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Ook al bent u Dela of elders verzekerd, wij respecteren
de polisvoorwaarden. U bent dus vrij om ons als uitvaart-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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 spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

Mia Horyon-Berben:

”Al 10 jaar kom ik bij Brigitte. Altijd gezellig. 
Zeer goede behandeling en waardevolle 
adviezen“.

– voor de nieuwste 
inzichten 

en technieken –
Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed 460765 zie ook www.tandartsspauwen.nl

NederweertNederweert R Roermondoermond
Pannenweg 200 Pannenweg 200 Gebroek 37Gebroek 37

www. lintjeshof.com www. lintjeshof.com 

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

Korenbloemstraat 53 - 6035 AZ Ospel

I www.wilongo.nl
E info@wilongo.nl
T 06 575 410 77
F 0495 84 21 87

Leo Wilms

Taxaties en bemiddeling bij aan- en verkoop of bij verhuur

Zorgeloos kerstdiner bij u thuisZorgeloos kerstdiner bij u thuis
4-gangen keuzemenu4-gangen keuzemenu

Per persoon vanaf € 26,50

Bestellen t/m vrijdag 19 decemberBestellen t/m vrijdag 19 december
Afhalen woensdag 24 dec. tussen 14.00uur en 16.00uurAfhalen woensdag 24 dec. tussen 14.00uur en 16.00uur

Voor informatie, bel 0495-634397
of mail via catering@events-unlimited.nl

F&P Catering, Pannenweg 304, 6031 RK NederweertF&P Catering, Pannenweg 304, 6031 RK Nederweert
www.events-unlimited.nlwww.events-unlimited.nl

LET OP!!!

In week 1 verschijnt er géén weekblad.
Aanleveren voor de uitgave van week 2: 
uiterlijk maandag 29 december 16.00 uur.

In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.In week 1 verschijnt er géén weekblad.

Aanleveren kopij uitgave week 52:
uiterlijk woensdag 17 december 12.00 uur.

Nationaal Park De Groote Peel

Kerstvakantie vol natuuractiviteiten
De Kersttijd is de tijd van samen 
doen, samen beleven en vooral 
samen genieten! Voor samen ‘bui-
ten’ ben je bij het Buitencentrum 
De Pelen aan het goede adres. 
Staatsbosbeheer organiseert de 
komende weken een aantal gezel-
lige en interessante excursies vol 
natuurbeleving in het Nationaal 
Park De Groote Peel. Alle activitei-
ten starten bij het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Avondwandeling met vuurkorf 
Op zaterdag 20 december is er een 
sfeervolle avondwandeling in De 
Groote Peel. Peelgidsen maken je ver-
trouwd met de geluiden van de nacht 
en laten je ervaren hoe speciaal het 
is om in het donker in de natuur te 
wandelen. Na afloop samen genieten 
van glühwein of warme chocolade-
melk en marshmallows roosteren bij 
de vuurkorf. Starten om 19.00 uur bij 
het Buitencentrum. Deelname kost
€ 7,50 per persoon, inclusief drankje. 

Peel Ontdektocht Winterpret
Voor gezinnen met kinderen zijn er 
op maandag 22, dinsdag 23, maan-
dag 29 en dinsdag 30 december Peel 
Ontdektochten Winterpret. Tijdens 
deze actieve excursie ga je speuren 
naar sporen van dieren. Als je die 
sporen kunt herkennen weet je welke 
dieren er in de Peel voorkomen. Zo 
ontdek je ook van alles over het leven 
van deze dieren én kom je er achter 
welke dieren in de winter slapen. Na 
afloop uilenbal pluizen. Er zijn twee 

excursies op een dag, om 11.00 of om 
14.00 uur, die starten bij het Buiten-
centrum. Deelname kost € 5,- voor 
volwassenen en € 3,50 per kind, in-
clusief een grappige dierenpin.

Snertwandeling
Op zondag 28 december is er een 
Snertwandeling in De Groote Peel. 
Je wandelt over Peelbanen en knup-
pelbruggen en ontdekt meer over 
het gebied en zijn ‘bewoners’. Maar 
ook over de tijdelijke gasten, zoals 
de talrijke ganzen die elke winter in 
de Peel verblijven. Het is elke keer 

weer bijzonder om een groep ganzen 
luid gakkend te zien en horen over-
vliegen. Onderweg wordt een peel-
neutje geschonken en na afloop van 
de wandeling staat er voor de deel-
nemers een geurige kop soep klaar. 
Starten om 14.00 uur bij het Buiten-
centrum. Deelname kost € 10,- voor 
volwassenen en € 7,50 per kind. 

Informatie en aanmelden 
Voor de Avondwandeling en Peel 
Ontdektocht Winterpret kun je je te-
lefonisch of per mail aanmelden via: 
0495 – 641 497 of via:

depelen@staatsbosbeheer.nl
Voor de Snertwandeling online re-
serveren: winkel.staatsbosbeheer.nl/
winterwandeling-met-peelneut-en-
snert 

Het Buitencentrum is in de Kerstva-
kantie geopend op maandag t/m zon-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Op 1ste 
Kerstdag en op Nieuwjaarsdag is De 
Pelen gesloten.

Meer informatie: www.buitencentra.
nl/buitencentrum-De-Pelen

Zaterdag 17 januari 2015

De Prins gaat Koken
Vanaf 17 januari kun je bij de 
Prins een maal per seizoen niet al-
leen voor een drankje, maar ook 
voor een hapje terecht.
Café De Prins zal zaterdag 17 ja-
nuari samen met gespecialiseerd 
kok/culinair adviseur Djuri Lae-
nen een heus viergangen verras-
singsdiner op tafel zetten in de 
zaal van ‘De Prins’. 

Nadat Djuri al heeft mogen werken 
in verschillende sterrenrestaurants 
(o.a. Bretelli en Ron Blaauw), besloot 
hij onlangs dat het tijd is om ook de 
mensen in zijn omgeving kennis te 
laten maken met zijn kookkunsten. 
‘Veel mensen uit Ospel en omstreken 
weten niet eens dat ik op hoog niveau 
gekookt heb, dat is toch vreemd? Het 
wordt tijd om hen eens positief met 
mijn manier van koken te verrassen!’ 
aldus Djuri. 

‘Mindfucken’
Wat kunnen we qua eten dan eigen-
lijk verwachten? ‘Ik vind het leuk om 
te ‘mindfucken’ bij het koken.
Mensen zien iets voor hun neus 
staan wat ze bekend voorkomt, bij-
voorbeeld een bitterbal, een kaasje 
en een chorizo worstje. Pas bij het 
proeven smaakt de ‘bitterbal’ naar 
banaan, de ‘kaas’ naar mango en de 
‘chorizoworst’ naar aardbei. De ge-
zichten die ze dan trekken, zijn voor 
mij goud waard.’ Hij zal tijdens ‘De 
Prins Kookt.’ zijn gasten verrassen 
met (genoeg!) eten met zijn persoon-
lijke twist. Zowel vlees- als viseters en 
ook vegetariërs komen niets tekort. 

Bert van Heur, eigenaar van Café De 
Prins, is erg enthousiast over het nieu-
we concept. Bert: ‘Het kroegleven is 
de laatste jaren sterk veranderd. Het 
is belangrijk om te blijven zoeken 
naar nieuwe uitdagingen en ‘iets met 

eten gaan doen’ had ik al langer in 
gedachten. Dit concept is iets wat he-
lemaal bij ons past en waar Djuri én 
‘De Prins’ kunnen laten zien wat ze in 
huis hebben.’ 

Samenwerking
De perfecte samenwerking lijkt ge-
boren. Want met ‘De Prins Kookt.’ 
kan Djuri zijn creativiteit uiten door 
te spelen met herkenbare producten 
en Bert kan laten zien wat de Prins 
nog meer te bieden heeft.
‘Het belooft een gezellige avond te 
worden, wij hebben er heel veel zin in 
en zijn ervan overtuigd dat iedereen 
met een vol en meer dan tevreden 
gevoel ‘De Prins Kookt.’ zal verlaten.’ 

aldus Bert.
Voor deze eerste editie is wijnhan-
delaar Alex Storms, met vestigingen 
in Nederweert en Heythuysen, inge-
schakeld voor wijnadvies bij de ge-
rechten van Djuri. Daarnaast zijn Koos 
Vaes (slagerij Vaes, Ospel) en Peter 
Kessels (bakkerij Kessels, Ospeldijk) 
betrokken bij het concept.

Reserveren
Vanaf vandaag kan er telefonisch ge-
reserveerd worden via 0495 – 633008 
(na 19.30u). Wees er snel bij, want er 
zijn maar een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar. De kosten voor een 
uitgebreid 4-gangen verrassingsdiner 
met amuse bedragen € 49.- p.p. 

Optioneel kan er gekozen worden 
voor een bijpassend wijnarrange-
ment (inclusief tafelwater) voor
€ 12,50 extra p.p.

Dit kunt u ook op de avond zelf nog 
aangeven. Mocht u vegetarisch zijn 
en/of allergisch voor bepaalde pro-
ducten, dan dient u dit vooraf bij de 
telefonische reservering door te ge-
ven, zodat Djuri met uw wensen reke-
ning kan houden. 

De Prins Kookt. - 17 Januari 2015 - 
Aanvang 19.00u 
O.L. Vrouwestraat 81 - 6035 AN OSPEL
Tel. 0495-633008



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

PINKE
VEURWÊRREK
Ich ving detj schang es
detten hôntj zoeë bang es
as vae aod op nów gaon veere.
D’n hôntj pille gaeve?
Dao zeen wul baeter meneere.
Minse, gebroêktj eur verstântj
en dootj det veurwêrrek aane kântj.

                                           B.B.

Te koop: kerstbomen
Nordman, blauwspar, Abiës en zilversparren 

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

Eventueel thuisbezorgd.

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

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

Sportnieuws Jumping Giants.

Hallo spelers, ouders en belangstellende.
Week 51, 20 en 21 december  2014.

Zaterdag 20 december.
Uitwedstrijden.
Bladel – U18-1 16.30 uur.
Bladel – U20-2 16.30 uur.
Geen thuiswedstrijden.

Zondag 21 december.
Uitwedstrijden.
Springfield – U14-1 10.15 uur.
Thuiswedstrijden.
U16-1 - Bumpers 12.30 uur.
DS – Best 12.30 uur.
U14-2 – Black Shots 14.30 uur.
U20-1 - Boemerang 14.30 uur.
HS- 1 – Lieshout 16.30 uur.

Warme Kerstdagen 
en een 

sportieve groet voor het Nieuwe jaar.

Jumping Giants, let’s go.

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 20 december
Merefeldia D1G – SV Budel D1  12:15

Competitieprogramma Senioren
Zondag 21 december
HEBES 3 – Merefeldia 5  08:45/10:00

Kersttoernooien
F-jeugd: maandag 29 december (08:30-
13:00 uur)
E-jeugd: dinsdag 30 december (08:30-13:00 
uur)
D-jeugd: dinsdag 30 december (13:00-17:30 
uur)
C-jeugd: maandag 29 december (13:00-
17:30 uur)
Kijk voor teamindelingen en aanvangstijden 
op www.merefeldia.nl.

