames Recurve: Josefien Kessels 214,   José 
Hermans 187,  Monika Trzeciak  142,  Irma 
van Doren  100

Agenda: 
21 december is er een wedstrijd onderling , 
schutters van Willem Tell
5e Bondwedstrijd 10 11 12 januari  bij Wil-
lem 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 aan-
dacht kunnen geven.

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

Dus iedereen die interesse heeft is welkom, kijk 
op onze website voor de foto’s en openings-
tijden. Tot ziens in onze accommodatie aan de 
Beatrixstraat 47a Nederweert-Budschop. En 
laat eens weten wat u er van vind door een be-
richtje 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 HBS Wilhelmina

Uitslag
Op het Mussehooktoernooi in Roggel 
behaalde HBS Wilhelmina de 6e plaats in 
Klasse C.

4e Bondswedstrijd bij HBS Wilhelmina. 
Org. De Grensjagers Budel 

1e zestal  
Ruud Westerveen 227 
Rick de Wit 227 
Martijn  Geuns 219 
Harrie de Wit(Le) 219 
Ronnie Gielen 219 
Jack Meevis 218 
 1329 
2e zestal  
Anke Vaes 214 
Joseph de Wit 214 
Anton Hermans 213 
Fried  op’t Root 213 
Luc van de Loo 211 
Frans v.Nieuwenhoven 210 
 1275 
3e zestal  
Riny Vaes 210 
Nathalie de Wit 210 
Mart van Thuijl 209 
Chantal Hekers 204 
Bér de Wit 204 
Cor Bakker 196 
 1233 
4e zestal  
Henk de Wit 196 
Harrie Hermans 187 
Harrie de Wit(Lo) 187 
Sjoerd Heijnen 179 
Peter Stienen 179 
Joseph Jonkers 173 
 1101 
Rest  
Eric Winkelmolen 165 
Martien v.Cranenbroek 160 
Piet van Hoeij 160

Compound 
Tim Vaes 236

Aspiranten 
Sven de Wit 176 
Nordin Donkers 120 
Noah Minten 87

Programma
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
4 januari 2014 – Wedstrijd “de Wit – Hbs 
Wilhelmina”. Aanvang 19.00 uur
10-11-12 januari – 5e Bondswedstrijd bij 
Willem Tell in Nederweert
18 januari 2014 - Jaarfeest

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

RKSVO Nieuws

Vrijdag 27 december:
RKSVO F-jeugd zaaltoernooi Nederweert 08.30
RKSVO C-jeugd zaaltoernooi Nederweert 13.30
RKSVO D1 zaaltoernooi Linne 09.00
RKSVO A1 zaaltoernooi Heythuysen 19.15

Zaterdag 28 december:
RKSVO E1 zaaltoernooi Linne 09.50
RKSVO dames zaaltoernooi Montfort 19.30

Maandag 30 december:
RKSVO E-jeugd zaaltoernooi Nederweert 08.30
RKSVO D-jeugd zaaltoernooi Nederweert 13.15
RKSVO C1 zaaltoernooi Heythuysen 14.30

Vrijdag 3 januari:
Nieuwjaarsborrel in de kantine 20.00

RKSVO wenst iedereen fijne en gezellige 
feestdagen en een sportief maar vooral 

een gezond 2014

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

  

4 medailles voor turnsters Wilskracht

Afgelopen zaterdag 14 en zondag 15 de-
cember zijn in Panningen en Eindhoven 
weer de eerste persoonlijke wedstrijden ge-
turnd met zeer mooi resultaat.
Er was zelfs goud voor Maudi Op den 
Buijsch en Shayenne Geuns en brons 
voor Veerle Gielen en Nikki Thielens. 
Judith vd Kerkhof werd 9e, Femke Pijs 14e 
en Zoë Thielens 16e bij de jeugd 3e divisie. 
Jessie Tillemans werd 4e bij de junioren 3e 
divisie. Nikki Thielens werd 3e en Fabiënne v 
Lieshout 10e bij de senioren 3e divisie.
Veerle Gielen werd 1e en Vienne Klaus 17e 
bij de pupillen 1 D1. Maudi Op den Buijsch 
1e bij de pupillen 2 D1.
Silke Gielen werd 5e en Evelien vd Kerkhof 
7e bij de jeugd 4e divisie. Shayenne Geuns 
werd 1e, Janou Soers 6e en Lisan Moonen 
12e bij de senioren 4e divisie.
Giny Duits turnde haar eerste wedstrijd in 
Eindhoven bij de junioren 2e divisie. Giny 
werd 5e.
De dames hebben zich ook nog geplaatst 
voor verschillende toestelkampioenschap-
pen, districtswedstrijd en halve finale en/
of finale van het Limburgs Kampioenschap.

Programma SV Leveroy
 
Zondag 22 december
Eindse Boys 5 - Leveroy 4 (inhaal) 10.00 uur
Leveroy Vr - Brevendia Vr (beker) 10.30 uur
 

SV Leveroy wenst iedereen prettige 
kerstdagen en een voorspoedig 2014 toe.

 
Op 1 januari nieuwjaarsreceptie in de kan-
tine vanaf 14.00 uur.
 

Meer info op www.svleveroy.nl 

Uitslagen Libre     
Vlegelke 2 – Klumpke 1  = 4 – 2.
ABC 1 – Vlegelke 3            = 5 – 3.

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 – BCB 1  = 7 – 5.
BVE 2  - Vlegelke 2  = 7 – 5.
Vlegelke 4 – Moesdijk 1 = 4 – 8.

Programma Golf.  
Vrijdag 10 – 1. 
BVE 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2  - Boszicht 1.
Vlegelke 3 – Heitse 1.
Laar 1 – Vlegelke 4.

Langs deze weg willen wij U namens 
Het Bestuur prettige feestdagen 

toewensen en een gezond 
en voorspoedig 2014.                                                                      

Veel Succes LB

VC Fortutas jongens C kampioen 

Na het kampioenschap op zondag 8 december van de meisjes C zijn op zaterdag 14 december 
de jongens C kampioen geworden in hun klasse. Ze gaan net als de meisjes na de winterstop 
uitkomen in de hoofdklasse C. Heel veel succes!

 

Skindivers Duikteam Nederweert 
duiken met perslucht!!

Afgelopen zaterdag mochten de Skindivers 
(snorkelaars) weer met perslucht in het 
zwembad gaan duiken. Dit vindt de jeugd 
altijd een hele happening (volwassenen 
trouwens ook). Er stonden verschillende 
onderwateractiviteiten op het programma. 
Eén daarvan was een plastic raket in elkaar 
zetten die je dan door aan de onderkant 
lucht in te blazen op kan laten stijgen. Dit 
lukte alleen als je hem goed in elkaar had 
gezet. Daarna mochten ze nog een grote 
betonblok met een hefballon onder water 
gaan verplaatsen. Een hefballon moet je 
voorstellen als een grote zak waar je lucht 
in blaast via je ademautomaat waardoor je 
grote en zware objecten als het ware kunt 
laten zweven en op die manier kunt ver-
plaatsen naar de waterkant.
Wil jij ook  een duikbrevet halen (Open Wa-
ter Diver) dan is dit het moment om deze in 
januari 2014 te starten.  Wij geven namelijk 
via de kortingsbon 25 euro korting op een 
complete duikopleiding. Kijk hiervoor ook 
op onze website www.duikteamneder-
weert.nl of stuur een mail naar info@duik-
teamnederweert.nl

HARMONIE ST. JOSEPH

Extra ledenvergadering:
Tijdens een extra ledenvergadering donder-
dag 28 november is besloten om Fer Koolen 
te benoemen tot onze nieuwe vaste dirigent.  
Bovendien konden we die avond bekend 
maken dat we voor onze jeugdharmonie in-
middels een nieuwe dirigent hebben gevon-
den in de persoon van Gerard Alofs. Voor 
de meesten van ons geen onbekende want 
in de periode 2003-2009 was hij ook al onze 
jeugddirigent. Wij heten Fer en Gerard van 
harte welkom bij onze vereniging en zien uit 
naar een fijne samenwerking.
We spraken tijdens de vergadering ook 
uitgebreid over concoursdeelname door 
het harmonie-orkest en zo ja, in welke di-
visie. Na een uitgebreide toelichting door 
bestuurslid Guus van Cruchten en dirigent 
Fer Koolen stemde de vergadering in grote 
meerderheid in met het voorstel van de Mu-
ziekcommissie en het bestuur. Het besluit is 
genomen om in 2015 op concours te gaan 
en wel in de 2e divisie.

Repetities:
Op donderdag 26 december zijn er na-
tuurlijk geen repetities voor jeugdharmonie 
en harmonie-orkest vanwege Tweede Kerst-
dag. Er is ook geen AMV-les. Dat houdt wel 
in dat we de resterende repetities hard no-
dig hebben ter voorbereiding op het Nieuw-
jaarsconcert op zondag 5 januari 2014. Zorg 
dus dat je er bent de komende repetities.

Nieuwjaarsconcert:
Traditiegetrouw luiden we het nieuwe jaar 
in met ons Nieuwjaarsconcert op zondag 5 
januari 2014 vanaf 10.30 uur in Gemeen-
schapshuis De Pinnenhof. Er zijn optredens 
van de jeugdharmonie, de slagwerkgroep 
en het harmonie-orkest. Ons Damescomité 
verkoopt natuurlijk dan ook weer heerlijke 
versgebakken wafels. De muzikanten van 
de slagwerkgroep en het harmonie-orkest 
worden om 9.30 uur verwacht om in te spe-
len en dragen het harmonie-uniform met 
het rode concertstrikje. De jeugdharmonie 
draagt de harmoniesweater.

