
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

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
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Kringapotheek

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

Openingstijden:

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

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

54 97 20

AUTORIJSCHOOL

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

www.autorijschoolkneepkens.nl

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

Nederweert Roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Sjeng Vaasstraat 3
6031 HE Nederweert
0495 - 624607
info@adriaensbouwkunst.nl
www.adriaensbouwkunst.nl

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Incl. gratis halen/brengen!
6dgn/week een service-auto

in Nederweert/Ospel

Inclusief poetsen!

Nu! €29.95

in Nederweert/Ospel

Postelstraat 36 Someren Tel. 0493-494610

Erkend Implantoloog D.F. Dormans

Tandarts Pim van Boxel

Mondhygiëniste Inge vd. Dussen

Mondhygiëniste-plus Kam Yan You

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

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

voor een echt vast kunstgebit.

www.tandartspraktijknederweert.nl
Loverstraat 9 Nederweert 0495-631218

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

Maakt het voor u compleet!

ELECTRO | GAWALO | VERWARMING |

SANITAIR | SERVICE & ONDERHOUD |

DUURZAME ENERGIE

De witgoed Expert!
Voor al uw

Witgoed reparaties.

Van experts kun je meer verwachten.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

‘Er gaat geen dag voorbij 

dat ik niet 

aan mijn vader denk. 

Maar dankzij Van Deursen 

is ook zijn afscheid 

een mooie herinnering.’

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

Workshop voor gevoelige kinderen
•	Heeft	je	kind	moeite	met	veranderingen?
•	Maakt	je	kind	zich	snel	zorgen?
•	Kan	je	kind	moeilijk	inslapen,	of	ligt	het	lang	wakker	te	piekeren?
•	 Is	je	kind	bang	in	het	donker,	of	voor	monsters	onder	het	bed?
•	 Is	je	kind	vaak	boos	of	verdrietig?
•	Voelt	je	kind	zich	vaak	onbegrepen?

Speciaal voor deze kinderen is er de workshop voor gevoelige
kinderen.

De	volgende	onderwerpen	komen	aan	bod:
•	Wat	is	gevoelig	zijn
•	Welke	voelsprieten	heb	jij
•	 Tips	en	oefeningen
•	Ontspanningsoefening	voor	thuis

De	workshop	vindt	plaats	op	woensdagmiddag	4	september	a.s.	van	
13.30	–	15.30	uur	en	is	geschikt	voor	kinderen	van	7	tot	en	met	12	jaar.
Aanmelden	kan	via	de	site	www.josephine-coaching.nl
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Hout- en bouwmaterialenhandel

AKTIE-PRIJZENop onze voorraad en showveld trampolines

Dealer van
stijlvolle Albo

binnen- en
buitendeuren

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0031 493 491419
www.amaas.nl
Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van 
Nederweert  en Ospel
Hoogwaardige producten voor 
zakelijke en particuliere  sector!
Het ideale adres voor:
• ZZP-ers
• Zelfbouwers
• Doe-het-zelvers
• Hoveniers
Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.

zaterdag 7.00-13.00 u.

Voor o.a.
•	Nu	ook	lariks/douglas/

eiken/bankirai/okan/Zweeds 
rabat redceder

•	Plafonds,	deuren
•	Beton-	en	gebakken	klinkers
•	Schuttingen	en	poorten
•	Trampolines	

(High Flyer 430 €	295,-)	

stijlv

b

Kom ook
naar onze
showroom!

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

Geniet op zondag 1 september 
van het goede, bewuste, een-
voudige leven bij de Goed Leven 
Fair in Nederweert. In een mooie 
landelijke omgeving kunt u zich 
onderdompelen in de wereld van 
bewustwording, zingeving, re-
flectie, kunst en poëzie. Maar ook 
heerlijk genieten van smakelij-
ke gerechten, sfeervolle muziek, 
mooie kleding, woondecoraties 
en zinnenstrelende biersoorten.
Kortom, authenticiteit en echt-
heid. Maar ook gezelligheid en
ontspanning. Dát is de Goed Le-
ven Fair.