Agenda
Zondag 4 januari
Nieuwjaarsreceptie Aanvang 15:00 uur
Zaterdag 17 januari
Vrijwilligersavond Aanvang 20:00 uur

Hervatting Trainingen
Van 22 december tot en met 4 januari is de 
accommodatie gesloten voor voetbalacti-
viteiten. Het trainingsrooster wordt vanaf 
maandag 5 januari hervat.

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 4 januari zal vanaf 15:00 uur de 
nieuwjaarsreceptie plaatsvinden. 

Merefeldia wenst haar leden, sponsoren en 
supporters fijne feestdagen en een gezond, 
sportief maar vooral gelukkig nieuw jaar. 
Wij hopen u te mogen begroeten op onze 
nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari, 
vanaf 15:00 uur, om met ons het glas te hef-
fen op het jaar 2015.

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

RKSVO Nieuws

Donderdag 18 december:
Laatste training selectie en RKSVO 3 en 4
Heisse currywurst avond in de kantine 21.00

Zondag 21 december:
RKSVO B1 zaaltoernooi te Heythuysen 13.00

Zaterdag 27 december:
RKSVO D1 zaaltoernooi te Heythuysen 14.30

Zondag 28 december:
RKSVO E1 zaaltoernooi te Heythuysen 11.00

Maandag 29 december:
Kerstzaaltoernooi Nederweert
S’morgens RKSVO F-jeugd
S’middags RKSVO C-jeugd

Dinsdag 30 december:
RKSVO C1 zaaltoernooi te Heythuysen 14.30
Kerstzaaltoernooi Nederweert
S’morgens RKSVO E-jeugd
S’middags RKSVO D-jeugd

Vrijdag 2 januari:
Nieuwjaarsborrel in de kantine 20.00
Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl

Hoofdsponsor RKSVO: 
Sanitair & Tegelcentrum Weert

Competitieprogramma
In verband met de kerstvakantie zijn er geen 
competitiewedstrijden.
De eerstvolgende wedstrijd is op 4 januari 
voor team 2 en op 11 januari voor teams 1, 
2 en 3.
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 
wordt gehouden op 28 januari 2015 om 
20.00 uur

Wij wensen jullie allemaal hele fijne kerstda-
gen en een gezond en sportief 2015!

Voor het laatste nieuws en data trainings-
avonden zie onze verenigingssite www.
veredot.nl.

Lijkt het je wat om eens te proberen of bad-
mintonnen jou een leuke sport lijkt!
Kom eens kijken tijdens een training op 
maandagavond en ga eens proberen.
Om 18.00 uur beginnen de jeugdspelers en 
om 20.00 onze recreanten.
Kijk voor meer informatie over onze vereni-
ging op www. veredot. nl.

Dit Badmintonweekend werd mede 
mogelijk gemaakt door:

Leeters Accountants + Adviseurs,
Vlassak Aannemingsmaatschappij en

KuikenBroeders BV Moonen & Wagemans

Alweer onze 3e pupil van de week, leuk dat je er was Bo!
 

Pupil van de week

WEDSTRIJDSCHEMA
 
ZATERDAG 20 DECEMBER
Sporthal de Bengele Nederweert
F1. Ospel/Merefeldia F1 - 
Hercules’81 F1 11.30u.
F2. Ospel/Merefeldia F2 - 
Leudal F1       14.30u.
D2. Ospel/Merefeldia D2 - 
Bevo D3             12.15u.
C2. Ospel/Merefeldia C2 - 
Rapiditas C1      13.00u.
C1. Ospel/Merefeldia C1 - 
Bevo C2             14.00u.
B1. Ospel/Merefeldia B1 - 
Sint Truiden B1        15.00u.
DS1. Ospel/Merefeldia DS1 - 
Rapiditas DS2    19.00u.
DS2. Ospel/Merefeldia DS2 - 
Bevo DS 3       20.15u.
 
ZONDAG 21 DECEMBER
Sporthal de Bengele
A1. Ospel/Merefeldia A1 - 
BFC A2 14.00u.
 
 

Handboogvereniging
“ Willem Tell “

Nederweert  / Budschop

Open dag op 28 december kom langs voor 
een schot in de roos.
nadere informatie volgt nog.

Er is geschoten op 5 6 7  december  is de 7e 
8e indoor verschoten bij Wilhelmina in Os-
pel door de schutters van Willem Tell .

Compound schutter Johan Vaes 262, 280
Recurve schutters Hennie v/d Einden 266, 
261: Bas Akkerman 258, 266 :  Paul Hermans 
Jose Hermans 247, 240 : Monika Trzeciak 217, 
226: Irma van Dooren 186, 158 

Agenda:
12, 13, 14 december 4e Bondwedstrijd schie-
ten in Weert bij De Batevieren Treffers.

Kennis maken met de
Handboogsport op woensdag
Aspiranten en Jeugd 19.00 uur tot 20.00 uur
Volwassenen 20.00 uur tot 23.00 uur
Zondag morgen kunnen de Aspiranten en 
Jeugd ook komen schieten.
Van 10.00 uur tot 13.00 uur

INFO.
Secretariaat:
Bas Akkerman
Willemtellnederweert@upcmail.nl
Over het Handboogschieten
Paul Hermans
0495-625663

Programma Za. 20 dec. Andreashal 
Maasbracht
Laar E3 - Eindse Boys E2 10.40 uur 
Eindse Boys E2 - SHH E7 11.40 uur 
Eindse Boys E2 - Vesta E2 13.00 uur

Programma Za .20 dec. Junioren
Eindse Boys MB1 - Boekoel MB1 14.00 uur

Mededelingen
Donderdag 18 dec. kaarten aanvang 
19.30 uur

Voor laatste nieuws zie: www.eindseboys.nl

De jaarlijkse zwem4daagse komt er weer 
aan! Heb jij zin om op een uitdagende, spor-
tieve en vooral leuke manier de tijd tussen 
de feestdagen door te brengen? Meld je dan 
nu aan! Het zal plaatsvinden van 27 tot en 
met 30 december van 12:30 tot 14:30 in 
het LACO sportcentrum in Nederweert. 
Kun je een van deze dagen niet? Niet ge-
treurd, op 31 december is er van 12:00 tot 
13:00 nog een mogelijkheid om de laatste 
baantjes te zwemmen.
Ook geschikt voor personen met een beper-
king die wel kunnen zwemmen!

Dit jaar is het thema van de zwem4daagse: 
“Red je zwemmend”. 

Zwem4daagse

Iedere dag zal in het teken staan van een 
lesactiviteit van de Reddingsbrigade. 
Lukt het jou om 4 dagen 750, 1000, 1500 of 
2000 meter te zwemmen? Dan wordt deze 
prestatie natuurlijk beloond met een prach-
tige medaille! 

Informatie en aanmelden is mogelijk via de 
site: nederweert.zwem4daagse.nl 

Schrijf je voor 20 dec. in en betaal voor 4 da-
gen slechts € 8,50 in plaats van € 10,- wan-
neer je je aanmeldt bij de kassa. Een dag-
deelname is ook mogelijk voor € 3,50.

Alvast fijne feestdagen en graag tot ziens 
bij de zwem4daagse Nederweert 2014!

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Uitslagen Libre
Vlegelke 1 – Tram 2  = 2 – 4.
De Siem 3 –Vlegelke 2  = 4 – 2.

Programma Libre  Dinsdag 6 -  1
Vlegelke 1 – Swalmen 1.
Biermanshuis 1 – Vlegelke 2.

Uitslagen Golf. Beker
Roes Boijs 1 – Vlegelke 1  = 3 – 3.
Stamgasten 1 – Vlegelke 2  = 7 – 8.
Black Pantalona 1 – Vlegelke 4  = 7 – 4.

Programma Golf Vrijdag 19 – 12
Centrum 1 – Vlegelke 1.
Vlegelke 2 – Boszicht 1.
Stamgasten 2 – Vlegelke 3.
Vlegelke 4 – Heijtse 1.

Veel Succes L.B.

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Uitslag 7e en 8e Indoorwedstrijd bij HBS 
Wilhelmina Ospel
Recurve
Ronnie Gielen 273 en 265
Hans van Bussel  264 en 261
Anke Vaes 261 en 261

Compound
Tim Vaes 275 en 275
Jeroen Fiddelaers 271 en 270

Programma
20 december Kersttoernooi bij De Zonne-
bloem te Heel
23 december Kerstbal schieten. Aanvang 
19.00 uur. Let op de datum!!!!
30 december Wedstrijd HBS Wilhelmina – 
Fam. De Wit

December-/januari-
aanbieding
met deze bon

10% korting 
op slijpwerk en op 

nieuwe messen 
en scharen

Vlut 2 Ospel  06-26686181

voor bedrijf en particulier

✂

✂

✂

✂

Toon Hermans Huis 
De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: Maan-
dag 22 december 11.00-12.30 uur en 
13.00-14.30 uur yoga*. Open inloop 
maandag en dinsdag van 09.00-16.00 
uur (* = op afspraak). Tijdens de 
Kerstperiode zijn wij GESLOTEN van 
woensdag 24 december tot en met 
vrijdag 2 januari. Meer info: www.
toonhermanshuisweert.nl

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Franciscanessenstraat 17, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1966, opp. perceel ca. 176 m2 inhoud woning 345 m3.
Souterrain: bergkelder.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen/ 
aardlekschakelaar) en toiletruimte; doorzonwoonkamer met 
tegelvloer; dichte keuken met tegelvloer, muurkast en verzorgde 
keukenopstand; vanuit de keuken is er toegang tot een eenvou-
dige serre voorzien van twee lichtkoepels; vanuit de serre is er 
toegang tot de berging, binnenplaats en openbare weg (middels 
openslaande deuren).
1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers; badkamer met dou-
che, wastafel, toilet en witgoedaansluiting.
2e Verdieping: vlizotrap naar (grotendeels beplankte) bergzolder 
met dakraam en opstelplaats AWB HR-combi cv-ketel (circa 2000).
Algemeen: aanpandige berging; volledig geïsoleerd; rolluiken; 
voortuin en geheel bestraatte en ommuurde binnenplaats.

Vraagprijs € 131.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 10 januari 2015.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Uitslag Sinterklaasloterij 
Bollen Modeschoenen

1ste prijs:  € 50,-  Geel 154
2de prijs:  € 25,-  Geel 312
3de prijs:  € 20,-   Geel 144
4de prijs:  € 15,-   Geel 67
5de prijs:  € 10,-  Geel 101

Prijswinnaars mogen de cadeaubon 
bij ons in de winkel komen ophalen!!!

Bi-j Siem vieren wij de zaterdag … en iets later!