Caeciliafeest:
Wij genieten nog na van een bijzonder ge-
slaagde Caeciliadag. Een dag die begon met 
een mooie dienst met Pastor Emile Gerards 
en muzikaal uitstekend verzorgd door onze 
jeugdharmonie onder leiding van Boy Hen-
drix. Aansluitend boden Mia en Theo Pleunis 
ons een cheque aan van maar liefst 1.175,00 
euro voor ons Uniformenfonds. Zij hadden 
dit als goed doel aangegeven bij de viering 
van hun gouden huwelijksfeest eerder dit 
jaar. Dank voor deze genereuze bijdrage.
Zes jubilarissen mocht onze voorzitter dit 
jaar huldigen en een insigne van de NVM 
opspelden. Henk van Diepen ontving 
voor zijn 10-jarig lidmaatschap een insigne 
en Esther Geuns-van de Goor, Janine 
Sieben-Kierkels, Bèr Moonen, Frank van 
den Heuvel en Roy Kuijpers kregen het 
zilveren speldje voor hun 25-jarig jubileum. 
Nogmaals van harte gefeliciteerd!
Daarna kwam burgemeester Evers ‘onver-
wacht’ de zaal binnen vergezeld van wet-
houder Houtman en een heel grote groep 
familie en vrienden. Hij kwam om een bij-
zonder iemand dit jaar extra in het zonne-
tje te zetten. En dat werd ons bestuurslid 
Leny Berben-Coumans. Vanaf het begin 
van haar lidmaatschap is zij actief voor onze 
vereniging en sinds 28 jaar doet ze dat als 
bestuurslid. Voor deze belangeloze en lang-
durige inzet heeft het Zijne Majesteit de 
Koning behaagd om Leny te benomen tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij 
zijn natuurlijk hartstikke trots en feliciteren 
haar van harte met deze Koninklijke onder-
scheiding.
Na muzikale rondgang en iets te drinken bij 
De Schans, was het tijd voor heerlijke erw-
tensoep, tomatensoep en brood met zult. 
Dat smaakte goed met dank aan F&P Cate-
ring. Dank ook aan de mensen van Hand-
boogvereniging Willem Tell voor de uitste-
kende verzorging.
Een grote groep ging daarna op pad voor de 
traditionele kroegentocht wat als vanouds 
uitmondde in een heel gezellige middag.
Het avondfeest in Zaal de Schans stond in 
het teken van DISCO. Het Caeciliacomité had 
er voor gezorgd dat het aan niets ontbrak. 
De Valse Noot was voor ´de kluppele´ van 
Hay Lempens en (ja alweer) Danny Prin-
cen. De quiz was super spannend maar werd 
toch (onverwacht) gewonnen door de groep 
van Marlie met gemiddeld 270 punten, de 
andere groepen met een puntengemiddel-
de van 80.0 ver achter zich latend.
Het was een prachtig en zeer geslaagd 
feest! Dank aan iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt.

Kijk voor meer informatie en nieuws op 
www.harmonienederweert.nl.
Harmonie St. Joseph is ook te vinden op 
Twitter, Facebook en YouTube.

Met muzikale groeten,
Het bestuur

ZONDAG 15 DECEMBER MINIOREN  deel 2

Een gezellige middag in het zwembad met 
de jongere zwemmers van 4 verenigingen.
Niemand wil het missen: zelfs de gebles-
seerde zwemmers zijn toch aan het bad te 
vinden en willen helpen als vrijwilliger met 
o.a. briefjes ophalen en collega-zwemmers 
interviewen. Danique en Kaitlin hebben 
Sander, Kiki en Rachelle een paar vragen 
gesteld. Dit is er zoal besproken: Sander 
zwemt het langst en is in de vereniging ge-
komen door broer en zussen. Hij vindt het 
erg leuk. Net zoals Kiki, “want” zo zegt zij, 
“anders zou ik er niet op zitten!” Rachelle 
bevestigt dit en vindt het ook altijd leuk en 
gezellig. Kiki vindt borstcrawl de fijnste slag 
om te zwemmen omdat ’t lekker snel gaat. 
Rachelle vindt deze slag niet zo leuk, omdat 
ze er nogal moe van wordt. Rachelle en San-
der zwemmen het liefst de schoolslag.
Samen hebben ze al veel diploma’s gehaald 
en verschillende afstanden gezwommen. 
De “100 meter” is favoriet: niet te lang en 
niet te kort. “Tijdens trainingen wordt hard 
gewerkt, maar we maken ook veel plezier 
en lol: dat maakt de club zo leuk.” Hier zijn 
deze 3 zwemmers het helemaal met elkaar 
eens. Willen ze kampioen worden? Jazeker, 
want dan heb je veel prijzen en krijg je veel 
aandacht. Tegelijkertijd klinkt er ook “nee”: 
Je moet dan wel héél goed zijn en superveel 
oefenen. Dat er al veel geoefend is en dat 
er bij ZPC veel goede zwemmers zijn bewijst 
het overzicht met de uitslagen en de behaal-
de medailles.

Het doet vooral goed om te zien dat een 
aantal jeugdige zwemmers zich wil inzetten 
om mee te helpen bij wedstrijden: de vrijwil-
ligers van de toekomst!
Joëlle, Tom, Solenn, Kaitlin en Danique be-
dankt!
Uiteraard ook “dank je wel” aan alle andere 
vrijwilligers.

UITSLAGEN:
Sander Aertssen 
200 meter vrije slag 
2de plaats  zilveren medaille
100 meter vlinderslag  
2de plaats zilveren medaille
Dyonne Klomp  
100 meter vrije slag  
2de plaats zilveren medaille
100 meter rugslag  
2de plaats zilveren medaille
Rachelle Luimes  
100 meter vrije slag  
1ste plaats gouden medaille
100 meter rugslag  
1ste plaats gouden medaille
Tristan Princen  
100 meter schoolslag  
2de plaats zilveren medaille
50 meter vlinderslag  
3de plaats bronzen medaille
Ivar Snellen  
100 meter schoolslag  
3de plaats bronzen medaille
50 meter vlinderslag  
2de plaats zilveren medaille
Joos Verhagen  
50 meter vlinderslag  
1ste plaats gouden medaille
Bart de Wit  
100 meter schoolslag  
1ste plaats gouden medaille
50 meter vlinderslag  
1ste plaats gouden medaille

Nederweerter Golfbiljart 
Kampioenschappen 2013

Golfbiljartvereniging B.C.W. kan weer te-
rugkijken op een zeer geslaagd toernooi dat 
werd gehouden in ons clublokaal café zaal 
De Schans. Op zaterdag streden 44 golf-
biljarters om de fel begeerde titel met,  zo 
kunnen we wel stellen, een zeer verrassende 
maar zeer verdiende overwinning voor Jo-
landa Beerens, speelster bij  GBC B.V.E. 
 Zij is de eerste vrouwelijke kampioen sinds 
alle spelers in een poule uitkomen.  Verlie-
zend finalist is Ard Ceelen van GBC  ’t Vle-
gelke. De strijd om de 3e en 4e plaats werd 
gewonnen door Eric Bijlmakers van GBC de 
Stamgasten.
De 4e plaats ging naar Piotr Nerka van GBC 
’t Vlegelke.

Op zondag verschenen 22 koppels aan de 
biljarttafels. De latere kampioenen van deze 
editie Eric de Wit van GBC de Stamgasten 
en Raf Opheij van GBC Leveroy moesten in 
de eerste ronde aantreden tegen de kam-
pioenen van vorig jaar Mat van Veldhoven 
van GBC B.V.E. en Yvonne Dijstelbloem van 
GBC de Moesdijk. Dit was meteen al een 
echte kampioenswedstrijd.  Daarna volgde 
nog drie overwinningen om in de finale te 
komen. In deze finale was ook de meerdere 
over Ed vossen van GBC Haaze Hoof en Tjeu 
Janssen van GBC ’t Vlegelke die daardoor 
genoegen moesten nemen met de 2e plaats. 
De 3e plaats ging naar het koppel William 
Mans en Coen Geelen beide van GBC Rooj. 
Zij versloegen in de kleine finale Harm van 
Eijk en Frank van Hout van GBC Haaze Hoof.

Deelnemers, supporters en zeker niet op de 
laatste plaats onze sponsors hartelijk dan 
voor de deelname, aanwezigheid en onder-
steuning van ons toernooi.

Er zijn nog 4 prijzen beschikbaar uit onze lo-
terij zijnde de nummers 618, 619, 971 en 974. 
Hiervoor kan men contact opnemen met Pe-
ter Scheffers 06-22935109

PEDICURE

RENATE

Ambulante voetverzorging
bij u thuis

Renate Corstjens
Tel. 06-19 42 00 55

pedicurerenate@gmail.com

35 JAAR KOMHOFF SANITAIR: 
EINDEJAARSAANBIEDING;

MEE NEEM PRIJS 
WISA ZELFDRAGEND INBOUWRESERVOIR +

DRUKPLAAT + WANDKLOSET + 
SOFTCLOSE/QUICKRELEASE ZITTING 

NU € 239,- 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

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)

SJG Weert

Zwanger? 
Bezoek de informatieavond over 

bevallen in het ziekenhuis 

Op dinsdag 14 januari a.s. organi-
seert SJG Weert een informatie-
avond voor zwangere vrouwen 
- en hun partner- over bevallen 
in het ziekenhuis. De informatie-
avond vindt plaats tussen 19:00 en 
21:00 uur in het Auditorium van 
SJG Weert, Vogelsbleek 5. De toe-
gang is gratis. Aanmelden via het 
inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of 
telefonisch bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting: 0495 – 57 22 05.

De gynaecoloog, verloskundige en 
een verpleegkundige geven informa-
tie over de zwangerschap, bevallen in 
het ziekenhuis en het kraambed. Zo 
mogelijk wordt een rondleiding over 
de verpleegafdeling en de verloska-
mers verzorgd. Er is ruime gelegen-
heid om vragen te stellen. 
                