Bewust genieten
Het leven kent een diversiteit aan 
opsmuk en verplichtingen. Door con-
tinu te willen voldoen aan sociaal 
wenselijk gedrag, kan het gebeu-
ren dat je steeds verder van jezelf af 
komt te staan. Het huidige consump-
tiegedrag zorgt voor roofbouw in 
de wereld en brengt de consument 
slechts kortstondig geluk. Volgens 
de organisatoren van de Goed Leven 
Fair zorgt een bewust leven en het 
zorgvuldig kopen én verwerken van 
voedsel en duurzame materialen voor 
een langduriger gevoel van rijkdom, 
zonder dat het de omgeving of het 
lichaam belast. Ofwel, genieten in de 
puurste vorm.

Het goede leven dicht bij huis
Het leven kan mooi zijn in allerlei 
opzichten. Wanneer je jezelf de ge-
legenheid gunt om te genieten van 
het moois om je heen, dan is het 
leven een stuk eenvoudiger. Dat 
is de overtuiging van Bert Vossen 
(DoetGoed Massages), Petra Wilm-
sen (Praktijk In Balans) en Hinka van 
Haren. Zij proberen daar zoveel mo-
gelijk naar te leven. Tijdens het Len-
tefestijn in Nederweert werkten zij al 
samen. Dit beviel hen goed, waarna 
ze besloten om zelf een evenement 
te organiseren met een brede vari-
atie aan disciplines en activiteiten. 
De Goed Leven Fair biedt iedereen 
de gelegenheid te genieten van het 
goede leven. En dat is veel dichter bij 
huis dan je denkt.

Leef je leven, met plezier!

Goed Leven Fair 1 september

Het begon allemaal 30 jaar geleden 
op 1 augustus 1983. Leny en Jac Bru-
nenberg namen in die tijd Friture 
Betty over aan de Smisserstraat op 
Budschop in Nederweert. Ervaring 
aan de andere kant van de toonbank 
hadden ze niet. “Het was crisis en ik 
wilde graag aan de slag”. ”De friture 
was veel werk en ook zoon en dochter 
hielpen al vroeg lange tijd mee in de 
zaak.” Waar staat Friture Betty voor? 
Een zaak waar je voor het hele gezin 
friet en snacks gaat halen, maar ook 
voor de stevige trek tussendoor. In de 
loop der jaren hebben wij veel mee-
gemaakt, wij lagen destijds midden in 
het uitgaansgebied van Nederweert, 
er was veel verkeer, tegenover friture 
Betty lag café ‘t Zonneke, op de hoek 
van de straat café de Tup, maar ook 
discotheek “De Riva” en “Madeira”  le-
verden destijds nachtelijk publiek op.

Met de sluiting van Riva en de diverse 
cafés was het gedaan met het verkeer 
aan onze zijde van de brug. Wij heb-
ben toentertijd besloten om de friture 
vroeger te sluiten, maar de gezellig-
heid hebben we steeds aangehouden.
Jac is altijd enthousiast, een gastheer 
die altijd klaarstaat voor zijn klan-
ten, Leny vult aan dat dat echt wel 
kenmerkend is, want ook voor fami-

lie en vrienden is dat het geval. De 
stille kracht van Betty is ook Leny ge-
weest die iedere dag zorgde voor een 
schone start van de dag zodat ook 
personeel goed aan de slag kon. Ver-
der stond zij veel in de keuken om de 
eigen producten te bereiden zoals de 
bekende satehtjes van Betty die zelfs 
vaste klanten vanuit Ospel en Weert 
trokken.

Wij zijn onze klanten allemaal dank-
baar, wij hebben graag voor ze klaar-
gestaan maar nu is het de beurt aan 
Kim en Ying die de friture onlangs 
overnamen. Er waren een aantal gega-
digden voor de friture, bij Ying en Kim 
hadden wij een goed gevoel, “we wil-
den onze trouwe klanten immers niet 
zomaar achterlaten, dat moet goed 
overgedragen worden”, aldus Leny. 