Na het succes van sing en songwriter 
James Harries en het verrassende op-
treden van het gitaar duo Take This, 
maken we het podium vrij voor een 
formatie van eigen bodem…The Hot 
Buskers. Deze onweerstaanbare vro-
lijke band (vijf mannen en een dame) 
spelen in een akoestische setting. Het 
repertoire is een aanstekelijke com-
binatie van early jazz, westernswing, 
alt.country en folkblues. The Hotbus-
kers spelen en zingen met passie voor 
de muziek en aandacht voor het pu-
bliek.
Voor onze à la carte gasten een mooie 
gelegenheid om er een avondje uit 
van te maken. Maar ook later op de 

avond bent u van harte welkom. San-
dra, Winand, Johan, Winand, Maurice 
en Bart staan garant voor een gezel-
lig avondje uit in de sfeervolle ambi-
ance van Bi-j Siem.
Aanvang van het optreden staat ge-
pland rond 22.00uur en de entree is 
gratis!

Tot Siems!

Noteer ook alvast de volgende da-
tum:

Donderdag 5 februari, The Hilly Billy 
Moonshine Bluegrass Band

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



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

Parochie Sint-Lambertus
Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name van Kerkbestuur Sint-
Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 
18 tot en met 27 december 2014 

DONDERDAG 18 DECEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 19 DECEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel. 

ZATERDAG 20 DECEMBER
Vooravond van de vierde zondag van de 
Advent
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – zesweken-
dienst Teng Timmermans, jaardienst Piet 
en Mia Freij-Bruekers, jaardienst Pierre van 
Deursen en overleden familieleden, jaar-
dienst Piet Roost, Nelly Janssen-Maas (van-
wege verjaardag) en voor overleden fami-
lieleden.

ZONDAG 21 DECEMBER
Vierde zondag van de Advent 
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
W. Engelen) – overleden echtgenoten  An-
toon van den Hurck en To Kessels. 

MAANDAG 22 DECEMBER
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 23 DECEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes van Kenty, 
priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 24 DECEMBER
Kerstavond
19.00 uur Gezinsmis – Toke Kneepkens-
Houben (vanwege verjaardag), Hub Hoche, 
Frans van Riet.
23.00 uur Nachtmis (zang herenkoor, lector
W. Engelen).

DONDERDAG 25 DECEMBER
Hoogfeest van Kerstmis
9.30 uur Hoogmis (zang dameskoor Cantantes 
lector mevr.L.Roost) – jaardienst Lei Reijnders.
Kerststal met beweegbare beelden open 
van 14.00 tot 16.30 uur.

VRIJDAG 26 december
Feest van H.-Stefanus, eerste martelaar –
tweede kerstdag
09.30 uur Hoogmis (zang herenkoor, lector
mevr. L Caris) –
Kerststal met beweegbare beelden open 
van 14.00 tot 16.30 uur. 

ZATERDAG 27 DECEMBER
Feest van H.-H.Johannes, apostel en evan-
gelist.
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. Dielissen) –
Kerststal met beweegbare beelden open 
van 14.00 tot 16.30 uur.

Overleden
Op 8 december was de uitvaart van Agnes 
van de Moosdijk-Gabriëls. Zij overleed in de 
leeftijd van 90 jaar en woonde Geenestraat 3.
Moge zij ruste in vrede

Voedselbank
Achter in de kerk staan dozen waarin houd-
bare levensmiddelen gedeponeerd kunnen 
worden voor de voedselbank. Deze dozen 
staan er tot 23 december.
Met dank voor uw gaven.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 21 december
10.00 uur H. Mis – jaardienst voor Jan Crins.

Woensdag 24 december
Kerstavond
19.00 uur Nachtmis – jaardienst voor overle-
den ouders Coolen-Peters en zoon Ger, voor 
Sjra Thijssen (vanwege verjaardag), voor 
overleden familie van  Houten-Stultiens en 
overleden familie Looijen-Konings.

Donderdag 25 december
Hoogfeest van Kerstmis
10.00 uur H. Mis – voor overleden familie 
Moonen-Frencken.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Tel. 0495-651316
Website: www.parochie.leveroy.net

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Parochiebureau geopend, 1ste en 3e 
zondag van de maand na hoogmis 

tot 11.30 uur, voor het opgeven van 
misintenties en andere parochiezaken. 

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 20 december 2014 –
1 januari  2015

Zondagmorgen 21 dec. 9.30 uur:
4de  Zondag van de Advent 
Als hgm. voor Mia Steijvers-Vermeulen, 
Als hgm. voor Jac Beeren v.w. zijn verjaar-
dag, Als hgm. voor Anna Nies-Geurts v.w. 
seniorenvereniging,  Als hgm. voor Maria 
Triepels-Wulms v.w. seniorenvereniging, Als 
hgm. voor Toos van Appeven-van Roij v.w. 
seniorenvereniging  (Cantate)

Woensdagavond 24 dec. 19.00 uur:
Op kerstavond is er een Kerstgezinsviering 
met als thema: “Is er nog plaats”?
Wij nodigen u allen uit deze kerstgezinsvie-
ring bij te wonen.

Misintentie:
Euchv. voor Wiel Tunissen

Kinderkerstdienst
Op woensdag 24 december, kerstavond, is er 
om 19.00 uur weer de kinderkerstdienst in 
de H. Barbarakerk te Leveroy met als thema: 
“Is er nog plaats” Wij nodigen U en uw kin-
deren uit om deze dienst bij te wonen.

Woensdagavond 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. parochie 
H. Barbara

Donderdagmorgen 25 dec. 1ste  Kerst-
dag 9.30 uur:
Als maandd. voor overleden ouders 
Schreurs-Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, 
Harrie en Sjra Schreurs, Als hgm. voor Neel-
ke Vissers-Schreurs,  rector Lambert Gubbels 
en pater Crins (Canticum Novum)

Vrijdagmorgen 26 dec. 2e Kerstdag 
10.30  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 

Zondagmorgen 28 dec. 9.30 uur:
Als hgm. voor alle overledenen van onze pa-
rochie (volkszang)

Donderdagmorgen 1 jan. Nieuwjaars-
dag 9.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang)

Mededelingen:
Op 2e kerstdag 26 dec. om 10.30 uur wordt 
in de H. Barbara Kerk te Leveroy weer de 
Missa Luba uitgevoerd. Deze mis aangevuld 
met Afrikaanse liederen, is reeds diverse ma-
len succesvol uitgevoerd.
De tenorpartij zal door Geert Belgers uit 
Roermond worden gezongen, organist Ro-
ger Dings en enkele leden van de percussie-
groep van fanfare Concordia zorgen voor de 
ritmische begeleiding.

Het geheel staat onder leiding van dirigent 
Hans Peeters.
Tijdens beide kerstdagen is de kerk geopend 
tussen 14.00 uur en 16.00 uur om de kerst-
stal te bezoeken. U kunt via de Maria-kapel 
de kerk binnen gaan.
De kerngroep van de parochie (voorheen 
het kerkbestuur) wenst u allen een Zalig 
kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar. 

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 17 – 27 december. 

Woensdag 17 december, 18.00 Kerstvie-
ring basisschool De Schrank. 

Donderdag 18 december, 18.30 Kerstvie-
ring Zij Actief.

Zaterdag 20 december, 19.00 (Samen-
zang) Andrea van den Boom-Meevis, Ja-
cobus Meevis, Maria Jonkers en overleden
familie, ghm ouders Camp-Hangx en zoon 
Matheu, ghm Cato Op ‘t Root, ghm Sjra
Niessen en Lies Niessen-Strous, zwd Toos 
Horijon- Bruekers, zwd Drien Vaes-Douven. 

Zondag 21 december, 4e zondag van de Ad-
vent, 10.00 (Samenzang) Frits Pellemans en over-
leden familie, Theu Bijlmakers en zoon Albert. 

Dinsdag 23 december – geen avondmis. 

Woensdag 24 december, 10.00 – 11.00 
Kerstcommunie voor de zieken. 

Woensdag 24 december, Heilige Kerst-
avond en Kerstnacht, 19.30 Gezins- en Jon-
gerenmis (Friends with voices, schoolkinde-
ren, harmonie) Stien en Joep de Bruin, Giel 
de Bruin en udith Douven, Sjaak en Maria 
Koumans-de Serière du Bizournet, Marion 
Koumans, voor kerstvrede in de wereld. 
23.00 Nachtmis (Zangvereniging St. Caecilia) 
ghm Lucia van Nieuwenhoven-Timmermans, 
voor kerstvrede in de wereld.

Donderdag 25 december, Hoogfeest van 
Kerstmis, geboorte van de Heer, 08.30 Da-
geraadsmis; voor kerstvrede in de wereld; 
10.00 Hoogmis (Kerkelijk zangkoor Grego-
riaans) Wiel en Piet Piepers en schoonzoon 
Albert, Peter en Miet van Gog-Koolen, voor 
kerstvrede in de wereld. 

Vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag, 
Feest van H. Stefanus, eerste martelaar, 
10.00 (Zangkoor De Peelklanken) ghm le-
vende en overleden leden van de familie 
Kiggen-Hermans, uit dankbaarheid bij 
50-jarig huwelijksfeest Koppen-Verhijden. 

Zaterdag 27 december, Feest van H. Jo-
hannes, apostel en evangelist, 19.00 (Pater 
Pieter Cuijpers – Samenzang) ghm ouders 
Janssen-Jacobs, zonen Jan, Jac, Harrie en Jos 
en dochters Helena en Maria.

ACOLIETEN: za. 20 dec. 19.00: Richard 
Wilmsen, Thomas Wilmsen; zo. 21 dec. 
10.00: Harry Geerlings, Kathy Geerlings; 
woe. 24 dec. 23.00: Richard Köster, Koen 
Coumans; do. 25 dec. 10.00: Victor Köster, 
Cas Schonkeren; vr. 26 dec. 10.00: Mathijs 
van Lierop, Edwin van Rooijen; za. 27 dec. 
19.00: Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen. 

DOOPSEL: Door het sacrament van het H. 
Doopsel is Angelina Minkenberg, Vrijkebo-
menweg 2 in onze geloofsgemeenschap op-
genomen. We wensen dopeling en ouders 
proficiat en een goede toekomst. 

OVERLEDEN: Op 6 december jl. overleed 
Jo Vaes, 82 jaar, St. Willibrordusstraat 2 C 2. 
Moge hij rusten in vrede. Jo maakte deel uit 
van ons kerkelijk zangkoor. 

4E ZONDAG VAN DE ADVENT: Met enkele
kerstvieringen deze week en zondag de 4e 
Adventszondag gaan we naar het Hoog-
feest van Kerstmis. Ieder gelovige christen 
verheugt zich op de komst van de kerstkind, 
dat vrede wil brengen in onze gezinnen, pa-
rochiegemeenschap en de wereld : “Nu zijt 
wellekome, Jezu, Lieve Heer, Kyrieleis”. 
De Kerstcommunie voor de zieken wordt 
op 24 december v.m. uitgereikt. U kunt zich 
nog aanmelden voor deze dienstverlening. 