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

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

Pannen en platte daken
Nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk



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

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

Liturgische kalender van 24 december 2013 
tot en met 11 januari 2014

DINSDAG 24 DECEMBER
19.00 uur gezinsmis (zang dameskoor Cantan-
tes) - Toke Kneepkens-Houben vanwege ver-
jaardag, Frans van Riet en tevens voor familie 
van Riet-van de Kruijs, Hub Hoche, Cees de 
Jong.
23.00 uur Nachtmis (zang gemengd koor Bel 
Canto, lector dhr. W. Engelen) - ouders Kooij-
man-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 Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen)
- Frans Linsen vanwege verjaardag, Nelly 
Stultjens-van Eijndhoven, tevens voor ouders 
Stultjens-van Tongerlo en zonen Piet en Mies.
Voor oude stichtingen.

ZONDAG 29 DECEMBER
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector mevr. 
T. Kessels) –Jaardienst Nellie van Driel, Voor 
een verjaardag.

MAANDAG 30 DECEMBER
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 31 DECEMBER Oudjaar
H. Silvester 1 paus.
18.00 uur H. Mis

WOENSDAG 1 JANUARI Nieuwjaarsdag
H. Maria, Moeder van God
10.00 uur H. Mis (zang herenkoor, lector mevr. 
T. Kessels)
Na de H. Mis kunt u meneer Pastoor felicite-
ren en elkaar zalig Nieuwjaar wensen in het 
parochiecentrum.

DONDERDAG 2 JANUARI
HH. Basilius de Grote en Gregorius van 
Nazianze, bisschop en kerkleraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis

VRIJDAG 3 JANUARI
Helige Naam Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 4 JANUARI
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.L.Roost)
- Jaardienst Miet Knapen, Mia Haenen-
Teeuwen, overleden ouders Saes-Mertens, Li-
sette Gubbels-Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx

ZONDAG 5 JANUARI
Openbaring des Heren
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector dhr. 
W. Engelen)
- Zeswekendienst Jan Wagemans, jaardienst 
Truda Bruekers, jaardienst Anna Maria Stals-
Driessen, jaardienst overleden familie Van 
Heugten, Gré van Deursen-Klaver vanwege 
verjaardag.

MAANDAG 6 JANUARI
19.00 uur H. Mis in Zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 7 JANUARI
H. Raimundus van Penyafort, priester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 8 JANUARI
Geen Rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 9 JANUARI
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes) 
- Voor alle vrijwilligers van onze parochie met 
aansluitend een gezellig samenzijn in zaal 
Centraal.

VRIJDAG 10 JANUARI
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis (Koor Join Us uit Ell) Waarin 
het H.Vormsel wordt toegediend door deken 
Franken aan leerlingen van groep 8 van de 
basisscholen.

ZATERDAG 11 JANUARI
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr.H.Dielissen)- Jaardienst Sjef Mans-
velt tevens voor verjaardag.

Overleden
Op 13 december is overleden Frens Kuepers, 
hij woonde in Domus Bona Ventura en was 89 
jaar. Moge hij ruste in vrede.

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

Glas in loodramen
Wij zijn zo gewend aan de glas in loodramen in 
onze kerk dat het nauwelijks opvalt hoe mooi 
ze zijn. Niet alle ramen hebben een mooie af-
beelding. Het zou mooi zijn dat alle ramen van 
een afbeelding zouden worden voorzien. Hoe 
graag wij dat ook zouden wensen, moeten wij 
daar niet bij stil blijven staan omdat dit niet be-
taalbaar is, tenzij er “schenkers” zijn, zoals in 
het verleden ook meerdere glas in loodramen 
zijn geschonken. Hoe mooi dat de ramen zijn 
kunt u vanuit de kerk zien, maar ook op onze 
website www.kerknederweert.nl. Onder de 
rubriek “Monument” staat een pagina “Glas
in lood”. Daar staan de ramen mooi afgebeeld 
met omschrijving er bij. Best de moeite waard 
om er eens naar te kijken.
Gebleken is dat de mooie glas in loodramen 
op niet al te lange termijn een grote restau-
ratiebeurt nodig hebben. Volgend jaar 2014 
loopt het tienjarig onderhoudsplan af en zijn 
wij nu bezig met het opmaken van een meer-
jarenplan, waarvan de glas in loodramen de 
grootste post is. Wij zullen voor dat onder-
houd weer extra gelden bijeen moeten zien 
te schrapen omdat dit uit het normale bud-
get, niet te betalen is. Het lood van de ramen 
is zo kort geworden dat op niet te lange ter-
mijn een restauratie nodig is. Wachten tot het 
glas er uit valt is geen optie. Wij moeten dus 
gaan plannen.
Zodra de plannen en de kosten bekend zijn 
zullen wij hier nader op terug komen. On-
danks dat hoeft u niet te wachten met een 
bijdrage voor het glas in lood, maar kunt u nu 
al uw bijdrage doen met vermelding “glas in 
lood” op rekening nr. 1355.07.227 ten name 
van de St. Lambertusparochie.
Dank u.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: Rabo rek.135509246

DINSDAG 24 DECEMBER
Nachtmis voor het Hoogfeest van Kerstmis
H. Mis   19.00 uur   Overleden ouders Coolen- 
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. verjaardag vader)

ZONDAG 29 DECEMBER
10.00 H. Mis – Tot bijzondere intentie.

WOENSDAG 1 JANUARI 
nieuwjaarsdag H. Mis 10.00 uur -Tot bijzon-
dere intentie

ZONDAG 5 JANUARI
10.00 uur H. Mis- Tot bijzondere intentie.

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

25 december 2013 t/m 4 januari 2014

KERSTAVOND DINSDAG 24 DECEMBER: 
21.00 uur Kerstnachtviering, koor De Leeuwe-
rik, voor Piet en Drina Beris-Douven, ter aan 
de H. Gerardus.

KERSTMIS WOENSDAG 25 DECEMBER: 
10.00 uur Woorddienst gezinsviering, zang 
Jos en Ramona Smeets Bollen en m.m.v. blok-
fluiters onder leiding van Ellen Palmen.

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

NIEUWJAARSDAG 1 JANUARI: geen dienst

ZATERDAG 4 JANUARI: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst voor ouders 
Stultjens-Weekers, jaardienst voor ouders 
Seuren-Tinnemans en voor Mia en Mientje.

MISDIENAARS; dinsdag 24 december 21.00 
uur Jarno Bongers en Lois Beerens, zaterdag 
28 december Tom van Horik

“Waar vriendschap, geloof en liefde is, is vre-
de en geluk”

Het kerkbestuur wenst iedereen een vredig 
kerstfeest en een voorspoedig 2014 toe.

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 24 december - 11 januari. 

DINSDAG 24 DECEMBER, Heilige Kerst-
avond en Kerstnacht, 19.30 Gezins- en 
Jongerenmis (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 Drieko-
ningen, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) ghm Cor van den Boom, ghm To van 
Laer en Harrie van Loon, ghm Andrees Mee-
vis en Toos Meevis-van den Boom. 

ZONDAG 5 JANUARI, Hoogfeest van de 
Openbaring des Heren : Driekoningen, 10.00 
(Zangkoor De Peelklanken) voor het welzijn 
van de parochie.

DINSDAG 7 JANUARI, 19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 9 JANUARI – geen avondmis. 

ZATERDAG 11 JANUARI, 19.00 (Samen-
zang) jrd Frans Op ’t Root.

ACOLIETEN: di. 24 dec. 23.00: Richard Köster, 
Koen Coumans, Harry Geerlings, Kathy Geer-
lings; woe. 25 dec. 8.30: Richard Wilmsen, Tho-
mas 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 Schonke-
ren; zo. 5 jan. 10.00 : Harry Geerlings, Ka-
thy Geerlings; za. 11 jan. 19.00: Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen. 

OVERLEDEN: Op 1 december jl. overleed 
Trien Nies-van Gemert, 88 jaar, Stad 8d. 
Moge zij rusten in vrede.

OPEN PASTORIE: Op donderdag 9 januari 
hoop ik mijn verjaardag te vieren en ik nodig 
iedereen graag uit voor een kop koffie, thee 
en/of drankje. Het is een mooie Ospelse tra-
ditie en u bent van harte welkom. 

START JUBILEUMJAAR: Met een korte ce-
remonie hebben we op Nieuwjaarsdag het 
jubileumjaar van de parochie geopend. Na 
de hoogmis werden op het Aerthijsplein 
twee vlaggen gehesen met het logo voor 
ons jubileumjaar. Komende week wordt bo-
ven de kerkdeur een banier met het logo op-
gehangen, zodat iedereen kan zien dat de 
parochie dit jaar 150 jaar bestaat. De viering 
van het jubileum is op 31 mei en 1 juni.

Pastoor A. Koumans.

Dicht bij elkaar
zorg voor elkaar 

Hulpvrager zijn is …………………
weten dat er iemand naar je toekomt!
Voor mensen die eenzaam en/of ziek zijn 
kunnen wij veel betekenen.

Vrijwillige thuishulp
Gemiddeld 1 keer per week ondersteunt een 
vrijwilliger mensen in de thuissituatie door sa-
men een activiteit te ondernemen bv. samen
boodschappen doen, een wandeling maken of 
gezelschap in huis door bv een kaartje te leg-
gen en een praatje te maken. Hierdoor kunnen 
mensen langer in hun vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Aan deze activiteiten zijn geen 
kosten verbonden. U kunt zelf aangeven welke 
vrijwilliger het best bij u past.

Heeft u een hulpvraag en wilt u meer infor-
matie. Neem contact op met
Josefien Hoeben 06 – 44 34 98 10 
Coördinator Groene Kruis Vrijwilligerszorg 
of via Klantenservice 088 - 61 08 861
E-mail: thuishulpcentrale@dezorggroep. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

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

uitvaartbegeleiding

van den Boom
Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.

Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Natuursteen Limburg

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van 24 dec. 2013 – 4 jan. 2014
Bankrekeningnr.: NL15RABO01284.00.625 

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend 1ste en 3e zondag 

van de maand na hoogmis tot 11.30 uur. 
U kunt hier dan terecht voor o.a. het 
opgeven van misintenties en andere 
parochiezaken. Op feestdagen is het 

parochiebureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

DINSDAGAVOND 24 DEC. 19.00 UUR:
Op kerstavond is er een Kerstgezinsviering 
met als thema: “Een hoopvol verhaal”.
Wij nodigen u allen uit deze kerstgezinsvie-
ring 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 Kerst-
dag 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 Kerst-
dag 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 verjaardag (beide koren)

ZONDAGMORGEN 29 DEC. 9.30 uur:
Als jrgt. voor Maria Petronella Geraats en Leo-
nardus Geraats (Canticum Novum)

WOENSDAGMORGEN 1 JAN. Nieuwjaars-
dag 9.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap, 
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie (Volkszang)

Mededelingen: 
•	Tijdens beide kerstdagen is de kerk ge-

opend tussen 14.00 uur en 16.00 uur om de 
kerststal te bezoeken. U kunt via de Maria-
kapel de kerk in gaan;

•	Het kerkbestuur wenst u allen een Zalig	
kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar.

ZONDAGMORGEN 5 JAN. 9.30 uur:
Hoogfeest van Driekoningen
Deze hoogmis zal worden opgeluisterd door 
gemengd koor “Con Amore” uit Baexem o.l.v. 
Veronika Peerboom-Chujanova. U bent allen 
van harte uitgenodigd om deze viering bij te 
wonen.
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als zwd. voor Lieske 
Janssen-Crutzen, Als jrd. voor Wiel Triepels 
en tevens voor Wim Triepels en Annie v.d. 
Kruys-Triepels, Thieu Korten, Als hgm. voor 
Lenie Fermont-Korten v.w. haar verjaardag, 
Als hgm. voor Pastoor Nijhof, rector Lambert 
Gubbels, koster Bér Frenken en voor alle over-
leden medewerkers v.w. het kerkbestuur, ou-
ders Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, 
Harrie en Sjra Schreurs

Ouderenvereniging 
St. Rochus Budschop

KIENEN  BUDSCHOP 
De eerstvolgende kienavond is op vrijdag 
03 januari 2014 in het zaaltje van de Sint Ro-
chuskerk in Budschop. 
Aanvang: 20.00 uur. De zaal is open om 
19.00 uur.

Het  kienen is toegankelijk voor iedereen. U
bent van harte welkom.
In de jackpot zit nu € 30,-- .

Het  bestuur.

L.K.V. Nederweert

Hallo Dames,
Namens het bestuur wens ik jullie allemaal 
fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 
2014 toe. Onze eerste bijenkomst in 2014 is 
op dinsdag 7 januari en dan staat er kienen 
op het programma.

Het bestuur

L.K.V. Ospel
Beste leden, Dinsdag 7 januari beginnen 
we het nieuwe jaar met een kienavond, de 
avond begint om 20.00uur in Haaze-hoof, 
ook niet leden zijn van harte welkom. 

Groetjes, het bestuur.

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. Ro-
chus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  29 DECEMBER 2013.  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: ZONDAGSKOOR
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. Jaardienst voor Tjeu Lins-
sen en voor de overleden familieleden.

Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Hein Nieskens

DINSDAG 24 DECEMBER 2013  GEZINS-
MIS om 17.30 uur
Koor:  Jeugdkoor DE KWIKKWEKKERTJES
Deze mis is speciaal bedoeld voor gezinnen 
met kinderen. H. Mis voor het geestelijke en 
tijdelijk welzijn 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. 

Kerstwens
Voortdurend worden we geconfronteerd met 
berichten over oorlog, terreur, (zinloos) ge-
weld, graaien, economische crisis, toenemend
aantal mensen die onder de armoedegrens 
leven, hongersnood, werkeloosheid, voedsel-
bank en het rijtje kan met nog zoveel andere 
zaken aangevuld worden. We gaan weer Kerst-
mis vieren. We maken het gezellig, versieren 
alles heel mooi. En voor nogal wat mensen is 
dit niet of nauwelijks haalbaar en verandert er 
door Kerstmis niets in hun situatie. Kunnen we 
dan nog spreken van een zalig Kerstfeest? Met 
Kerstmis vieren we dat God mens wordt. Hij 
doet dit door in een stal geboren te worden. 
Vanuit die stal nodigt Hij ons uit of we Hem in 
ons hart willen toelaten, dat Hij daar geboren 
kan worden, zodat we een ander hart krijgen 
en met een ander hart in de samenleving gaan 
staan. Dan kunnen we pas echt van Kerstmis en 
een zalig Kerstmis spreken. Ik wens ons allen 
toe dat dit wonder mag gebeuren.

Pastoor Schuffelers



VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Deze uitgave van het 

Weekblad voor Nederweert 

is de laatste uitgave 

voor 2013!

In week 1 van 2014 zal er 
i.v.m. de feestdagen 

géén weekblad verschijnen.

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl

te huur

WONING
in kern van Ospel
info.: tel. 06-10921696

Ren voor de robot 
op de planken

Toi Toi Toi Brengt musical: Ren 
voor de robot op de planken.
Ren voor de robot is een leuke voor-
stelling voor jong en oud. Uitvoering 
van de musical is in gemeenschaps-
huis  Haaze-Hoof in Ospel op 3 en 4
januari. Aanvang 19:00 uur.
Entree 2.50 euro.

Het verhaal:
In Middelstad zijn alle mensen een 
beetje zenuwachtig. Want binnenkort
opent uitvinder Gadget Breingein hier
haar nieuwe winkel. Iedereen vraagt 
zich af wat er te koop zal zijn. Met veel 
tromgeroffel onthult Gadget het pro-
duct van de nieuwe shop: robots, van-
af nu heeft iedereen altijd vakantie. 
Leuk denkt de marktslager. Hij wil wel 
een volautomatische winkelbediende,
dan hoeft hij zelf niet meer achter de 
balie te staan. Niet leuk denken de 
natuurliefhebbers. Al die techniek
niemand geeft nog om de natuur. 
Binnenkort is het nationale natuur
dag en niemand heeft zich nog op-
gegeven. Ondertussen worden steeds 
meer dorpsbewoners enthousiast van 
de robots. Ook de juf kan lekker een 
boekje gaan lezen als de kinderen les 
krijgen van een leraar robot. Zelfs de 
kinderen hebben een robot besteld: 
de verkering-vraag robot. Alleen de 
sfeer in Middelstad wordt er niet be-
ter op. De mensen hangen maar een 
beetje rond. Ze delen hun lief en leed 
alleen nog maar met de robots. Zuster 
Suus mist het echte contact met el-
kaar. Alles gaat gewoon veel te auto-
matisch! Ongemerkt wordt iedereen 
een beetje eenzaam. De natuurlief-
hebbers besluiten in te grijpen.

Kan je alles vervangen door techniek? 
Gebruik jij zelf nog wel je creativiteit? 
Of gaat bij jou ook alles veel te auto-
matisch? 
Beleef het in: REN VOOR DE ROBOT: 
Gemeenschapshuis Haaze-Hoof Ospel 
op 3 en 4 januari. Aanvang 19:00 uur.

Glasvezel
Glasvezel is een nutsvoorziening 
die voor iedereen beschikbaar
moet zijn!
Sinds dat de initiatiefgroep op 18 juni 
2013 de petitie met 1050 handteke-
ningen van geïnteresseerden in Glas-
vezel heeft aangeboden aan het col-
lege van B&W en de gemeenteraad 
zijn er diverse acties op de achter-
grond ondernomen. Bij dezen willen 
we U hiervan op de hoogte brengen.

Gemeente en Initiatiefgroep Glas-
vezel Buitengebied Nederweert
Naar aanleiding van de petitie van de 
bewoners van het buitengebied Ne-
derweert heeft de raad het college 
opgedragen om de mogelijkheden 
te onderzoeken om dit initiatief te 
ondersteunen. Het college heeft de 
raad geïnformeerd en daarbij aan-
gegeven dat de aanleg en exploitatie 
van glasvezel niet als gemeentelijke 
taak wordt gezien. Aan de andere 
kant erkent de gemeente dat er een 
grote behoefte is aan glasvezel in het 
buitengebied voor zowel particulie-
ren alsook bedrijven. De gemeente 
ondersteunt het initiatief dan ook 
door te faciliteren, partijen bijeen te 
brengen en eventuele kabeltracés be-
schikbaar te stellen.

De gemeente is regelmatig in gesprek 
met de initiatiefgroep over de realisa-
tie van glasvezel. Hierin ziet zij de ini-
tiatiefgroep als de trekker en treedt 
met name faciliterend op. Momen-
teel vooral door partijen bij elkaar te 
brengen en kabeltracés beschikbaar 
te stellen voor evaluatie en calculatie-
doeleinden. Daarnaast kijkt ze naar 
subsidie- en financieringsmogelijkhe-
den binnen de Provincie en het Rijk. Op 
provinciaal niveau is inmiddels een mo-
tie aangenomen om een aantal pilots 
te ondersteunen. Naar verwachting zal 
hierover meer duidelijk worden in het 
eerste kwartaal van 2014.

De initiatiefgroep is de trekker in het 
onderzoek naar de mogelijkheden 
voor realisatie alsook de mogelijke par-
tijen welke daarin een rol kunnen spe-
len. We zijn als zodanig in gesprek met 
diverse partijen waaronder Reggifiber. 
In het geval van Reggifiber spreken 
we over een gesloten netwerk waar-

bij Reggifiber de volledige realisatie 
en beheer ter hand neemt en zelf 
bepaalt welke dienstenleveranciers 
worden toegelaten op dat netwerk. 
Daar tegenover wordt gesproken met 
diverse andere partijen over de aanleg 
van een open netwerk waar in prin-
cipe iedere dienstenleverancier toe-
gang kan worden verleend. Realisatie 
en beheer zullen in dat geval moeten 
worden georganiseerd in een coöpera-
tie. Verder onderzoek zal duidelijkheid 
moeten brengen hoe zo’n coöperatie 
kan worden vormgegeven.