Nieuwe eigenaren Friture Betty

Horen, zien, proeven, ervaren
Gezond eten hoeft niet moeilijk en 
duur te zijn. Authentiek eten en 
drinken is eerlijk en heerlijk. Yoga, 
dans en massage dragen bij aan de 
persoonlijke veerkracht. Creativi-
teit kun je onder andere vieren met 
Beeld-Bouwen, plantaardig vormge-
ven, schilderen of tekenen. Heront-
dek jezelf door coaching. Paarden 
en bloemen geven je informatie over 
jouw innerlijke wezen. Mooie stof-
fen in het interieur en in je kleding-
kast dragen bij aan een gevoel van 
welbevinden. 

Dit zijn stellingen die de standhou-
ders bij de Goed Leven Fair van harte 
uitdragen. Tijdens de fair kunt u zich 
door hen laten informeren. Ook zijn 
er diverse lezingen en kunt u kennis-
maken met verschillende workshops. 
Maak met de kinderen stokbroodjes 
op een kampvuur of proef van de 
zelfgemaakte pizza’s, gebakken in 
een houtgestookte Portugese oven. 
Dit alles wordt gecombineerd met 

muziek van de Nederweerter Ierse-
folkband Yasgur’s Farm en poëzie van 
Karin Vossen.

De sfeervolle fair vindt - naar traditi-
oneel Engels gebruik – plaats in een 
tuin en de bijbehorende boerenschu-
ren. De tuin van ‘Gerris Ties’ in Ne-
derweert is daarvoor zeer geschikt. 
Door de overdekte standruimten is 
het ook bij slechter weer een mooi 
evenement om te bezoeken. Een ver-
tegenwoordiging van het college van 
burgemeester en wethouders zal de
fair officieel openen om 13.00 uur.
Petra, Hinka en Bert nodigen u van 
harte uit om deze fair met hen te be-
leven. De fair is geopend van 11.00 
tot 17.00 uur.

Datum: zondag 1 september 2013
Adres: fam. Wilmsen, Gerrisstraat 2, 
Nederweert
Entree: € 5, -. Kinderen gratis.
Info: www.goedlevenfair.nl

F. Bruekers

Tamara Bax:

“Serieus? Echt waar! Het is altijd weer 
een feest, als je in de vakkundig en 
betrouwbare handen van tandarts 
Spauwen bent geweest.”

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.

V.l.n.r. Ying, Jac, Leny en Kim



Geboortekaartjes?
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

OPEN HUIS
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 

VAN 12.00 - 14.00 UUR

KOM NAAR HET 
OPEN HUIS 
EN LAAT U 

OVERTUIGEN VAN 
DEZE HEERLIJKE 

WONING!

Richard Schroeten Lommers Makelaars | Wilhelminasingel 18 | 6001 GT Weert
T: (0495) 45 74 84 | E: weert@lommersmakelaars.nl | I: www.lommersmakelaars.nl

ROGGE 15 - LEVEROY 
Deze instapklare, keurig afgewerkte

halfvrijstaande woning met garage moet u
een keer gezien hebben om de ruimte en

sfeer van landelijk wonen te ervaren!
Vraagprijs: € 219.500,- k.k.

WEEK
36

2 t/m 7
september

•	

Stokbroodje gezond ham/kaas
       + GRATIS blikje Cola/Fanta: € 3,95
Kruimelvlaai alle soorten: € 8,95  half € 4,95
Abrikozenvlaai + GRATIS slagroom 
       + GRATIS witte chocolade:  Normaal € 15,75 nu voor € 11,45
Rekelbrood alle soorten (Wit, Volkoren, Meergranen): € 1,95
6 lange broodjes + 6 GRATIS lange broodjes !!!
Op zaterdag 7 september krijgen klanten bij besteding
een gratis spaarkaart van bakkerij Korsten. Max. 1 per klant.
De actie geldt in alle winkels.