KERSTCOLLECTE: Bij de warmte van het 
Kerstfeest bieden we u volgende week 
graag een verwarmde parochiekerk. Het 
winterseizoen vergt hoge stookkosten en
via de Kerstcollecte proberen we dat deels 
op te vangen. In voorgaande jaren steunde 
u onze collecte massaal. We bevelen ze daar-
om alvast WARM aan !

Pastoor A. Koumans, O.M.I.

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

website: www.parochie-nederweert-eind.nl
NL96 RABO 0135 5077 15

20 t/m 27 december 2014

WOENSDAG 17 december: 17.00 uur 
Kerstviering Basisschool De Tweesprong.

ZATERDAG 20 december: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, jaardienst Harrie Ver-
heijen, jaardienst mevrouw V.A.M. Gielen.

WOENSDAG 24 december: 21.00 uur 
Kerstnachtviering, koor De Leeuwerik, voor 
Piet en Drina Beris-Douven, ter aan de H. 
Gerardus.

DONDERDAG 25 december KERSTMIS:
10.00 uur Woorddienst gezinsviering, jeugd-
koor De Sleutels m.m.v. blokfluiters onder 
leiding van Ellen Palmen, voor Els van Hulsen- 
van Dael.

ZATERDAG 27 december: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 20 december Marjo Tim-
mermans, woensdag 24 december Francien 
Verheijen, zaterdag 27 december Annie 
Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 20 december Ayla 
Beerens en Famke Aarts, woensdag 24 de-
cember Esther Boonen en Valerie Beerens, 
zaterdag 27 december Tim Teunissen en Lois 
Beerens

KERSTPAKKETTEN ACTIE: De broeder-
schap Weert en de voedselbank hebben een 
kerstpakketten actie in de regio Weert geor-
ganiseerd. Achter in de kerk staat een bood-
schappenkrat waarin u houdbaar voedsel 
kunt deponeren. Pastoor zorgt dat deze krat 
bij de voedselbank bezorgd worden. 

 “Als een kind wordt geboren, is dat niet 
alleen door toedoen van de mensen maar 

ook altijd een geschenk van God..” 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.

 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

www.lactatiekundige-limburg.com

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.

Medeleven doet goed
Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor het medeleven 
en de steun die wij, in welke vorm dan ook, mochten ontvangen rond het 
overlijden van

Teng  Timmermans
Mia Timmermans - van Kimmenade,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
dhr. Coolen, huisarts te Nederweert en de
medewerkers van thuiszorginstelling;
Stichting Land van Horne

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 20 december 2014 om 
18.00 uur in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Rabobank:  NL97 RABO 0135 5068 24
of  ING:  NL39 INGB 0001 8364 98.

Wijziging:
Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. U kunt 
ook de intenties opgeven via e-mail:
gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag van 
€ 20,00 overmaken op Rabo: NL97 RABO 
0135 5068 24 van de St. Rochusparochie Bud-
schop of op ING: NL39 INGB 0001 8364 98.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van €
20,00 in een envelop af te geven bij de pen-
ningmeester, Beatrixstraat 51, met vermel-
ding van uw naam, adres en telefoonnum-
mer en de opgave van de misintentie met de 
gewenste datum. Opgave misintenties vóór 
donderdag i.v.m. uitgave van het weekblad. 
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Ro-
chus: 631760. Voor het uitreiken van de H. 
Communie aan huis, kunt u contact opnemen 
met de heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  21 december  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Zeswekendienst voor de heer  Pierre Langers.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven we-
gens verjaardag en ouders Van Nieuwenho-
ven-Pepels
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar:Thum Vossen
Collectant: Jan Kuepers

Overleden: de heer Jan Smolenaers. De uit-
vaartdienst heeft op 16 november in Bud-
schop plaatsgevonden. Dat hij moge ruste 
in vrede.

Dinsdag  16 december 2014
Kerstviering Ouderenbond, aanvang 13.00 uur.
Deze viering wordt verzorgd door enkele le-
den van de Ouderenbond en het zangkoor. 
Aansluitend is er een gezamenlijke kerstlunch.

Woensdag 24 december  2014  GEZINS-
MIS om 17.30 uur
Koor: Jeugdkoor DE KWIKKWEKKERTJES
Deze mis is speciaal bedoeld voor gezin-
nen met kinderen.
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en ou-
ders Van Nieuwenhoven-Pepels
Lector:  kinderen
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems en Jan Kuepers

Donderdag 25 december 2014 
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

Vrijdag 26 december 2014 
Tweede KERSTDAG 
H. Mis om 11.00 uur. 

Laatste uitvoering van de “Missa 
Luba” door Gemengd koor Leveroy
op tweede kerstdag, 26 dec., 
10.30 uur H. Barbarakerk.

 Naast de gezangen uit de Missa 
Luba zullen er verder tijdens de 
dienst nog enkele andere Afri-
kaanse liederen worden gezongen.
De “Missa Luba” is een werk van de 
Belgische componist Guido Haazen.
Deze  is ontstaan uit de samen-
werking van een koor, hun di-
rigent en een aantal leraren. 
In 1953 werd Guido Haazen als ka-
tholiek missionaris naar Kamina ge-
stuurd, waar hij verantwoordelijk 
werd voor het algemeen beleid van 
een school, met name ook voor de 
liturgie en voor de muziek. Tot dan 
toe werd er in de liturgie van die 
school alleen westerse muziek ge-
zongen. Maar Haazen, die al snel 
de schoonheid van de plaatselijke 
muziek leerde kennen en apprecië-
ren, vond dat die Afrikaanse muziek 
ook in de liturgische beleving van de 
kinderen en de leraren thuishoorde.
De Missa Luba is een zetting van het 
ordinarium van de Tridentijnse mis op 
traditionele gezangen uit Belgisch-
Congo. De oorspronkelijke versie was 
bedoeld voor tenor solo, gemengd 
koor, en een kleine groep slagwerk
Een tiental dames en heren uit de re-
gio, zullen op projectbasis ons koor 
hierbij ondersteunen. Enkele leden 
van de succesvolle percussiegroep 
van Fanfare Concordia staan garant
voor de in deze mis zeer belangrijke 

LKV afd. Nederweert

Hallo dames,
Wij wensen al onze leden zalige 
kerstdagen en een gelukkig en ge-
zond 2015 toe. Onze 1e activiteit in 
2015 is kienen op 13 januari. Toegan-
kelijk voor leden en niet leden. Aan-
vang 20.00 uur in de grote zaal van 
de Pinnenhof.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

Het jaar 2014 loopt alweer bijna ten 
einde en daarom willen wij U even 
herinneren aan de kerkbijdrage voor 
het jaar 2014.
Van velen mocht het kerkbestuur 
de kerkbijdrage al ontvangen
waarvoor onze dank. 
Een aantal parochianen is echter ge-
wend de kerkbijdrage te betalen in 
de laatste maand van het jaar. Daar 
is niets mis mee, maar wij vinden het 
vervelend om trouwe betalers een
herinnering te sturen. Daarom nu een 
verzoek aan hen om de kerkbijdrage 
de komende weken over te maken
om zodoende een onnodige herinne-
ring te voorkomen.
U kunt uw bijdrage overma-
ken op bankrekening NL80RA-
BO.01355.07227 ten name van de St. 
Lambertus parochie onder vermel-
ding van “kerkbijdrage 2014”.
Voor degene die voorheen nog geen 
kerkbijdrage betaalde is het goed 
te weten dat de mooie St. Lamber-

Kerkbijdrage
tuskerk  “het monument van Neder-
weert”  jaarlijks handen vol geld kost 
aan normaal onderhoud. Zouden wij 
dat niet doen dan raakt dit monu-
ment snel in verval.  Daarom doen 
wij hierbij een beroep op alle paro-
chianen om ook een steentje bij te 
dragen voor het onderhoud van dit 
monument.
Bij een  betaling van minimaal € 70,– 
per jaar zijn rouw- en trouwdiensten 
gratis en voor parochianen van onze 
parochie wordt ook een reductie ver-
leend op de grafrechten bij begraving 
op het  parochiekerkhof, mits de bij-
drage is ontvangen  gedurende de 
laatste vier jaar voorafgaande aan 
deze diensten.
Heeft u nog vragen of wenst u infor-
matie over de kerkbijdrage dan kunt 
u contact opnemen met M. Tinne-
mans, telefoon 0495-633421.

Het Kerkbestuur van de St. Lamber-
tusparochie.

ritmische ondersteuning en samen
met onze vaste organist Roger Dings 
zullen zij voor de begeleiding zorgen.
Bij deze uitvoering is een goede tenor 
solist belangrijk.
Deze tenorpartij zal door Geert Belgers 
(uit Roermond) worden gezongen.
Het geheel staat onder leiding van 
onze vaste dirigent Hans Peeters.
Vermeld moet nog worden dat dit 
het laatste project wordt voor onze 
dirigent Hans Peeters, die vanaf 1975 
als dirigent in Leveroy werkzaam is 
geweest, eerst bij het Jongerenkoor, 
daarna bij het herenkoor en dames-
koor samen ook als gemengd koor. 
Eind 2014 stopt Hans als dirigent bij 
onze koren.

Gemengd koor

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

di. 13.00-18.00 uur
wo. do. vr. 8.30-18.00 uur

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

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



AUTONIEUWS
Officieel Opel Dealer

onderhoud, verkoop, schadeherstel

www.opelnijs.nl

‘Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig 2015!’’

fijne feestdagen 

CitrCitroën C3 II Picasso
MPV
vanaf 2009 438.-438.-
Hyundai IX35Hyundai IX35
APV
vanaf 2010anaf 2010anaf 2010 511.-511.-511.-
Kia SportageKia SportageKia Sportage
APV
vanaf 2010 538.-538.-538.-
Mercedes B-Klassecedes B-Klasse
MPVMPV
2005 - 2011 538.-538.-538.-
Nissan Primastar
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-

Opel Vivaro
Bestelwagen, Minibus
vanaf 2006 396.-396.-396.-396.-
PPPeugeot 308eugeot 308eugeot 308
Hatchback
2009 - 2013 457.-
Renault Megane IIIRenault Megane IIIRenault Megane III
Grandtour, Stationwagon
vanaf 2009 467.-467.-
Volkswagen Volkswagen olkswagen V Touran
MPV
vanaf 2003 487.-487.-
Volvo Volvo olvo V V50
Stationwagon
vanaf 2004 564.-

Snel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een tSnel en eenvoudig een trrrekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto ekhaak voor uw auto 
selecteselecterren en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer en en bestellen tegen zeer scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!scherpe prijzen!

Pannenweg 111 - 6031 RK  Nederweert
Tel. 0495 - 633577
WWW.AUTONEDERWEERT.NL

Prijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekkPrijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekkPrijzen zijn inclusief montage en 7-polige stekker.er..er
Ook leverbaar met 13-polige stekkOok leverbaar met 13-polige stekkOok leverbaar met 13-polige stekker.er..er

VVAN NIEUWENHOAN NIEUWENHOVENVEN

     VAKGARAGE VAN NIEUWENHOVEN
Eind 12b Nederweert-Eind  |  T (0495) 63 14 62  |  www.vakgaragevannieuwenhoven.nl

HÉT FULL-SERVICE ADRES VOOR UW AUTO: 

Altijd op zoek naar de beste prijs/kwaliteitverhouding.