Op dit moment bevinden we ons nog 
in een oriënterende fase wat betreft 
de inschatting van de kosten voor 
realisatie van het glasvezel netwerk. 
Een aantal inschattingen is al ontvan-
gen en wordt nader bekeken. Hierna 
zal onderzocht moeten worden of 
en in hoeverre burgers en bedrijven 
bereid zijn, indien noodzakelijk, een 
bijdrage te willen leveren aan dit pro-
ject. Dit kan zijn door een eenmalige 
financiële bijdrage, bijdrage aan de 
financiering of het zelf (laten) uitvoe-
ren van bepaalde werkzaamheden
om de abonnementskosten op een 
acceptabel nivo te krijgen. 

Duidelijk is wel dat hoe hoger de 
deelname is, hoe lager de kosten voor 
alle deelnemers. Hiernaast geldt dat 
deelname in tweede instantie hogere 
kosten met zich mee zal brengen om-
dat de aansluiting vanuit de dichtst-
bijzijnde centrale dient te worden 
gerealiseerd. Ieder huis heeft immers 
een eigen (gescheiden) aansluiting.

Waarom glasvezel?
Naast eerder vermelde redenen van 
maatschappelijk belang blijkt uit 
onderzoek van de Universiteit Gro-
ningen de noodzaak voor realisatie 
van breedband internet op het plat-
teland, waarin glasvezel het meest 
toekomstbestendig is. Voor geïnte-
resseerden kan dit onderzoek bij ons 
worden opgevraagd.

Mocht u ons willen bereiken of 
u alsnog willen aanmelden dan 
kunt u zich wenden tot ons op 
email glasvezelbuitengebied@
gmail.com.

Molen De Windlust opent deuren
Op vrijdag 27 december zijn de 
deuren van molen De Windlust 
aan Roeven in Nederweert ge-
opend voor het publiek. Tijdens 
die dag wordt er olie geslagen uit 
walnoten. Publiek dat noten mee-
neemt, krijgt er gratis een flesje 
walnotenolie voor terug.

Molen De Windlust is de enige wind-
molen in Limburg die olie slaat en 
daarmee uniek in zijn soort. De kol-
lergang en slagbank waarmee dit ge-
beurd zijn in bedrijf van 14.00 tot 18.00 
uur. De Windlust zal tevens ouderwets 
en sfeervol verlicht zijn met olielam-
pen. Molenaars leiden bezoekers rond
en laten iedereen ervaren hoe vroeger
de olieslager met zijn indrukwekkende 
machine aan het werk was.

Neem walnoten mee
Vorig jaar kende Midden-Limburg 
een matige walnotenoogst. Dit jaar 
zijn er veel walnoten maar is de kwa-
liteit minder. Voor goede olie zijn 
bruine walnoten nodig die zuiver en 
droog zijn. Mensen die thuis walno-
ten hebben liggen kunnen die tijdens 
de open dag nog steeds meenemen. 
“Iedereen die walnoten meeneemt 
krijgt er een flesje walnotenolie voor 
terug”, aldus olieslager/molenaar
Piet Heldens, die hoopt op een goede 
opbrengst.

De molen is geopend vanaf 13.30 uur

Meer informatie over De Windlust 
en contactgegevens van de mole-
naars: www.windstill.nl

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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Kunststof  ramen & deuren met gepatenteerd veiligheidssysteem

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

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

repareren en leveren van 
Wasmachines Drogers
Vaatwassers Ovens
Stofzuigers Strijkijzers

etc.
www.petereilerswitgoedservice.nl

Peter
Eilers

witgoedservice

Verkeerssituatie Nederweert-Centrum
In de raadsvergadering van afgelopen 
dinsdag heeft de VVD de brief van de 
ondernemers uit de Kerkstraat en de 
Brugstraat ter behandeling gebracht. 
Wij vonden dat de genoemde opmer-
kingen serieus genomen dienden te
worden. Gelukkig was de rest van de 
raad, inclusief het college, het hier 
mee eens. Naar aanleiding van onze 
vragen van 7 november 2013 over de 
rijrichting in deze straten is duidelijk 
geworden dat de uitgangspunten 
voor de besluitvorming veranderd zijn. 
Onder aanvoering van de toenmalige 
wethouder is er in november 2009 
door een meerderheid van de raad be-
sloten voor een rijrichting van noord 
naar zuid in de Kerkstraat en van west 
naar oost in de Brugstraat. Nu er een 
aantal zaken zijn gewijzigd lijkt dit 
niet langer de meest ideale richting. 
Daarom willen wij dat de gevolgen 
van het eerdere besluit opnieuw be-

oordeeld worden. De VVD vindt dat 
dit geen vertraging op mag leveren 
voor de reconstructie van de Kerk-
straat. Daarom dient deze beoorde-
ling zo spoedig mogelijk plaats te vin-
den, nog voordat de renovatie van de 
Kerkstraat voltooid is. Op basis van die 
beoordeling moet de raad bekijken of
aanpassing van de rijrichting nodig is.

Een tijdelijke werkgroep, bestaande 
uit leden van het College van B&W 
en de gemeenteraad, zal de komende
maanden de rijrichting en de verdere 
inrichting van de Kerkstraat en Brug-
straat gaan beoordelen. Hiervoor zal 
de werkgroep ook in contact treden 
met ondernemers en inwoners. Vanuit 
de VVD zal onze fractievoorzitter Elly 
Scheepers-Dings in deze werkgroep 
plaatsnemen.

Fractie VVD
PodotherapieInKa

Vindt jij ons een leuk team? Wij hebben nog een behandelruimte te 
huur en zoeken hiervoor een enthousiaste zorg-ondernemer. Heb jij 

zorgverlening en de cliënt op nummer 1 staan? Misschien is jouw 
onderneming dan een leuke aanvulling op onze praktijk!

Wenst u prettige 
feestdagen en een 
voorspoedig 2014.

Nieuwe vastelaovendj-
gezet van de Pinmaekers

Vastelaovendj gezet “De Pinmaeker” 
heeft een complete nieuwe look ge-
kregen. Vanaf Maart 2013 is een en-
thousiaste groep vrijwilligers aktief 
geweest om een geheel vernieuwde 
vastelaovendj-gezet samen te stellen.
De Redactie bestaande uit diverse 
burgers heeft de ingezonden ver-
halen en grappige gebeurtenissen
bewerkt en vertaald naar het dialect 
volgens de nieuwe Limburgse schrijf-
wijze.

Inhoud
De gezet is nu nog meer voor alle 
leeftijden, en voor elk wat wils. Er
staan veel foto’s in van heden en
verleden, een kleurplaat, puzzel en 
veel “”stomme zeiver”

Alle vastelaovundj verenigingen
Nieuw is ook dat van alle vastela-
ovundjvereiniginge CV.Bengels, KV 
de Piepkukes, VV de Vlikkestaekers, 
en De losbol Leivere een fotopagina is 
opgenomen. Natuurlijk mag de jubi-
lerende optochtgroep DE Prulle Joe-
kels niet ontbreken. Vastelaovundj 
vier je namelijk samen. 

De gezet is bijna 70 pagina’s dik ge-
worden en mede door de sponsoren 
gerealiseerd.
Wij wensen iedereen veel leesplezier .

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)

Afgelopen maanden heeft Guulke 
Eten en Drinken hard gewerkt aan de 
nieuwe stijlvolle serre.
De serre is sfeervol en sluit perfect 
aan bij het bestaande gedeelte.
Het is niet alleen een uitbreiding van 
het restaurant maar ook een overkap-
ping voor het zomer terras. De serre 
is heerlijk verwarmd en voorzien van 
luxe fauteuils en mooie grote houten 
tafels. Veel hout met grote lampen en 
een prachtige open haard.

Guulke eten en drinken klaar voor de kerst

Foto: Nederweert24

Terras
In de zomer kunnen de glazen deuren 
open waardoor er een groot overdekt 
zomers terras ontstaat dat aansluit bij 
het buitenterras. 
Met de uitbreiding van de serre heeft 
Guulke eten en drinken 40 zitplaat-
sen extra in hun steeds drukker wor-
dende restaurant. Joost en Nicole zijn 
uitermate trots op het resultaat.



Een sfeervolle 
kerst 2013 

Een vliegende arreslee met rendie-
ren, duizenden elfjes en een paleis 
op de Noordpool. Het verhaal van 
de kerstman is in de loop van de 
jaren steeds mooier geworden. Hij 
hoort er ook in Nederland tegen-
woordig helemaal bij.

En toch hebben we de kerstman lan-
ge tijd buiten de deur gehouden. In 
Neder land kenden we Sinterklaas en 
daar hadden we wel genoeg aan. De 
kerstman maakt in ons land, maar ook 
in België, pas sinds kort deel uit van de
kersttraditie. Santa Claus en zijn vlie-
gende arrenslee kennen hun oor-
sprong in de Verenigde Staten. Er be-
staan diverse verhalen over hoe het 
ooit is begonnen. Sommige zeggen in 
Nederland! Nederlandse kolonisten 
zouden Sinterklaas mee naar Noord-
Amerika hebben genomen, waar ver-
volgens Santa Claus ontstond. Hoe dan 

ook, vandaag de dag is hij de personi-
ficatie van Kerstmis. Via de Amerika-
nen kwam Santa Claus weer terug naar 
Europa. Hoewel er hier tegenwoordig 
verschillende invullingen aan het fe-
nomeen ‘kerstman’ worden gegeven, 
houden wij ons vooral vast aan de 
kerstman uit de Amerikaanse cultuur. 
Die spreekt met zijn elfen op de Noord-
pool en vliegende arreslee toch het 
meest tot de verbeelding. Al kennen 
we in Europa ook regelmatig het ver-
haal dat de Kerstman in Finland woont.