Bakkerij Korsten  |  T: 0495 - 63 21 85
E: bestellingen@bakkerijkorsten.nl  |  www.bakkerijkorsten.nl

www.goedlevenfair.nl

Brugstraat 21, 6031 EE Nederweert
Telefoon 0495 - 631237

info@pleunismode.nl
www.pleunismode.nl

MODESHOWS
WOENSDAG 4 SEPTEMBER

9.45 uur, 13.45 uur
en 19.30 uur

EXTRA
KOOPAVOND

tot 22.00 uur

Thema-excursie over veen en turf

Elke laatste zondag van de maand 
is er een Naar Buiten op Zondag 
excursie in Nationaal Park De 
Groote Peel. Onderweg laat een 
Peelgids van Staatsbosbeheer u
zien wat u zelf over het hoofd ziet 
in de natuur. Op zondag 25 au-
gustus is het thema veen en turf. 
De excursie start om 14.00 uur bij
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. Deel-
name kost € 7,50 voor volwasse-
nen en € 5,- voor kinderen, inclu-
sief een kopje koffie of thee, een 
goodiebag met de magazines van 
Staatsbosbeheer en de ANWB en
een leuk cadeautje. Reserveer via: 
www.landvananwb.nl/naar-bui-
ten-op-zondag of telefonisch bij 
het Buitencentrum: 0495 – 641 497 

Nationaal Park De Groote Peel is een 
gebied met een rijke cultuurhistorie. 
Vooral de periode van de grootscha-
lige turfwinning heeft een belangrijk 
stempel op het gebied en de streek 

gezet. De gevolgen van die periode 
in de geschiedenis zijn heden ten 
dage nog goed te zien in het land-
schap. Het meest opvallend zijn de 
grote waterplassen die achterbleven 
na het uitbaggeren en het steken van 
het veen. Maar ook de Peelbanen 
en vaartjes waarover het gedroogde 
veen als turf vervoerd werd zijn spo-
ren uit het verleden. 

Maar wat is veen nou precies en wat 
is het verschil tussen veen en turf? 
En waarom is dat kleine plantje, het 
veenmos, zo belangrijk geweest voor 
het ontstaan van dit hoogveenge-
bied? Tijdens deze excursie krijgt u
niet alleen een antwoord op deze vra-
gen, u zult zelf ook ontdekken wat de 
grote kracht van dit kleine plantje is. 

Kijk voor meer informatie over deze 
ANWB-Staatsbosbeheer actie en alle 
deelnemende Buitencentra op
www.buitencentra.nl of
www.landvananwb.nl

Wegens vakantie gesloten van 
28 aug. tot en met 18 sept. 
Vanaf donderdag 19 sept. 

weer geopend. 

KÖMHOFF SANITAIR
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

Kaartliefhebbers opgelet
Maandag 2 september begint het kaarten weer

bij Le-Winne in Boeket (reeds 6 jaar een succes).

Wij nodigen alle dames en heren die van kaarten houden uit
om eens de sfeer te proeven van het

hobby-kaarten bij Le-Winne.
Het kaarten is kosteloos, uitgezonderd e.v.t. consumpties.

Wij kaarten o.a. Boeren bridge, Hogen, Kruisjassen, Rikken,
Jokeren, Kanasta, Amk, Jokeren, enz.

Vanaf 2 september tot 1 mei iedere maandagavond

van 20.00 tot 23.30 uur.

Tot ziens bij bij

Le Winne Boeket 6  Nederweert
Inlichtingen: 624971

Vakantiefoto Wedstrijd 
bij DAP Lintjeshof

Deze zomer organiseren we weer
onze fotowedstrijd ! We zijn op-
nieuw op zoek naar mooie, schat-
tige, grappige, doldwaze vakantie-
foto’s!

Ga je ver op reis, of blijf je gewoon in 
eigen land?  Wat je ook doet, maak 
een te gekke foto van je huisdier en 
maak kans op leuke en gezonde prijs. 
(zie website www.lintjeshof.com) 
De winnaars  krijgen bovendien  een
eervolle vermelding op onze website 
en  facebookpagina.

Stuur je foto vóór 30 september naar 
infogezelschapsdieren@lintjeshof.
com, met vermelding van je naam, 
adres en telefoonnummer, en natuur-
lijk de naam van je huisdier. Je mag wel 
maar 1 foto insturen per gezin, dus kies 
zorgvuldig!