AUTO
SERVICE

B.V.

WWW.AUTOSAES.NL

Al meer dan 40 jaar het adres voor:

• Onderhoud • Reparatie • APK keuren
• Schade reparatie • Airco service

•Verkoop & inkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Waar SERVICE nog met hoofdletters wordt geschreven.
Voor alle merken personenauto’s en bedrijfsauto’s.

Graag heten wij u welkom in ons bedrijf.

Autoservice Saes BV
Burg. Greijmansstraat 8, Nederweert

Tel. 0495 - 63 21 82

In- en verkoop alle
merken occasions

APK GRATIS BIJ GROTEAPK GRATIS BIJ GROTETIS BIJ GROTEAPK GRA
ONDERHOUDSBEURT.

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

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

WWWWWWWWWWWWWWWWWW.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEER.AUTONEDERWEERTTTTT.NL.NL.NL.NL.NL

WERKPLAATS OOK OP ZATERDAG GEOPEND

Pannenweg 111
6031 RK  Nederweert

0495-633577

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

AUTOSERVICE MAAS

Bredeweg 27 Nederweert, tel. 632592

Hanssen Auto’s

Pannenweg 104   NEDERWEERT    Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

Diverse wintersets vanaf € 199,00

Deukje?
Welk deukje?

Van Gog Auto’s is vanaf nu aangesloten bij:

HulsenHulsenHulsenwwweg 18, 6031 SP  •  Neg 18, 6031 SP  •  Neg 18, 6031 SP  •  Nederederederwwweereereert  •  t  •  t  •  TTTelel. 0495 - 63 25 35. 0495 - 63 25 35. 0495 - 63 25 35

www.vangog-autos.nl

• DSG Software
aanpaSSinGen en upDateS

•  winterbanDen & opSlaG
•  Spoelen automatiSche

verSnellinGSbakken
•  Gebruikte auto’S
• apk-ii keurinGen
• SchaDereGelinGen
• rep./onDerhouD
• airco-Service

Uw specialist voor:

CarProf Van Gog Auto’s
Van Gog Auto’s wordt CarProf

Van Gog Auto’s! Dit betekent

dat uw vertrouwde garagebe-

drijf binnenkort in een nieuw 

jasje te bewonderen is.

De voordelen van CarProf 

Van Gog Auto’s: Naast een

professionele uitstraling biedt 

CarProf Van Gog op de eerste 

plaats kwaliteit en zekerheid. 

Wij werken met A-merk onder-

delen en duidelijke offertes. Bij 

binnenkomst bespreken we de 

werkzaamheden en de kosten. 

Achteraf laten we precies zien 

wat er aan uw auto gedaan is. 

Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Ook niet in een later stadi-

um, want bij CarProf Van Gog heeft u twee jaar internationale garantie 

op onderdelen en reparaties.

Nieuw en vertrouwd: De CarProf naam geeft uiting aan de kwaliteit 

en de service die u van ons gewend bent. Maar als CarProf Van Gog 

bieden we u ook nieuwe voordelen. Omdat uw auto in onderhoud is 

van CarProf Van Gog kunt u namelijk gebruik maken van de aantrek-

kelijke CarProf Mobiliteit Service. Met deze service bent u verzekerd 

tegen pech in heel Europa voor maar € 29,95 per jaar!

Wilt u meer weten over de CarProf Mobiliteits Service of heeft u vragen 

over uw auto? Kom gerust een kijkje nemen op het vertrouwde adres.

Wij wensen alle vrienden en relaties prettige kerstdagen en een suc-

cesvol nieuwjaar.

Uw auto is en blijft bij ons in goede handen!

Met vriendelijke groet,

Jan-Willem van Gog en medewerkers. 



Bewoners mee laten denken over de 
inrichting van een speeltuintje in hun 
buurt. Dit is al meerdere keren gebeurd 
tot ieders tevredenheid. Ook voor de 
nieuwe plannen voor het speelterrein 
aan de Esdoornstraat-Wilgenstraat 
hebben zich weer een aantal enthou-
siaste inwoners gemeld. Samen met 
Dörpsoverlek Ni-jwieërt en de gemeen-
te overlegden ze over de keuze van 
de speeltoestellen die hier geplaatst 
kunnen worden. Met als resultaat een 
verrassend ontwerp. De natuur vormt 
het uitgangspunt!

In Nederweert liggen veel speeltuintjes. 
Jaarlijks worden alle speeltoestellen 
geïnspecteerd. Hierbij bekijken we 
welke er aan onderhoud en vervanging 
toe zijn. De veiligheid voor de kinderen 
staat hierbij uiteraard bovenaan. Uit 
de inspectie is gebleken dat de speel-
toestellen op de Esdoornstraat-Wilgen-
straat aan vervanging toe zijn.

Bewoners denken mee
De gemeente heeft de bewoners en 
het Dörpsoverlek Ni-jwieërt benaderd 
of ze deel wilden nemen aan een 
werkgroepje om zo samen met de 
gemeente mee te denken over een 
nieuwe inrichting van het speelterrein. 
Uiteindelijk hebben tien enthousiaste 
bewoners en het Dörpsoverlek zich 
aangemeld. 

Natuurlijk spelen favoriet
De bewoners hebben ervoor gekozen 
om de speeltuin zo natuurlijk mogelijk 
in te richten. In tegenstelling tot een 
traditioneel speelterreintje worden hier 
daarom zoveel mogelijk natuurlijke 
speelgelegenheden aangelegd. Dit zijn 
bijvoorbeeld heuveltjes met een buis 
erdoorheen, kuilen met stapstenen, 
omgevallen bomen om in te klauteren, 
spannende paadjes door het groen 
en hutjes van wilgentenen. Daarnaast 
komen er ook enkele traditionele 

speeltoestellen zoals een glijbaan, een 
duikelrek en een schommel. En uiter-
aard mogen de doeltjes en de zandbak 
niet ontbreken. 

Acaciahout, beplanting
De toestellen worden gemaakt van 
acaciahout, omdat deze goed bij de 
natuurlijke uitstraling passen. Ook de 
beplanting zal er natuurlijker uitzien. 
Het gras zal bijvoorbeeld op een aantal 
plekken iets minder vaak gemaaid wor-
den dan op andere plekken, zodat er 
ook wat hogere stukken gras ontstaan.

Benieuwd?
Het speelveldje wordt aangelegd door 
Donker Groen wiens ontwerper de wen-
sen van de bewoners heeft vertaald in 
een schitterend ontwerp. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk dan op onze website 
www.nederweert.nl. In het voorjaar 
beginnen de werkzaamheden en de 
renovatie van de beplanting.

Hutjes van wilgentenen?
Bewoners en Dörpsoverlek Ni-jwieërt denken mee over inrichting speeltuin

GemeenteContact
Donderdag 18 december 2014

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
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. 

Op de website...
 Visitatiecommissie Waterketen 

beoordeelt Limburgse regio’s 
positief

 Weblog burgemeester Evers
 Volg ons ook op Facebook

www.nederweert.nl

Een sportief  
geschenk 
Buitengewoon verrast waren wij toen 
wij vernamen dat een inwoonster uit 
onze gemeente in de eerste week van 
december - het leek wel St. Nicolaas - 
voor de tweede keer een aanzienlijke 
donatie heeft gedaan aan het Jeugd-
sportfonds Limburg voor kinderen uit 
Nederweert.

Door die donatie worden kinderen 
van ouders die financieel niet (meer) 
in staat zijn om hun kinderen te laten 
sporten toch in staat gesteld om hun 
favoriete sport te beoefenen. De 
contributie en de kleding tot maximaal 
€ 225,- per persoon per jaar worden 
betaald door het Jeugdsportfonds Lim-
burg. Dankzij deze bijzondere gift kun-
nen minimaal 18 en maximaal 25 kin-
deren een jaar lang hun sport blijven 
beoefenen. Een geweldig initiatief. 

Mee kunnen doen
De gemeente vindt het heel belangrijk 
dat inwoners maatschappelijk partici-
peren en dat ook kunnen blijven doen. 
Dat geldt heel speciaal voor jeugdigen 
en mensen met een beperking. Belem-
meringen daarvoor moeten zo veel 
mogelijk worden weggenomen. O.a. 
daarom neemt de gemeente vanaf 
2010 deel aan het Jeugdsportfonds 
Limburg en investeert daar jaarlijks 
ook in. Naast de gemeente investeert 
de Rabobank Weerterland en Cranen-
donck ook de komende drie jaar in het 
Jeugdsportfonds Limburg voor kin-
deren uit Nederweert en Weert. 

Doneren
Misschien brengt deze donatie u op 
het idee om ook te doneren aan goede 
doelen voor onze inwoners, zonder 
overigens andersoortige donaties daar-
mee tekort te willen doen. Meer infor-
matie over het Jeugdsportfonds is te 
vinden onder www.limburg.jeugdsport-
fonds.nl. U kunt ook contact opnemen 

s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Als gemeente zijn we volop bezig met 
het verbeteren van onze dienstver-
lening. Dit doen we om het gemak 
voor u te vergroten en om u snel en 
efficiënt te kunnen helpen. Eén van 
de veranderingen is het invoeren van 
dienstverlening op afspraak. U kunt 
vanaf 8 januari 2015 ook op donder-
dagavond op afspraak langskomen, 
van 17.30 uur tot 19.00 uur.

Op afspraak langskomen
In het gemeentehuis van Nederweert 
kunt u dagelijks terecht voor veel voor-
komende diensten op het gebied van 
burgerzaken, burgerlijke stand, werk 
& inkomen, bouwen en de Wmo. Voor 
een snelle en efficiënte dienstverlening 
kunt u het best op afspraak langsko-
men. Een afspraak kunt u heel een-
voudig inplannen via de gemeentelijke 
website of, als u dat prettiger vindt of 
als uw dienst niet bij de online afspra-
ken staat, via (0495) 677111.  

Zonder afspraak langskomen
Wilt u ondanks deze mogelijkheden 
toch liever zonder afspraak geholpen 
worden? Dat kan alleen op dinsdag 
tussen 9.00 en 12.30 uur, op donder-
dag tussen 9.00 en 12.30 uur en op 
donderdag tussen 16.30 en 17.30 uur 
(tijdens deze middagopenstelling is het 
gemeentehuis alleen voor burgerzaken 
geopend). Houd op deze tijdstippen 

wel rekening met oplopende wacht-
tijden. Let op: er is een aantal diensten 
waarvoor u altijd een afspraak moet 
maken. Kijkt u hiervoor op de ge-
meentelijke website. 