Een gemene deler is de traditie van 
het geven van cadeautjes, die overal 
hetzelfde lijkt. Ook in Nederland doen 
we daar de laatste jaren aan mee. 
Niet alleen  Sinterklaas komt ons met 
presentjes  verrassen. De kerstman doet 
het een paar weken later nog eens 
dunnetjes over.

De personificatie van Kerstmis zien we ook in Nederland

De kerstman en zijn arreslee

Installatiebedrijf Wiel Coolen |  Peelsteeg 7a, Nederweert  |  tel. 0495 - 631927 |  www.wielcoolen.nl  Installatiebedrijf Wiel Coolen is aangesloten bij Bad in Beeld 

Speciale Acties!

Bij Installatiebedrijf  Wiel Coolen

  Kijk op onze site voor de  

  aangepaste openingstijden  

  tijdens de kerstvakantie.  

 Wij wensen u fi jne Kerst  

 & een gelukkig 2014  

*Vraag in de winkel naar de actievoorwaarden.

  bij aankoop van een  

  Sealskin douchewand.*  bij aankoop van een   Gratis Sealglas 

Speciale Acties!

j Installatiebedrijf Wiel Coolen
  Profiteer 27, 28 & 30 december van spetterende acties!  

  op badkamermeubels!*  
  op badkamermeubels!*    Tot 70% korting 

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

Maakt het voor u compleet!

service & onderhoud | duurzame energie

electro | gawalo | verwarming | sanitair

electro | gawalo | verwarming | sanitair
service & onderhoud | duurzame energiePannenweg 117 nederweertt (0495) 631 224  | www.kessels-installaties.nl

wenst u warme kerstdagen 
en een gelukkig 2014!! 

Het team van kapsalon CURL & COLOR wensen u 
PRETTIGE FEESTDAGEN en een 

HAPPY NEW HAIR!

Tot ziens bij
KapsalonCurl & ColorSt. Rochusstraat 32
Tel. 626922 

kapsalon

oog voor detail

Curl & Color

kapsalonkapsalonCurl & Color
Curl & Color

Burg. Greymansstraat 6 - 8 • 6031 CN  Nederweert • tel. 0495-632182

Wij wensen onze klanten
fijne feestdagen en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar

De kerstman maakt in ons land pas
relatief kort deel uit van de kersttraditie

Vae winse ederein 
fein körstdaag, un gooj jaorwisseling en ein gezondj 2014 met eine hieël plezerige vastelaovendjstied!

Vastelaovundjvereinigingde Pinmaekers Ni-jwieërt

• Ontwerp

• Aanleg

• Onderhoud

• Bestrating

• Beplanting

• Bomen leien

• Bomen rooien

• Vijvers

• Waterpartijen

• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT  Ospel • 0495 - 63 19 32

www.tuinverzorginggielen.nl

Omdat uw
 tuin 

uw thuis 
moet zij

n!
Voor bedrijf  

& particulier

Tevens onder-

houdscontracten

De beste 

wensen  en 

een groeizaam 

2014!

tuinverzorging gielen



Voor allen die deze maand 

hun dierbare extra missen...

...veel warmte, begrip steun 

en troost toegewenst

Marleen Linsen-Claessen

St. Rochusstraat 17

6031 BG  Nederweert

GiGa Grote kerstpuzzel

Autorijschool de Peel
wenst iedereen 

prettige kerstdagen 

en een 

gelukkig nieuwjaar.

 Schoor 43 Nederweert, tel. 0495-633369 / 06-44 92 42 63

Kapsalon Switch

Paulus Holtenstraat 5

6031 CS Nederweert

Tel: 0495-632903

www.kapsalonswitch.nl

Een goed

en gezond 2014

zand

bouwhout

cement

meranti

stenen

plaatmateriaal

isolatie

tuinhout

betonvloeren

plinten

dakpannen

architraven

ku
ns

ts
to

f 
pa

ne
le

n

kunststof kozijnen

ho
ut

en
 v

lo
er

en

houten kozijnen

pl
af

on
d 

pa
ne

le
n

buiten deuren

bu
it

en
 p

ar
ke

t

binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 845712 EN SomerenT. 0031 493 491419www.amaas.nl
Hoogwaardige producten voorzakelijke en particuliere sector!Het ideale adres voor:• ZZP-ers

• Zelfbouwers• Doe-het-zelvers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
 zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
• Keralit gevelpanelen• Laminaat, plafonds, wanden en deuren• Beton- en gebakken klinkers• Tuinhuisjes en tuinhout• Schuttingen en poorten• Trampolines

Tijdens de kerstvakantieweek 52 en week 1zijn wij geopend van maandag t/m vrijdagvan 9.00 tot 16.00 uur.Zaterdag gesloten. 

Bezoek 
onze

showroom!

Wij wensen u
hele fijne
feestdagen!

Wij wensen u fijne feestdagen!

Kerst 
2013 
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CDA NEDERWEERT WENST U EEN STEMMINGSVOL 2014!

wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Paulus Holtenstraat 4, 6031 CS  Nederweert  0495-624613

www.autorijschoolkneepkens.nl

AutorijSCHool

HORIZONTAAL:
1 dwarsligger, 5 aankondiger, 12 
dubbelganger, 19 klankgelijkheid, 
21 tankstation, 24 krachtig, 
28 betaalmiddel, 30 geweldig! 
(jeugdterm), 31 trektocht, 33 
bankbiljet (barg.), 34 compositie, 
36 mast, 37 walkant, 38 nota bene 
(afk.), 40 vaknaam, 42 kleur, 44 
poortschakeling, 46 kledingstuk, 
47 indo germaan, 48 kledingstuk, 
49 overgang, 50 deciliter (afk.), 
51 bassin, 53 tegenwerping, 55 
strot, 57 smeer, 59 alleenzang, 
60 inwoner van het Baskenland, 
61 knaagdier, 62 steengruis, 63 
explosief voorwerp, 65 knevel, 66 
blaasinstrument, 68 stuntelaar, 70 
objectief, 71 grote bomengroep, 73 
pul, 75 informatietechnologie (afk.), 
76 onder andere (afk.), 77 mal, 79 
laatsleden (afk.), 81 persoonlijke 
lening (afk.), 82 niet lang, 84 orgaan, 
86 Bijbelboek (afk.), 87 middelbaar 
onderwijs (afk.), 88 kledingstuk, 90 
kansbrief, 91 voormalige republiek, 
92 vertraging in een netwerk, 93 
heildronk, 96 roomskatholieke 
titel, 97 en andere (afk.), 99 Fins 
bad, 101 bijwoord, 102 uiting van 
bevestiging, 104 op welke wijze, 106 
Business Software Alliance (afk.), 
108 ogenblik, 110 aanstellerij, 112 
harde klap, 113 betekend (afk.), 
115 ondernemingsraad (afk.), 
117 Europa (afk.), 118 astatium 
(afk.), 119 ex professo (afk.), 120 
oude maat, 121 cerium (afk.), 
122 hoenderkooi, 124 gedroogde 
halmen, 126 putemmer, 128 genoeg 
hebben van iets, 129 aanfok, 131 
muzieksoort, 132 ploegsnede, 
133 torenomgang, 135 beneveld, 
138 deel van het lichaam, 141 één 
kanaal, 143 bewegingsmelder, 
147 vrucht, 151 aanwezig, 155 
bijwoord, 156 intelligentiequotient, 
157 reinigingsmiddel, 158 wang, 160 
onbepaald voornaamwoord, 161 
bekende speelfilm, 163 voor elkaar, 
165 gehaastheid, 166 universitair 
docent (afk.), 168 ingenieur (afk.), 
170 geluid om aandacht te trekken, 
172 bestelkosten, 173 deel van een 
schip, 174 gemeen, 176 bekende, 
179 poets, 181 kittig, 183 bovenbeen, 
184 Nederlands astmafonds (afk.), 
186 land in Azië, 187 agrariër, 188 
tank, 190 slang, 191 soort verlichting, 
193 hoogleraar, 195 Europeaan, 
196 bloembol, 199 bundel bladen, 
200 deel van een vestingwal, 202 
nabootsing, 205 werkelijkheid, 
208 aardbol, 209 onwelriekende 
lucht, 210 gebaar, 211 muskiet, 
212 koerier, 213 wieleretappe, 215 
plaaggeest, 216 heldendicht, 219 
en dergelijke (afk.), 220 tijdperk, 222 
elpee (afk.), 224 tasto solo (afk.), 
225 gereedschap, 226 wetboek 
(afk.), 228 automerk, 229 vogel, 
230 top, 232 inlichtingendienst, 
233 voormiddag (Eng.), 234 rond 
voorwerp, 235 oude munt, 237 
uitroep, 238 citrusvrucht, 240 
elektronisch boek, 242 historische 
dameskleding, 243 landtong, 
245 personage-uitbeelding, 246 
onvruchtbaar door droogte, 247 
maand, 249 frommel, 252 de dato 
(afk.), 253 Engelse meisjesnaam, 255 
slaghout, 256 zangnoot, 257 Duitse 
televisiezender, 259 daarentegen 
(afk.), 260 regeringsstelsel (afk.), 
261 per expresse (afk.), 262 van 
geringe breedte, 264 geest, 266 
militaire politie, 268 ruthenium 