Uit alle inzendingen selecteren we de 
leukste vakantiefoto in de categorie 
hond, kat en konijn of knaagdier. 
Op  4 oktober Werelddierendag ma-
ken we de winnaars bekend! 

Succes!
Let ook op onze maand-actie voor au-
gustus: korting op vlo- en tekenpro-
ducten voor de hond en kat.

Team Lintjeshof
Over de uitslag kan niet worden gecor-
respondeerd. 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Gezichtsbehandelingen
DPL-lichttherapie

Spot-Away-behandeling
Lichaamsmassage

Sportmassage
Hot Stone massage
Spa behandelingen

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Bedankt!!!
Op 4 september a.s. is het precies 40 jaar geleden dat ik in dienst kwam bij ETF Machinefabriek 
B.V. te Nederweert. Eerst parttime, tijdens mijn studie, echter al snel fulltime vanwege de 
gezondheid  van mijn vader. In plaats van de gebruikelijke receptie etc. wil ik graag een dank-
je-wel uitspreken naar iedereen die het mogelijk gemaakt heeft dat ik deze 40 jaar heb mogen 
en kunnen volmaken. ETF is al ruim 62 jaar een economische pijler van Nederweert, vandaag 
met ca. 60 medewerkers en ik ben er trots op vanaf 1985 de leider hiervan te mogen zijn !

Echter alleen had ik dit nooit kunnen waarmaken, daarom een woord van dank aan iedereen die het mogelijk gemaakt heeft dat ik nu 
40 jaar bij ETF werkzaam ben:
- Bedankt vader (†) en moeder omdat ik de kans kreeg in het familiebedrijf in te stappen, waarvan mijn vader de oprichter is
- Bedankt Ine voor jouw ondersteuning op het thuisfront  
- Bedankt alle medewerkers van ETF die me dagelijks steunen in de uitvoering van mijn werk
- Bedankt de gepensioneerden van ETF, die ook vaak mijn leermeester waren
- Bedankt de gepensioneerden die er helaas niet meer zijn, zijnde Leo Nouwen, Bart van den Boom, Wiet Sonnemans en Jan Sonnemans,

want ook zij waren mijn leermeesters
- Bedankt aan de 17 werknemers die helaas in 2001 gedwongen waren ETF te verlaten en tot dan ook meegewerkt hadden aan de opbouw 

van ETF
- Bedankt alle oud werknemers van ETF die verkozen hebben hun carrière elders  voort te zetten, maar ook mede ETF opgebouwd hebben
- Bedankt alle leveranciers, die mij en ETF altijd ondersteund hebben
- Bedankt alle klanten die altijd het vertrouwen in ETF gehad hebben (weliswaar voor ca. 90 % in het buitenland gevestigd)
- Bedankt gemeente Nederweert, die er in 1990 voor gezorgd heeft dat ETF kon uitbreiden en daardoor in Nederweert kon blijven
- Bedankt oud collega bestuurders van Rabobank, FME-CWM, BMD, LOZO, etc. van wie ik veel kon leren en mijn algemene kennis hebben 

aangevuld
- Bedankt huidige collega bestuurders van MKB-Limburg, Kamer van Koophandel, Taskforce Hoge Dunk, Keyport 2020, Stichting Bosit, van 

wie ik nog dagelijks leer
- Bedankt leden van de Serviceclub waar ik deel van mag uitmaken, Kiwanis Cranendonck.
- Bedankt iedereen die ik mogelijk vergeten ben !

Als dank wil ik graag de Nederweerter gemeenschap een geschenk van blijvende waarde geven, ik zal met burgemeester Evers in contact 
treden om hier een passende invulling aan te geven.

Nogmaals iedereen bedankt !!!