Direct naar de snelbalie
Voor een aantal diensten kunt u direct 
bij de snelbalie in het gemeentehuis 
terecht. Deze balie heeft ruimere 
openingstijden dan de publieksbalies 
en u hoeft geen afspraak te maken. 
Bij de snelbalie kunt u terecht voor het 
ophalen van paspoorten, ID-kaarten 
en rijbewijzen, het aanvragen van een 
Verklaring omtrent gedrag (VOG0, 
een uittreksel uit de Basisregistratie 
Personen (BRP), het aangeven van 
een verhuizing binnen de gemeente 
Nederweert of vanuit een andere ge-
meente naar de gemeente Nederweert 
(vestiging) en een Eigen Verklaring 
voor de aanvraag van een rijbewijs. 
De snelbalie is geopend op maandag 
t/m woensdag van 09.00 tot 17.00, op 
donderdag van 09.00 tot 19.00 en op 
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. 

STERK in dienstverlening
Nederweert werkt aan een dienstver-
lening die STERK is: snel, transparant, 
efficiënt, resultaatgericht en klant-
gericht. We hebben diverse verande-
ringen doorgevoerd om dit waar te 
maken. 

We hebben niet alleen dienstverle-
ning op afspraak ingevoerd, maar we 
hebben ook onze telefonische dienst-
verlening uitgebreid en verbeterd, er 
zijn snelbalies ingevoerd en op onze 
website vindt u nu overzichtelijk veel 
informatie over al onze producten en 
diensten. Een aantal producten kunt u 
direct via de website afnemen. Op onze 
site vindt u hierover meer informatie. 
Ook in de komende periode werken we 
aan het verder optimaliseren van onze 
dienstverlening.  

Wij helpen u graag
U kunt 24 x 7 een afspraak maken via 
onze website. Kijk hiervoor onder de 
buttons Openingstijden en Afspraak 
maken. Tijdens de openingstijden kunt 
u ons uiteraard ook bellen: (0495) 
677111. Uw gemak staat voorop. Wij 
helpen u graag!

Nu ook op donderdagavond geopend
Naar de gemeente? Maak een afspraak!

In Nederweert kunnen kinderen volgend jaar heerlijk ravotten in een natuurspeeltuin. (Foto: internet)

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op maan-
dag 5 januari ontvangen Saskia Coolen, 
Thieu Heijltjes en Jos Boerekamps het 
Gemeentecompliment 2015. 

Deze gemeentelijke onderscheiding is 
een blijk van waardering voor getoonde 
inzet en verdiensten, en een aanmoe-
diging om vooral zo door te gaan. Het 
kan ook bedoeld zijn als waardering 
voor bijzondere prestaties of vernieu-
wend of bijzonder ondernemerschap. 

Drie categorieën
Het Gemeentecompliment kan jaarlijks 
worden uitgereikt in de categorieën 
Sociaal Maatschappelijk (voorheen Cul-
tuur), Sport en Ondernemerschap. Thieu 
Heijltjes ontvangt het Gemeentecompli-
ment in de categorie Sociaal Maatschap-
pelijk, Saskia Coolen in de categorie 
Sport en Jos Boerekamps in de categorie 
Ondernemerschap.

Verdienstelijk voor Nederweerter 
gemeenschap
Het college van burgemeester en 

Gemeentecomplimenten 2015
wethouders reikt het compliment uit 
aan een persoon, vereniging, stichting, 
instelling of bedrijf uit Nederweert die/
dat zich verdienstelijk maakt voor de 
Nederweerter gemeenschap en/of een 
bijzondere prestatie heeft geleverd. Bij 
Ondernemerschap kan gedacht worden 
aan vernieuwend of uniek onderne-
merschap, blijkend uit bijvoorbeeld 
aandacht voor duurzaamheid of bijzon-
dere initiatieven. 

Nieuwjaarsreceptie
Burgemeester Evers zal de Gemeente-
complimenten tijdens de Nieuwjaars-
receptie uitreiken. De receptie is op 
maandag 5 januari van 19.00 uur tot 
20.30 uur. Het gemeentebestuur toost 
dan graag samen met alle aanwezigen 
op het nieuwe jaar. De receptie vindt 
plaats in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

U bent van harte welkom op de Nieuw-
jaarsreceptie. 

Huisvuilroutes 
Vanwege Kerstmis wordt een aantal 
huisvuilroutes gewijzigd. De route 
van maandag 22 december wordt 
verplaatst naar zaterdag 20 december, 
dinsdag 23 december wordt maandag 
22 december, woensdag 24 december 
wordt dinsdag 23 december, donder-
dag 25 december wordt woensdag 
24 december en vrijdag 26 december 
wordt zaterdag 27 december. De vuil-
niswagen begint om 7.00 (behalve op 
zaterdag om 6.30) uur te rijden. 

Wilt u de duobak op tijd klaarzetten, 
eventueel de avond vóór de ophaal-
dag? 

met Jan van Riet van de afdeling Beleid 
en Projecten.

Mede namens het Jeugdsportfonds 
Limburg hebben wij onze inwoonster, 
die anoniem wenst te blijven, heel 
hartelijk bedankt.



Aanbieding
t/m 20 december

Kersenvlaai € 8,95

Victoriavlaai €13,95

Appel-Kruimel 
cake €2,95

Wij zijn maandag 
22 december geopend!!!!

Sinds 1914Sinds 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

POELL BV

www.behangenverfhuispoell.nl

Alle SIKKENS professionele verf, 
gemengd op professionele verfmengmachine, 

uit voorraad leverbaar.

DÉ VERFSPECIALISTDÉ VERFSPECIALIST

Kerkstraat 19 • 6031 CE  Nederweert
Telefoon (0495) 63 18 61 • E-mail: info@poellbv.nl

Kerkstraat 19 • 6031 CE  Nederweert
elefoon (0495) 63 18 61 • E-mail: info@poellbv

uit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaaruit voorraad leverbaar

Kerkstraat 19 • 6031 CE  Nederweert

POELL BV
DÉ VERFSPECIALIST

Eind 12 
6034 SN  Nederweert-Eind
Tel. 0495-430851
Fax. 0495-634490
www.slagerijkuepers.nl

Openingstijden:  di. 13.00 tot 18.00. wo., do., vr. 8.30 tot 18.00. Zat. 8.30 tot 16.00 uur

DEZE WEEK IN DE RECLAME
4 kipfilets + 4 saucijzen................................................................................................................................samen  € 5,95
Pampaschijf
varkensfilet gevuld met katenspek en een heerlijk peperrandje ....................................................100 gram  € 1,09
Kalkoen braadstuk .......................................................................................................................................500 gram  € 5,15
Lasagna alleen even opwarmen......................................................................................................................500 gram  € 4,95
Gebraden gehakt ...................................................................................200 gram halen 100 gram betalen!
Saucijzenbroodjes .................................................................................................................................5 halen  4 betalen!
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Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl

Hoogwaardige producten voor
zakelijke 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 kerstvakantie
week 52 en week 1
zijn wij geopend 

van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.00 uur.

Zaterdag gesloten.

Bezoek 
onze

showroom!

Wij wensen u

hele fijne

feestdagen!

Uniek kerstevenement bij Openluchtmuseum Eynderhoof 
in Nederweert-Eind van 15.00 - 19.00 uur 
met omstreeks 19.00 uur een afsluitende parade.
Meer informatie: www.eynderwinterfestijn.nl

Uniek kerstevenement bij Openluchtmuseum Eynderhoof Uniek kerstevenement bij Openluchtmuseum Eynderhoof Uniek kerstevenement bij Openluchtmuseum Eynderhoof 

Van harte welkom in bijzondere kerstsfeer!

Bezoek de Kerstman en Scrooge in Dickensdorp

Dwaal langs ridders in het EynderRyck

Bewonder kindje Jezus in Bethlehem

26 & 27 december 2014
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4 generaties

Baby: Isa Nouwen geboren op 21 november 2014. Moeder: Laura Nouwen-Ra-
maekers. Oma: Karin Ramaekers-van Gemert. Overoma: Tilly van Gemert-Vossen.

Winterworkshops bij De Pelen

Altijd al meer willen weten over 
kruiden? Of wil je creatief met 
bloemen aan de slag? Dan kun 
je deze winter meedoen met in-
spirerende workshops bij Buiten-
centrum De Pelen. De workshops 
worden begeleid door herborist 
Diana Vossen en Ilse Cortooms 
van Atelier Bluumkes. Het Buiten-
centrum De Pelen van Staatsbos-
beheer ligt aan de rand van De 
Groote Peel. Je kunt een work-
shop dus combineren met een
mooie wandeling in de natuur.

Een snufje van dit en een snufje van dat
Kruiden worden tegenwoordig voor-
al gebruikt om gerechten smakelijker 
te maken. Herborist Diana Vossen 
weet dat je met kruiden veel meer 
kunt doen dan alleen maar ‘kruiden’. 
Een herborist informeert, adviseert 
en geeft educatie over het gebruik 
van kruiden voor medicinale en cos-
metische toepassingen. Tijdens de
kruidenworkshops bij Buitencentrum 
De Pelen krijg je eerst een stukje the-
orie en daarna ga je zelf aan de slag 
met het maken van een product. 

Er zijn drie workshops met verschil-
lende thema’s: dinsdag 13 januari: 
winterkwaaltjes, dinsdag 27 januari: 
kruidenthee en dinsdag 10 februari: 
de winterhuid, telkens van 13.30 tot 
16.00. Deelname kost € 17,50 per 
persoon, inclusief materialen.

Fleur je winterhuis op met bloemen
Kan je huis in deze donkere winter-
tijd wel wat kleur gebruiken? Maak 
dan een mooi bloemstuk, want met 
bloemen breng je altijd sfeer. Ilse 
Cortooms van Atelier Bluumkes is een 
bloemstylist en ze maakt prachtige 
bloemdecoraties voor allerlei gele-
genheden. Ilse laat je zien hoe je met 
bloemen en natuurlijke materialen in 
1,5 uur tijd een prachtig bloemstuk 
kunt maken. 

Er zijn vier workshops bloemstyling: 
op dinsdag 6 en 20 januari en op 
dinsdag 3 en 24 februari, telkens van 
13.30 tot 15.00. Deelname kost  17,50 
per persoon, inclusief materialen

Aanmelden voor de workshops kan 
online via: http://winkel.staatsbosbe-
heer.nl/excursies Max. 15 deelnemers.

Deze workshops zijn voor groepen 
ook op aanvraag mogelijk. Ideaal 
voor een bedrijfsuitje of vrienden/fa-
miliedag en mooi te combineren met 
een wandeling of excursie onder be-
geleiding van een gids. Neem contact 
op met het Buitencentrum voor infor-
matie over de mogelijkheden.