(afk.), 269 sleepnet, 270 Saudi-
Arabië (afk.), 271 nul, 272 
familielid, 274 kozakkenmantel, 
277 broekdraagbanden, 281 
internationaal (afk.), 284 loze kreet, 
287 klap, 291 doordringbaar, 294 
balletdanseres, 296 zalf, 298 zeevis, 
300 land in Azië, 301 opvraging, 
304 boot, 305 benauwdheid, 307 
insect, 308 snavel, 310 bloem, 
311 merkteken, 312 limousine, 
313 pret, 314 Nederlandse 
kampioenschappen (afk.), 315 
slaapplaats, 317 handgewricht, 319 
peluw, 322 Firewall Enhancement 
Protocol (afk.), 323 vaatwerk, 
324 genodigde, 325 snavel, 327 
Bolivia (internetadres), 328 heer 
(afk.), 329 ordedienst (afk.), 331 
eng, 333 volgens anderen (afk.), 
334 scheepsreparatieplaats, 336 
onbeweeglijk, 337 Oudnoorse 
verhalen, 338 dominee (afk.), 339 
Anno Domini (afk.), 341 party, 
343 witte plek op het voorhoofd 
van een paard, 345 te verdedigen 
stelling, 347 boodschapper-RNA, 
348 verdeeldheid, 349 nutteloos, 
352 bovenste deel van het hoofd, 
353 drietal, 355 computerspel, 357 
appelsoort, 359 grafopschrift, 360 
koolstofneerslag, 361 vel papier, 
362 GNU`s Not Unix (afk.), 363 
United States (afk.), 364 wettelijke 
aansprakelijkheid (afk.), 365 deel 
van de Bijbel, 366 pers.vnw., 
367 aanduiding van aarzeling, 
369 ter beschikking (afk.), 370 
bergplaats, 371 deel van een 
magneet, 373 instrument, 375 lor, 
377 gymnastiektoestel, 378 lof, 
379 hoofddeksel, 380 schop, 382 
drinkgelegenheid, 384 holmium 
(afk.), 386 politieke partij, 387 
bediende, 389 oude wijnmaat, 
390 vreemde munt, 391 punt, 
393 rondedans, 394 motorschip 
(afk.), 395 zangnoot, 396 bende, 
397 tijdvak, 399 iemand die een 
hoedanigheid niet meer bezit, 401 
stannum (afk.), 402 bloem, 403 
ad interim (afk.), 404 neon (afk.), 
405 bordspel, 407 recentelijk, 408 
kluis, 411 meetinstrument, 416 
ontwikkelingsfase, 422 beroep, 426 
opgave, 428 bron, 429 pen, 430 
dichtgenaaide zak, 431 bijwoord, 
433 helicopter (afk.), 434 foto-
opname, 436 staat in de VS, 438 
knal, 440 trekdier, 441 hondenras, 
442 spoorstaaf, 443 jolijt, 444 
aanwijzend voornaamwoord, 446 
video, 448 nijdig, 450 deel van een 
trap, 452 Nederlandse omroep, 453 
gehoorzaam, 454 sterveling, 455 
boterton, 456 cijfer, 458 beginner, 

460 aanzien, 462 spijskaart, 
464 pons, 465 boomschors, 466 
sapje, 467 glimmende laag, 468 
neusverkoudheid, 469 pennetje.

VERTICAAL:
1 stoere jongen, 2 land bouw werk tuig, 
3 Europeaan, 4 bridgeterm, 6 opere 
citato (afk.), 7 gehoororgaan, 8 walm, 
9 kledingstuk, 10 titel, 11 elektro-
ence falogram (afk.), 12 aflos  sings
wedstrijd, 13 daar, 14 strafinrichting, 
15 overspanning, 16 boom, 17 
water in Fries land, 18 streven, 19 
alles verloren hebbend, 20 bevroren 
water, 21 muziekinstrument, 22 
Orga nisatie van Amerikaanse 
Staten (afk.), 23 milliliter (afk.), 
24 papje, 25 identificatieteken, 
26 ovum, 27 bouwmateriaal, 29 
zompig, 32 internationale lucht-
ver voersassociatie (afk.), 35 
verwikkeling, 36 wacht, 37 vief, 
39 wedstrijdslee, 41 eega, 43 
deodorant (afk.), 45 schaakterm, 47 
heks, 48 vaatwerk, 49 uitsluiting, 50 
aangerichte maaltijd, 52 masker, 54 
kenteken van Roemenië, 56 paneel, 
58 Japans bordspel, 59 zangnoot, 
60 gegoten staaf, 61 helium (afk.), 62 
kinderziekte, 64 grappig verhaaltje, 
67 kerstbrood, 69 rondrit, 71 geluid 
van een klap, 72 plaats in Friesland, 
74 kleefkruid, 77 soldatenkantine, 78 
zoete lekkernij, 80 stekje, 83 paaps, 
85 staat in de VS, 87 toverkracht, 
89 zwemvogel, 92 zucht, 94 plak 
brood, 95 probleem waar men niet 
uit komt, 98 discussie, 100 bijbelse 
figuur, 103 zinspreuk, 105 smaad, 
107 kasteel, 109 beschutting, 111 
natuurbeschermer, 112 goed!, 113 
verfsoort, 114 deel van het gezicht, 
116 kier, 121 muntstuk, 123 Romeins 
keizer, 125 geluid, 127 graanhalm, 
128 langwerpige strook, 130 
onbeleefd, 134 zintuig, 136 ijzeren 
mondstuk, 137 emotioneel quotiënt 
(afk.), 138 bedehuis, 139 weefsel 
met mazen, 140 Internet Protocol 
(afk.), 142 Nomen Nescio (afk.), 
144 emeritus (afk.), 145 deel van de 
hals, 146 snavel, 148 maanstand, 
149 groef, 150 afsluiter, 152 keten, 
153 ieder, 154 aanwijzing, 157 
vergelijkend voegwoord, 158 zoet 
gebak, 159 gloed, 162 zevende 
toon, 164 tuinkamer, 167 tabel, 
169 ongekookt, 171 balsem, 172 
pluspunt, 173 bos bloemen, 174 
kledingstuk, 175 platte steen, 177 
kloosterlinge, 178 monument, 180 
garde, 182 pest, 183 oude munt, 185 
flacon, 186 in buitengewone dienst 
(afk.), 187 boete, 188 geldkistje, 189 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden 

(afk.), 192 laboratorium (afk.), 194 
ijdel mens, 195 schoon, 197 trots 
(bijv. naamw.), 198 namelijk (afk.), 
199 barium (afk.), 200 meelmengsel, 
201 op dit moment, 203 finishlijn, 204 
knock-out (afk.), 206 windsteunzijde, 
207 voederbak, 210 worp, 214 
van links naar rechts (afk.), 217 
dikdoener, 218 holtedier, 221 
roofvogel, 223 franje, 227 Arabische 
vorst, 229 ijlbode, 231 plattegrond, 
234 losse kraag, 236 automatische 
knipperlicht installatie (afk.), 237 
misselijk, 239 slib, 241 Bibliotheek- 
en Documentatieacademie (afk.), 
244 natriumcarbonaat, 247 wacht-
huisje, 248 preek, 250 opinie-
onderzoek, 251 zegen, 253 
inwoonster van Comoren, 254 
onbuigzaam, 258 waterplant, 261 
vijver, 263 sappig, 265 verleiding, 
267 drek, 269 maalstroom, 273 
pantoffel, 274 zeilschip, 275 
krypton (afk.), 276 eigendunk, 
277 onderscheidingsbandje, 278 
laagtij, 279 tabulator, 280 emotie, 
282 namiddag (afk.), 283 afsluiter, 
284 pot, 285 strook, 286 lidwoord, 
288 haarkrul, 289 boom, 290 Zuid-
Amerikaanse dans, 291 pluspunt, 
292 onderofficier (afk.), 293 
ijdeltuit, 294 angstig, 295 houten 
kom, 297 wapen, 299 afgunst, 
300 vergevorderd in de tijd, 302 
Field Effect Transistor (afk.), 303 
verklarende aantekening, 306 
halslap, 309 dringend verzoek, 311 
aan de onderzijde, 312 volksverhaal, 
315 jungle, 316 schatje, 318 
goedzak, 320 ultraviolet (afk.), 321 
Nederlandse Omroep Stichting (afk.), 
323 honkbalterm, 324 inkeping, 
325 burger service nummer (afk.), 
326 walkant, 328 lichaamsdeel, 
330 diskjockey, 332 persoonlijk 
voornaamwoord, 335 kunstmatige 
inseminatie (afk.), 336 Virtual 
Reality (afk.), 337 selenium (afk.), 
338 dyne, 340 artikel, 341 fit, 342 
komiek, 344 wilddief, 346 logement, 
348 uitblinker, 350 harmonium, 351 
plaats in Vlaanderen, 352 knoeier, 
354 schoepenwiel, 356 toverij, 
358 kokertje, 364 het waken, 368 
verkoopruimte, 370 grote plant, 372 
uil, 374 kleinigheid, 376 vrucht, 377 
gedorste en gepelde rijstkorrels, 
381 president (afk.), 382 strijd, 383 
groen gewas, 385 nooddruft, 386 
stadsbewoner, 387 dwingende 
kracht, 388 gezinslid, 390 tarwe, 
392 top, 395 zevende toon, 396 
onbehaard, 398 kind zonder ouders, 
400 horizontale as, 402 smalle 
plank, 406 onnozel, 407 etter, 
408 vlek, 409 elfde toon, 410 ijzer 
(afk.), 411 graanplant, 412 paling, 
413 zoogdier, 414 deel van het 
gezicht, 415 voegwoord, 417 teken 
van aarzeling, 418 halsdoek, 419 
ringtone, 420 in het bijzonder (afk.), 
421 giftigheid, 423 Griekse letter, 
424 in tegenstelling tot (afk.), 425 
spijsverteringskanaal, 427 mede, 
428 huisdier, 429 gebak, 430 plaats 
in de Noordoostpolder, 432 op 
voorwaarde dat, 435 versiersel, 437 
schor, 439 onderstel, 441 Spaanse 
edelman, 442 reserve (afk.), 443 
vluchtige stof, 444 boom, 445 
hoeveelheid, 447 Austronesische 
taal, 449 tennisterm, 451 loot, 453 
zaterdag (afk.), 454 moeder, 455 
Katholieke Universiteit (afk.), 456 
gallium (afk.), 457 bergplaats, 459 
bohrium (afk.), 461 zangnoot, 463 
bolgewas.