Ruud Koppens

ETF Machinefabriek B.V.
ETF Ride Systems

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



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

De specialist voor zonne-energie

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Schrijf je nu in
en	sport	2	maanden

GRATIS!
Tegen	inlevering	van	deze	advertentie	vóór	15	september	2013.

www.sportivalife.nl	•	Tel.	0495-460600

Kerkstraat 71, 6031 CG Nederweert
Telefoon 0495-625785

nederweert@eyecentre.nl  |  www.eyecentre.nl

Aanbieding
t/m 31 augustus

Kruimelvlaai
€ 8,95

Victoriavlaai
€ 13,95

Appel-notentaartje
€ 5,95

✂

✂

Tegen inlevering van deze bon 

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

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

Grandioze boekenmarkt te Ospel

Als u uw boekenkast wilt aanvullen, 
of zo maar een boek wilt aanschaffen 
om te lezen, dan mag u de GRAN-
DIOZE BOEKENMARKT op zondag 
8 SEPTEMBER a.s. niet missen. De 
markt wordt gehouden in zaal Het 
Peeljuweel te Ospel van 10.00 tot 
16.00 uur.

De organisatie is een heel jaar in de 
weer geweest om 20.000 boeken ge-
sorteerd te krijgen in de categorieën: 
romans, hobby, religie, geschiedenis,
reizen, pockets en naslag. Verder is er 
een groot assortiment aan kinderboe-
ken, spellen en puzzels. Voor de echte 
verzamelaars is er wederom een groot 
aantal speciale boeken aanwezig. 
Naast de boeken vindt u er een unieke 
verzameling LP’s alsmede CD’s. De prij-
zen variëren van een halve tot 2 euro. 

De speciale boeken zijn apart geprijsd. 
De entree bedraagt één euro en voor 
kinderen onder twaalf jaar, mits onder
begeleiding, is de toegang gratis. De 
opbrengst van de markt is dit jaar be-
stemd voor ZijActief uit Ospel.

Dit is de 10e en tevens laatste  boeken-
markt die wij als Stichting organiseren. 
Wij danken iedereen die door het 
inleveren van boeken en ander ma-
teriaal de markten mogelijk hebben 
gemaakt. Ook danken wij al diegene 
die onze markten bezocht hebben. 
Als dank aan de sponsoren vermelde 
wij, tijdens de markt, hun naam – met 
logo – op een groot scherm. Dit is ge-
heel gratis. Een heel bijzondere dank 
aan het Peeljuweel, voor het gratis 
beschikbaar stellen van de zaal tij-
dens de markten.

GEEF VOOR KIKA!!!

Wij, de kinderen van de plusklas van 
BS De Tweesprong organiseren een 
sponsorloop voor Kika.
We hebben gekozen voor KIKA, om-
dat we het heel erg vinden als kinde-
ren zo ziek zijn en daarom willen we 
zoveel mogelijk geld inzamelen voor 
onderzoek en genezing.
De sponsorloop vindt plaats op vrij-
dag 30 augustus aanstaande van
18.30 tot 19.00 uur, voorafgaand aan 
ons jaarlijkse schoolfeest.

De route is een rondje om de school 
van ongeveer 500 meter.
Alle leerlingen van BS De Tweesprong 
en/of begeleider kunnen meedoen
aan de sponsorloop.

Tijdens de sponsorloop en het school-
feest kun je ook een bijdrage done-
ren voor Kika in onze zelfgemaakte 
collectebus die te vinden is op ons 
schoolplein.

Vaders, moeders, broertjes, zusjes, 
opa’s, oma’s ooms, tantes, neefjes, 
nichtjes kom ons allemaal aanmoedi-
gen en GEEF VOOR KIKA!!!

Het team en de directie van BS De 
Tweesprong ondersteunen het initi-
atief van de kinderen van harte. De 
volledige organisatie is in handen van 
de kinderen zelf. Wij juichen het toe 
dat kinderen op jongere leeftijd al be-
wust oog hebben voor de medemens. 

Het jaarlijks terugkerend schoolfeest 
op BS De Tweesprong is een evene-
ment waarbij leerlingen, oudleerlin-
gen, ouders, opa’s en oma’s en alle 
vrijwilligers gezellig samenzijn onder 
het genot van een hapje, een drankje 
en gezellige muziek.

We nodigen iedereen dan ook van
harte uit.