Informatie en reserveren
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
Moostdijk 15 te Ospel. Voor meer in-
formatie: 0495 – 641 497 of via: depe-
len@staatsbosbeheer.nl 

Nieuwe website Eynder Winter Festijn

Alvast naar Eynder Winter Fes-
tijn? Bezoek nu de nieuwe web-
site

Onlangs is de nieuwe website van 
Eynder Winter Festijn gelanceerd. 
Eynder Winter Festijn werkte vanaf 
de aftrap van dit bijzondere kerste-
venement in Openluchtmuseum Eyn-
derhoof in 2009 met dezelfde web-
site. Inmiddels was deze verouderd. 
De techniek bood niet meer wat de 
organisatie van Eynder Winter Fes-
tijn nodig had. Eynder Winter Festijn 
valt onder de vlag van openluchtmu-
seum Eynderhoof. De website voor 
het Eynder Winter Festijn is daarom 
in dezelfde stijl opgezet als die van 
Eynderhoof. De nieuwe site bevat 
veel foto’s en informatie over het 

openluchtevenement rondom kerst 
in Nederweert-Eind. Dit is mede te 
danken aan fantastische foto’s van
Johan Bloemers Photography, Johan 
Horst Fotografie en Erik Kiggen. 

Kunt u niet wachten tot 26 of 27 de-
cember om Eynder Winter Festijn 
te bezoeken, neem dan nu snel een 
kijkje op www.eynderwinterfestijn.
nl  Zo waant u zich alvast in de sfe-
ren van Bethlehem, het EynderRyck 
of Dickens.

De organisatie is benieuwd wat u van 
de nieuwe website vindt. Laat u ons 
dit via het gastenboek op de website 
weten?

www.eynderwinterfestijn.nl

Winterpeelwandeling ‘Melodilia’

Op zondag 28 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 wandelaf-
standen. De wandeling  voert di-
rect vanaf de startplaats naar de 
Groote Peel en leidt de wandelaar 
via mooie en vernieuwde 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 
aan de bezoekers. 

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

Praktische informatie:
Startplaats en inschrijving: Odilia-
home, Zwarteboordweg 5, Ospeldijk

Parkeren: Anselberg, 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 06-22515878
Wim Janssen 0495-633116

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

Jan Niessen Glaszettersbedrijf
- leveren en plaatsen van alle soorten beglazing 

voor bedrijven en particulieren
- voor renovatie en nieuwbouw
- hardglazen deuren en puien
- dag- en nachtservice

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

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33



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

Groene Kruis Thuiszorg
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Voeding en Dieet
Telefoon: 077 - 373 92 53, van 8.30 – 16.30 uur

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)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
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

Appelstol met speltbloem: € 8,50

Kruimelvlaai (alle soorten): € 9,40 half € 5,20
Mokkarol: € 8,95

Poestabrood: € 2,20

WEEK
51

15 t/m 20
december

Weekaanbieding

5,205,20

LET OP!!!

In week 1 verschijnt er géén weekblad.

Aanleveren voor de uitgave van week 2: 
uiterlijk maandag 29 december 16.00 uur.

Aanleveren kopij uitgave 
week 52:

uiterlijk woensdag
17 december 12.00 uur.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
De redaktie

Wijnkoperij Alex StormS • KerKstraat 24 • 6031 CH  Nederweert
tel. 0495-632450 • www.storms.Nl • di. t/m za. geopeNd

elke vrijdAg en zAterdAg: open proeverij

Wij wensen u
fijne feestdagen toe
en een gezond 2015!

Kerkstraat 45b
OUTLET: Paulus Holtenstr. 3 
Nederweert
tel. 0495-626717
www.bollenmodeschoenen.nl
Ook voor uw schoenreparaties!!

Aangepaste openingstijden
in december:

Zondag 21 december van 13.00-17.00 uur GEOPEND
Maandag 22 december van 13.00-17.00 uur GEOPEND
Woensdag 24 december van 09.00-17.00 uur GEOPEND
Donderdag 25 december GESLOTEN
Vrijdag 26 december GESLOTEN
Maandag 29 december van 13.00-17.00 uur GEOPEND
Woensdag 31 december van 09.00-17.00 uur GEOPEND

Wij wensen iedereen fijne feestdagen.
Team Bollen Modeschoenen

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

ZIEKENVERVOER

Gun uw spaargeld
een mooie rente

Koek & Zopie

Spaar € 750 en krijg twee winterse soepkommen cadeau*

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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Kerstmarkt Thomasplein Ospeldijk

December brengt weer gezellig-
heid op het “Thomasplein Ospel-
dijk”.

We nodigen u allemaal uit op 
onze  gezellige kerstmarkt op het 
Thomasplein in Ospeldijk. 19 de-
cember bent u van harte welkom. 
De markt begint om 19.00 uur met de 
verkoop. Diverse hobbyisten en plaat-
selijke ondernemers en particulieren
bieden u graag hun eigengemaakte/
ingekochte artikelen aan. Verkoop 
o.a. van kerststukjes, sieraden, sjaals, 
mutsen, woonaccessoires, engeltjes
en nog veel meer. Schutterij St. Odilia 
zorgt voor de warme chocomel, glüh-
wein, thee, koffie en de vers gebakken 
wafels. Ook de Kerstman brengt een 

bezoek aan Ospeldijk en biedt u de 
mogelijkheid om een ritje te maken in 
de arrenslee. Live optredens van Jeugd 
Drumband schutterij St. Odilia en het 
theaterkoor Nutsz uit Helmond.
Tevens is er een loterij met mooie prij-
zen gesponsord door o.a. de deelne-
mers van de markt en vrienden van 
het Thomashuis Ospeldijk - ’t Kien-
hout. De trekking vindt plaats op het 
plein om 21.00 uur. De opbrengst van 
de loterij komt ten goede aan een ei-
gen vlag van Ospeldijk voor het Tho-
mashuis. 
We hopen u allen te mogen begroe-
ten bij de vuurkorf op het Thomas-
plein in Ospeldijk.

Kerstviering.ospeldijk@gmail.com 

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Ribesstraat 35, Nederweert 

met aanhorigheden.

Bouwjaar circa 1983, opp. perceel ca. 225 m2 inhoud woning 300 m3.
Begane grond: hal met tegelvloer, meterkast (5 groepen/ 
aardlekschakelaar) en toiletruimte met fontein; doorzonwoonka-
mer met trapkast; dichte keuken met verzorgde keukenopstand 
en aansluiting witgoed; vanuit de keuken is er toegang tot de 
achtertuin.
1e Verdieping: overloop met laminaatvloer, drie slaapkamers en 
badkamer met douche, wastafel en toilet.
2e Verdieping: vaste trap naar voorzolder met opstelplaats AWB 
HR-combi cv-ketel/ mechanische ventilatie unit, bergruimte in 
dakschuinte en mangat naar vliering; berg-/ hobbyzolder met 
dakraam en bergruimte in dakschuinten.
Algemeen: aanpandige garage met kantelpoort en toegang tot 
achtertuin; mechanisch ventilatiesysteem; volledig geïsoleerd; 
kunststof kozijnen; voortuin met oprit en achtertuin voorzien van 
een achterom, terras en erfafscheiding (hout/coniferen).

Vraagprijs € 158.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 10 januari 2015.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

Open Molendag 
De Windlust

Op zaterdag 27 december is de molen 
op Roeven open van 14.00 tot 16.00 
uur. Er wordt op een ouderwetse ma-
nier olie geslagen van walnoten.
Publiek dat noten meebrengt krijgt 
er een flesje walnotenolie voor terug. 
De olie is een erkend en gecertifi-
ceerd streekproduct. U kunt die dag 
de vers geslagen notenolie proeven 
en kopen.
Kijk op windstill.nl, de toegang is gratis.

Alleen zaterdag 27 december 
extra korting van 10 % op de al 

afgeprijsde Showroom artikelen.
Badmeubels /douche/badwanden/
baden/wandkloset/radiatoren etc.

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Woensdag 24 dec. geopend 
tot en met 15.00 uur

DORPSRAAD Budschop

Om de bewoners van Budschop gele-
genheid te geven om met de Dorps-
raad Budschop te praten, zal bij 
aanvang van iedere vergadering van 
de Dorpsraad Budschop, het eerste
half uur beschikbaar zijn om met U
in gesprek te gaan. Met dit inloop-
spreekuur wil de Dorpsraad Budschop 
de communicatie met de bewoners 
bevorderen. 
De eerst volgende vergadering is
maandag 22 december en begint om 
19.30 uur in het zaaltje van de kerk.
Voor verdere informatie over Bud-
schop, verwijzen wij U naar de web-
site : www. Budschopactueel.nl

Fotostudio Tonn
www.fwww.f.fwww otostudioton.nl.fotostudioton.nlotostudioton.nl.f

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Gezondheid blijft mijn zorg
De toekomst blijft me bezighouden. 
Nog eens de stukken op de gemeen-
tesite nagelezen over de randweg. 
Tjonge, daar is niet over een nacht ijs 
gegaan als je dit doorleest. Ik werd 
echter in de gelegenheid gesteld om 
het uitgebreid verslag van de “ac-
tiegroep” te lezen. Deze bekeken 
de consequenties ervan en bereken-
den een werkelijk enorme toename 
van de verkeersdrukte in vele delen 
van het centrum van Nederweert en 
daarbuiten. Dit zou mijns inziens een 
hele slechte zaak zijn en onze ge-
meenschap geen dienst bewijzen. Ik 
denk even aan het eenrichtingsplan 
Brugstraat/Kerkstraat, wat al heeft 
geleid tot een forse toename van de 
verkeersdrukte in de Loverstraat en 
Greymanstraat. De problemen met 
de bus kent iedereen. Het zegt al 
genoeg dat vluchtheuvels hiervoor 
deels moesten worden afgebroken. 
(what’s in a name?) Dagelijks passe-
ren hier vele schoolkinderen op weg 
naar school of gym. En het centrum 
van Nederweert is ongekend rustig 
en dat voelt ook de middenstand. 
Verder hebben ze bekeken hoe de 
mensen uit Budschop straks Neder-
weert nog kunnen bereiken en dat 
wordt er zeker niet beter op. 
U zult nog verder moeten omrijden 
als U tenminste nog boodschappen 
hier wilt doen!
Mogelijk wil de gemeente het voet-
gangersverkeer stimuleren en dat 
is natuurlijk een goed zaak en dank 
voor de mooie brug maar dan wel de 
auto thuislaten svp.
Ook over de geluidsoverlast zijn er 
de nodige op- en aanmerkingen. 
Het lijkt dat het straks met onze rust 
gedaan is en we moeten de auto in 
het dorp gewoon maar laten staan. 