Ook dit jaar hebben wij weer ‘n puzzel. Na goede 
oplossing  van kruiswoordraadsel, kunt u de uiteinde
lijke oplossing invullen in het onderste diagram.

Onder de goede inzendingen worden 10 cadeau
bonnen verloot t.w.v.  10,.

Zend de oplossing die u gevonden heeft vóór 2 januari  
2014 naar ons kantoor, Pannenweg 231, 6031 RK 
Nederweert.

De prijswinnaars worden bekend gemaakt in het 
Weekblad van donderdag 9 januari 2014.



GiGa Grote kerstpuzzel

Alles waar je echt van houdt
zal warmte blijven geven.

Ook al is het niet gebleven,
’t blijft altijd een deel van jou.

Een stukje van je leven…

Alle mensen die in deze donkere dagen
hun dierbare extra missen…

… veel warmte begrip,
steun en troost

toegewenst

Roland van den Boom
en medewerkers

Nederweert -  Ospel, december 2013

Zondag 30 dec. en                                         
            

maandag 31 dec. extra geopend. 

Kijk voor de aangepaste openingstijden rond                  

de feestdagen op www.wijen.nl 

 

 

 

 

 

Heerweg 8 

Nederweert 

0495-461313 

wijen.nl 

Team                              
            

Leon Wijen        

Wonen & Slapen 

wenst u fijne 

feestdagen en  

een voorspoedig 
2014 

Kerst 
2013 

CARIS OSPEL
 • timmerwerken• bouw en verbouwingen• hout- en plaatmateriaal

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel. Tel.: 0495-631207 Mobiel: 06-54654192
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Persbelangen MR0154

Exclusief in

Instituten en spa’s. 

Ontdek de  
ideeën en 
cadeaubonnen  
van Sothys.

www.sothys.com
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SOTHYS | FEEST

Arabesque

Salon voor huidverzorging

Loverstraat 12

6031 VD  Nederweert

 Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl

    Een
Kerstmis
  in goud.

Onze cadeaubonnen zijn ook verkrijgbaar bij Drogisterij de Vijzel.

Rijksweg Zuid 18a
6031 RL Nederweert

Tel. 0495 460133
www.multi-fix.nl

I N T E R I E U R A F B O U WPlafond- en wandsystemen - verlichting

Paul en Marly Koppen
en medewerkers

2013 is bijna vervlogen
2014 staat reeds voor de deurEen nieuw jaar met nieuwe dromen,veel geluk en liefde voor elkaar,en aandacht voor je naaste,dan wordt het vast een prachtig jaar.

Hele fijne feestdagen

Voor al uw schilder-en behangwerk: SchildersbedrijfHenk van de SchoorNederweertTel. 0495 634104; 06 51205315

B
edankt voor het jarenlange vertrouwen. 

Sp
ra

nk
ele

nd
e d

agen, heel graag tot ziens voor een behandeling in 2014!

Schoonheidsstudio Marijke • Berkenstraat 26, 6031 XB Nederweert • Tel. 0495-632143

Rijksweg-Zuid 18c

Tel. 0495 - 461461

Rijksweg Zuid 18C  •  6031 RL  Nederweert  •  Tel.0495-461461

Wij wensen iedereen 

hele fijne feestdagen 

en een warm 2014



Openiningstijden:

Maandag gesloten 

Di. t/m vrij. 09.00 - 18.00 uur

Za. 09.00 - 15.00 uur

OOK UW VAKWINKEL

Wij wensen u fijne feestdagen 

en een voorspoedig 2014!

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK

Na een trauma, operatie of bij een ziekte is fysiotherapie vaak een zinvolle 

behandeling, waarvoor u in onze praktijk terecht kunt. 

Bij u in de buurt, geen autokosten en geen parkeerkosten.

Bovendien revalideert u in een zeer moderne praktijk onder begeleiding 

van een enthousiast en deskundig team, uw eerste keuze. 

Daarnaast ook voorkeursaanbieder fysiotherapie voor CZ, Achmea en Menzis.  

Ons team wenst iedereen in 2014 

een goede gezondheid toe!!

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657

www.fysiofitnessnederweert.nl 

Kleurrijk 
2014

Ahrensburgerstraat 32 - 6034 RX  Nederweert-Eind

Magnesiumstraat 22 - 6031 RV  Nederweert

Tel. 0495-622628 - Fax 0495-624896 - Mob. 06-22932270

roland@schildersbedrijfrolandvandeuren.nl

Tijdens Kerstmis genieten we na-
tuurlijk van een heerlijk en uitge-
breid kerstdiner. Maar Kerstmis is 
ook een feest van allerlei lekker-
nijen. Een paar voorbeelden zijn de 
stol, de kransjes en de kerstpunch.

De kerststol is een luxe brood dat je bij 
de bakker koopt. Het bevat rozijnen en 
amandelspijs. Stollen worden vaak al 
weken van tevoren gebakken. Na het 
afkoelen dompelt de bakker ze in bo-
ter en suiker, zodat ze langer houdbaar 
zijn en nog even kunnen rijpen. Vooral 
in Nederland en Duitsland zijn we gek 
op de kerststol, die we overigens ook 
rond Pasen voorbij zien komen.

Kerstkransjes zijn kleine koekjes van 
chocolade, schuim of koek. Vaak wor-
den deze in de kerstboom gehangen. 
Af en toe mag je er eentje uithalen om 
op te eten. Dat is wat anders dan een 
grote kerstkrans, die je natuurlijk niet 
kunt eten. Dat is een soort bloemstuk 
gemaakt van kerstgroen.

Wil je er wat lekkers bij drinken, ga
dan voor de kerstpunch of warme
glühwein. Beide drankjes bevatten
alcohol en kun je zelf bereiden. Ze
zijn heerlijk in een koude winter. Op 
het internet zijn prima recepten te vin-
den.

Kerstmis kent typische lekkernijen zoals kransjes en stollen

Genieten van al het lekkers

Sommige kerstkransjes zien er zo lekker
uit dat ze de boom nooit halen

Marian’s Bloemen wenst u gezellige feestdagen en het beste voor het nieuwe jaar!

Kruiszijweg 6, 
6034 RZ Nederweert-EindTel. 06-22214158

Openingstijden: 
Di. t/m Vr. 9.00 u tot 12.30 uZa.  9.00 u tot 16.00 u

Voor al uw rouwarrangementen 

Voor jong en oud 
Een echte aanrader voor een leuke avond met vrien-

den, bedrijf of familie. Het simulatorarrangement is te 

combineren met onze bestaande schietarrangementen.

Voor al uw feesten kan men hier terecht voor div. 

schietarrangementen onder begeleiding van deskun-

dige schietinstructeurs.                                         

Ook zijn onze 100m banen uitermate geschikt voor 

het inschieten van kogelgeweren.

Tevens kunnen cursisten van de jachtopleiding 

ervaring opdoen met het kogelgeweer m.b.v. video- 

opnamen.
De schietsimulator

Schietsportcentrum Kraan • Kraan 18B  Nederweert  • Tel. 0495-632705 • mob.: 06-22495037
E-mail: schietsportkraan@planet.nl

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2014!

Niet iedereen kiest ervoor. Toch 
maakt een mooi kerststalletje 
het plaatje in huis echt com-
pleet. De uitbeelding van het 
kerstverhaal is een traditie waar 
iedereen zijn eigen invulling aan 
mag geven.

De kerststal blijft onverminderd po-
pulair in de huiskamers. Zoals gezegd 
variëren de uitvoeringen. In de ge-
schiedenis lopen de discussies waar 
de kribbe van Jezus ooit stond, name-
lijk uiteen. De een zegt in een grot, 
de ander in een stal. De grotgedach-
te komt voort uit overleveringen die 
zeggen dat Jozef voor een grot koos 
om de nacht door te brengen. In het 
oosten werden in die tijd inderdaad 
grotten als stal gebruikt. Vooral her-
ders maakten er gebruik van na een 
lange dag. De kerststal is een idee 
van Franciscus van Assisi . De Italiaan 
bedacht in 1223 een levende kerststal 
in zijn dorp Greccio. De stal-gedachte 

komt voort uit het evangelie vol-
gens Lucas. Daarin staat dat Jezus in 
een stal in een kribbe werd gelegd.
Vooral katholieke gezinnen kiezen 
nog steeds voor een kerststal. Uit-
eindelijk maakt het decor niet eens 
zoveel verschil. De invulling komt 
vaak op hetzelfde neer.
Josef, Maria en Jezus ontbreken 
nooit. Net als de os, ezel, de herders 
en de drie wijzen uit het oosten. 

Uitbeelden van het kerstverhaal hoort bij de traditie

Kerststal maakt 
plaatje compleet 

Kerststal blijft onverminderd 
populair  in de huiskamers

Maandag: spagettidag e 5,50

dinsdag: pizzadag e 6,00

woensdag: schotels Met* e 7,50

donderdag: spare-ribsdag e 8,00

niet geldig tijdens feestdagen.

gratis thuisbezorging in nederweert e.o. 

boven de e 15,00

ospeldijk en leveroy e 3,50 bezorgkosten.

www.amonnederweert.nl

st. rochusstraat 7, nederweert   tel. 0495 - 63 44 34   b.g.g. 62 46 25

dÉ pizzeria van nederweert!

AMON
wij wensen u fijne feestdagen 

en een gelukkig nieuwjaar

en wij bedanken al onze 

klanten voor hun vertrouwen.

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING

De afsluiting van het oude jaar betekent 
ook het begin van iets nieuw:

Wij staan in 2014 dan ook weer voor u klaar, 
om samen  een bijdrage te leveren 
aan prettig wonen in Nederweert.

Voor iedereen: 

warme Feestdagen
en een positieve start
van het nieuwe jaar.

Alle medewerkers van Woningvereniging Nederweert

*Vrijdag 27 december is ons kantoor gesloten*
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WONINGVERENIGING
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WONINGVERENIGING

Kerst 
2013 