Eerste schoolweek zit er al weer op

Nog nagenietend van een hele fijne, 
maar vooral ook zonnige zomerva-
kantie, was het dan op  maandag 
12 augustus weer zover, de EERSTE 
SCHOOLDAG voor alle basisscholen 
in het Zuiden!
Ook op Basisschool de Bongerd in 
Nederweert kwamen alle leerlingen 
en ouders om half negen met een 
gezonde portie spanning (dat hoort 
toch bij een eerste schooldag, niet-
waar!) het schoolplein opgelopen, 
waar muziek al zorgde voor een ge-
zellige ontvangst.

Binnengekomen, vielen zowel de 
leerlingen als de ouders van de ene 
verbazing in de andere. Hier was 
duidelijk hard gewerkt in de zomer-
vakantie! Mooie nieuwe vloeren, fris 
geverfde muren en zeker niet te ver-
geten een geweldig mooi speelplein 
met diverse gekleurde hinkelbanen 
en zelfs een heus Twisterspel, zorgen 
voor blije gezichten bij iedereen!

In ’t Kitske stond de koffie zelfs te 
dampen, zodat iedereen in de gele-
genheid was om na een lange vakan-
tieperiode weer even bij te praten!

Voor de kleuters van groep 1-2 volgde 
echter nóg een grote verrassing; de 
verbazing straalde van hun gezicht-
jes, toen zij hun nieuwe klaslokaal 
binnenliepen. “Wow juffrouw Anita, 
waar is de muur gebleven?” , om ver-
volgens vol energie een rondje door
het nieuwe dubbele leslokaal met 

alle nieuwe hoeken te maken. Wat 
een feest!!

De kleuters van groep 1 (voor hen 
was het dus echt de eerste school-
dag!), keken nog wat onwennig 
rond, maar al snel blijken ook zij hun 
draai te vinden in dit prachtig ruime 
leslokaal dat zelfs voorzien is van een 
echte grote gele middenstip! Zo weet 
iedere kleuter (na een paar dagen oe-
fenen) zijn plekje in de kring moeite-
loos te vinden.

De eerste schoolweek zit er inmiddels 
alweer op en groep 1-2 blijkt al snel 
weer gewend aan de structuur van 
de dag. De oudere kleuters helpen 
de jongste kleuters (en voelen zich 
al héél groot) en de jongste kleuters 
wennen aan de regels van de juf-
frouw. Ieder kind heeft zijn eigen in-
teresses, en daarom mogen zij iedere 
dag hun eigen materialen kiezen, 
waarmee ze dan de volgende och-
tend weer aan de slag gaan. Ook de 
verschillende hoeken in het leslokaal 
bieden ruimschoots uitdaging voor 
alle kleuters. Moe, maar vol enthou-
siasme sluiten de kleuters de eerste 
schoolweek af en ook juffrouw Anita 
concludeert met een stralende glim-
lach dat het nieuwe leslokaal nu al 
een echt succes blijkt te zijn. 

Dat belooft een heel mooi schooljaar 
te worden. Heel veel succes en plezier 
allemaal en bovenal een leerzaam 
schooljaar toegewenst!

Groene Kruis gaat digitaal

Sinds kort is de Facebookpagina 
van Groene Kruis Vrijwilligers-
zorg en Mantelzorgondersteu-
ning in de lucht. Daar staat al 
het nieuws en een overzicht van 
activiteiten die georganiseerd 
worden voor onze vrijwilligers 
en voor mantelzorgers uit de ge-
meente Nederweert. 

Zo blijft u optimaal op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen. Daarnaast 
kunt u er ook polls invullen en nieuws 
zien van onder andere Mezzo, de 
landelijke vereniging voor mantelzor-
gers en vrijwilligers. Dit is onze link, 
dus deel en ‘like’ ons gerust! https://
www.facebook.com /GroeneKruis
VrijwilligerszorgMantelzorg

Daarnaast zijn we bezig met het op-
timaliseren van onze website. We 
hopen dat dit in september klaar is 
en dan kunt u ons ook bezoeken op 
www.groenekruis.nl

Omdat wij graag milieuvriendelijk 
werken, gaan wij onze nieuwsbrief 
digitaal uitbrengen. Mantelzorgers 
uit de gemeente Nederweert en vrij-
willigers van Groene Kruis Vrijwil-
ligerszorg kunnen zich aanmelden 
voor deze nieuwsbrief via de mail: 
thuishulpcentrale@dezorggroep.nl 
of telefonisch: (0475) 458 473. 