Dat komt ook de duurzaamheid ten 
goede en dat is toch de goede weg. 
Het lijkt verstandig om ook na te den-
ken over de lange termijn. Wat laten 
we straks na aan onze kinderen en 
kindskinderen? Niet mijn zaak? Het 
lijkt me toch van wel. 
Nederweert is nog steeds een prach-
tige gemeente met een heel eigen 
karakter en bevolking. Nog steeds 
een bloeiend verenigingsleven, 
goede voorzieningen en een waar-
devolle ons omgevende natuur maar 
dan moeten we dit wel in de gaten 
houden en koesteren. We zullen ons 
natuurlijk ook moeten aanpassen en 
dat is niet erg. 
Wat maakt een dorp tot een pretti-
ger leefomgeving dan de stad en wat 
zijn beperkende factoren? Rotterdam 
heeft een wethouder voor duur-
zaamheid en mobiliteit. Het blijkt 
dat Rotterdammers een tot drie jaar 
korter leven door vervuiling door het 
verkeer en dat je, wonend aan zo’n 
vervuilende weg zelfs nog een half 
jaar eerder kunt overlijden. Ik vind 
het een interessant gegeven want wij 
in Nederweert worden blootgesteld 
aan een combinatie van niet waar-
neembare maar wel degelijk aanwe-
zige belastende factoren. Zou ook 
een aanbeveling voor Nederweert 
zijn, zo’n functionaris of ombudsman, 
onafhankelijk en neutraal boven de 
partijen, eentje met toekomstvisie, 
waar we allemaal onze vruchten van 
zouden kunnen plukken, iets om eens 
over na te denken. Wordt vervolgd,

Evert Heemstra

Stichting LEEFBAAR BUITENGEBIED 
NEDERWEERT



Heldensedijk 32, Meijel - Tel. (077) 466 17 17
www.meeuwis-meijel.nl

Dames-en herenjeans
2 voor € 99,-

Dames- en herenkleding sterk
afgeprijsd veel superkoopjes

* Damesschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Herenschoenen & laarzen GROTE KORTINGEN
* Kinderschoenen & laarzen 25% tot 75 % KORTING
* Sportschoenen & sportkleding STERK AFGEPRIJSD

Trendy mode voor
de feestdagen

Donderdag koopavond tot 20.00 uur
Zondag 21 + 28 december koopzondag

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

Jacks - Sweats - Jeans
Shirts - Longsleeves

VAN 11.00 - 17.00 UUR

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.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Fotostudio Tonn
www.fwww.f.fwww otostudioton.nl.fotostudioton.nlotostudioton.nl.f

Brugstraat 29 (naast Florence)
Parkeren voor de deur!

OOK VOOR 
PASFOTO'S

Optocht Comité Ospel
Uitnodiging

Het optocht comité van Ospel is ook 
nu weer bezig met de voorbereidin-
gen voor het organiseren van de op-
tocht in Ospel voor het jaar 2015.

Om iedereen de gelegenheid te ge-
ven om zijn of haar inbreng mee te 
laten wegen houden wij voor alle be-
langstellende een vergadering. Deze 
vergadering zal plaats vinden op 
woensdag 7 januari 2015 

De vergadering wordt gehouden in 
café-zaal “De Prins”. Aanvang is om 
20:11 uur.

Inschrijven voor deelname aan de 
optocht 2015 kan tot 7 februari via 
www.optochtcomiteospel.nl. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
Marcel Berben 06-2846393.

Het bestuur

“Limburgs Eikenblad”  

Op woensdag 10 december heeft de 
heer Job van den Berg uit handen 
van de heer Lou Boonen van de regio 
Limburg  van de KNBLO-NL de onder-
scheiding het “Limburgs Eikenblad”
mogen ontvangen.
De uitreiking vond plaats in wandel 
en fietscafe Daatjeshoeve.

Job kreeg deze onderscheiding voor
zijn grote inzet voor de wandelsport, 
zo is hij al jaren de persoon die de 
routes van de Pinnentocht (wandel-
tocht op de 1e zondag van juni) van 
de St. Kindervakantiewerk Neder-

weert uitzet.  Mede door hem zijn 
inbreng is de Pinnentocht elk jaar 
voor vele wandelaars de tocht die ze 
willen lopen. Ook de avondwandelvi-
erdaagse mag op zijn inzet rekenen.

Het bestuur en de vrijwilligers van de 
St. Kindervakantiewerk Nederweert 
feliciteren Job met deze onders-
cheiding, en hopen dat hij zich nog jar-
en in zal zetten voor de wandelsport.

Tjeu Stultiens
Voorzitter
KVW Nederweert

Vogelwerkgroep Nederweert

Dit jaar bestaat de Vogelwerkgroep 
Nederweert 20 jaar. Al vele jaren lang 
is de kerkuilenwerkgroep daar een 
belangrijk onderdeel van. Ieder voor-
jaar worden, door een aantal vrijwil-
ligers, de nestkasten bij particulieren 
thuis gecontroleerd om te kijken of er 
wordt gebroed. Middels een telefoon-
tje wordt van tevoren een afspraak ge-
maakt. Voor de mensen waar de kasten 
hangen is het vaak ook spannend om 
te zien of het paartje kerkuilen bij hen 
thuis weer succesvol is. Indien dit het 
geval is wordt een afspraak gemaakt 
met een gecertificeerde vogelringer. 
Zodoende krijgen we regelmatig ge-
gevens binnen over de verspreiding 
van de bewuste vogels.

Na een aantal, volgens huidige be-
grippen, strengere winters klapte
vorig voorjaar de muizenstand volle-
dig in elkaar. Net als voor de buizerds 
en de torenvalken leverde dat ook 
voor de kerkuilen grote problemen 
op. Zij zijn grotendeels afhankelijk 
van muizen, hun belangrijkste voed-
selbron. Veel kerkuilen gingen door 
het voedselgebrek niet tot broeden 
over of kwamen zelfs als oudervogel 
om het leven door een gebrek aan 
eten. Het was zelfs zo erg dat in heel 
Nederweert en Asten slechts op één 
locatie jongen werden geboren. Deze 
twee Nederweerter vogels konden

geringd worden en vlogen later ook 
uit. Vanaf 2000 t/m 2012 schommelde 
het aantal uitgevlogen jongen tussen 
de 13 en 49 vogels. Vorig jaar vormde 
dus een echt dieptepunt.

In 2014 begon het voorjaar vroeg en 
overal waar je liep in het buitenge-
bied ritselden de muizen langs de 
wegen en paden. Het kon bijna niet 
anders of het moest wel haast een 
beter jaar worden voor de kerkuilen. 
En dat werd het. Er zijn niet minder 
dan 60 jongen geringd en uitgevlo-
gen! Op twee plaatsen werd een 
tweede maal gebroed. Inmiddels
zijn tijdens de nacontrole de laatste 
kasten weer schoon gemaakt en/of 
gerepareerd.

Natuurlijk zijn wij ons er van bewust 
dat niet alle, vaak zelf gemaakte kas-
ten bij ons bekend zijn. Dat houdt 
ook in dat dit jaar maar ook in het 
verleden zeer waarschijnlijk nog 
meer kerkuilen groot zijn geworden. 
Mocht u thuis een kast hebben met 
daarbij een paartje kerkuilen dat nog 
niet bij ons bekend is en dit met ons 
willen delen dan kunt u terecht op 
www.vogelwerkgroepnederweert.
nl onder contact of op het telefoon-
nummer 0623444602. Als u wilt kunt 
u worden opgenomen in de jaarlijkse 
controle- en schoonmaakronde.

Dorpsraad 
Ospeldijk
Inwoners van Ospeldijk,

Het zakje strooizout, 

aangeboden door de

gemeente Nederweert, 

is ook dit jaar weer gratis 

af te halen bij fam. 

Vermeeren, Meijelsedijk 113

in Ospeldijk (tegenover 

Bakkerij Kessels). 

Op vrijdag 19 december 

van 13.00 - 17.00 uur en op 

zaterdag 20 december van 

8.00 – 17.00 uur.

Dorpsraad Ospeldijk

Gratis Peelburgers 
proeven

Een aantal leden van de LLTB-
afdeling Weerterland gaat dins-
dagmiddag 23 december in Ne-
derweert én zondagmiddag 21 
december in Weert het winkelend
publiek verrassen met een heer-
lijk stukje varkensvlees en het re-
cept van Maria. 

De LLTB-leden hebben tussen 13.30 uur 
en 15.30 uur voor de fijnproever heer-
lijke stukjes Peelburger en bijbehorend 
recept te vergeven. Dit is de vierde en 
tevens laatste actie binnen de promo-
tiecampagne ‘De Passie Van...’, waarbij 
agrariërs in Weert en Nederweert aan 
hun omgeving willen laten zien met 
hoeveel passie zij hun werk doen en 
daarmee zorgen voor gezond en eerlijk 
voedsel.  Stonden in de vorige campag-
nes de passie van Toos en Henk, Gerry 
en Jos en Ruud en Jolanda centraal, nu 
draait het om Thijs en Maria van Eijk uit 
Nederweert. Thijs en Maria runnen in 
Nederweert een bedrijf met zeugen, 
vleesvarkens en scharrelkippen. Vanuit 
hun passie hebben ze de peelburger 
ontwikkeld. Een burger die voor 100 
procent uit eigen varkensvlees bestaat: 
varkenshaasje en hamlappen.

Genieten
Het is allemaal zo vanzelfsprekend, 
het verse vlees bij de slager, de ver-
se groenten in de supermarkt, een 
ovenvers brood bij de bakker. Al die 
zaken waarvan Nederlandse gezin-
nen dagelijks genieten. En zo hoort 
het ook. Soms is het goed er even bij 
stil te staan dat ze daarvan kunt ge-
nieten, dankzij al die andere gezin-
nen. Gezinnen die elke dag met veel 
passie zorgen voor die typisch Lim-
burgse asperge in het voorjaar, de 
hamlap op de barbecue, het ijsje na, 
de stoofschotel na een lange herfst-
wandeling en de stamppot op een 
winterdag. Afdeling Weerterland 
brengt een serie over dat gezin… Het 
boerengezin.
Verhalen over de passie van Toos en 
Henk, Gerry en Jos, Ruud en Jolanda, 
Thijs en Maria vindt u op www.lltb.
nl/depassievan of op www.ditisne-
derweert.nl/depassievan

STEVENS TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

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

In 95% de goedkoopste!
Persoonlijke service

Deskundig advies 
Prijs-info niet telefonisch of per e-mail

UW LED TV ADRES!

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

Twee nederweerter ondernemers 
hebben de handen in elkaar geslagen 
en gezamenlijk twee vers-automaten 
ingericht vlakbij hun bedrijf aan de 
Kuilstraat in ospel. Vanaf nu kunt 
u op de Kuilstraat in Ospel terecht 
voor eieren, champignons en Oester-
zwammen. Verkooyen champignons 
biedt in zijn automaat verse champig-
nons en oesterzwammen aan, Happy 

Dagelijkse verse producten

ei biedt in hun automaat verse eieren 
en gekookte eieren in verschillende 
vormen aan. De automaat is 24 uur 
per dag en 7 dagen per week bereik-
baar. U kunt eenvoudig met de auto 
voorrijden en de verse producten uit 
de automaat nemen. Betalen kan zo-
wel met munt als briefgeld. 
Ideaal voor een last minute bood-
schap en super vers!

Te koop / Te huur

mooie en degelijke kerstkramen
voor binnen en buiten.

Gem. Zangvereniging Bel Canto
tel. 0495-632272