ZAAGSEL EN HOUTVEZELS
Het hele jaar door scherp leverbaar:
 Losgestort Verpakt
Vuren zaagsel 1e soort wit zaagsel
Dennen zaagsel 2e soort zaagsel
Populieren zaagsel 1e soort houtvezelbalen

BUS HOUTVEZELS, WINSUM
Tel: kantoor 0595435660 

VERKOOP 
Bert Jacobs 06-53654175

De Limburgse Jônges in De Pelen 

September is Muziekmaand bij
De Pelen! Elke zondagmiddag 
spelen er dan muzikanten uit ei-
gen streek in het overdekte Am-
fitheater van het Buitencentrum. 
Op zondag 1 september start de 
Muziekmaand met een optreden
van de Weerter Dialectgroep De 
Limburgse Jônges. Er is een voor-
stelling om 13.30 en 15.00 uur. De 
entree bestaat uit een vrijwillige 
bijdrage. Wees op tijd want vol is 
vol! Het Buitencentrum ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Vae zeênge in ut Limburgs Plat
Ze zijn op herhaling! Vorig jaar ston-
den de Limburgse Jônges al op het 
programma van September Mu-
ziekmaand bij De Pelen en dit jaar 
zijn ze weer van de partij. Gelukkig 
maar, want een optreden van de Lim-
burgse Jônges is heel gezellig. Deze 
amateur zanggroep uit het Weerter 
Land zingt meerstemmig, goed in 
het gehoor liggende liederen over
vrolijke en serieuze onderwerpen uit 
het Limburgse heden en verleden. 
Het zijn bekende melodieën op zelf 
gemaakte dialectische tekst. In de 
liedjes wordt steeds een ander thema 
bezongen. Zo is bijvoorbeeld ijdel-
heid hen niet vreemd in het liedje Ut 
Liêf van tante To, gezongen op een 
melodie van Sonny en Cher en steken 
zij de draak met de Duitse toeristen 
aan de grindgaten en de Maas in het 
liedje Woeë zeên di-j Pruuse gebleêve 

op de melodie van La Cucaracha. De 
meeste zangers komen uit de omge-
ving van Swartbroek en Weert. De 
accordeonist Wil Bolenius speelt fa-
belachtig op zijn trekzak. Hij is pro-
fessioneel muzikant en dankzij hem 
bestaat deze groep al enige jaren. 

Na het optreden gaat ‘de pet rond’ 
zodat het publiek zijn waardering 
kan uiten door een duit in het zakje 
te doen. De groep verkoopt dan ook 
hun nieuwe CD: Un Vrieëmdj Gezang. 
Meer informatie: www.dialectkoor-
limburgse-jongens.nl 

Nog meer optredens in het Amfi-
theater
De andere optredens in September
zijn: Zondag 8 september: 4 Tune en 
Entre Nous, zondag 15 september: 
Moina, See Q en Gerard van Kol, zon-
dag 22 september: Ensemble Reprise 
en Speulenderwies en op zondag 
29 september: Little Moose Next en 
Zanggroep Tössedoôr

Voor of na de voorstelling lekker 
wandelen in De Groote Peel 
Buitencentrum De Pelen ligt aan de 
rand van Nationaal Park De Groote 
Peel. Voor of na een muziekvoorstel-
ling kunt u dus een heerlijke wande-
ling maken in dit unieke natuurge-
bied. Er zijn 3 paaltjesroutes, waarvan 
één (2 km) ook geschikt is voor rol-
stoelen. Meer informatie: www.bui-
tencentra.nl 



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Weekaanbieding

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

Limburgse vlaaien...............................................€ 8,25
Frambozenbavaroise....................................€ 10,75
Kampioentjes........................... 4 halen, 3 betalen
Frikandellenbroodjes.......................per stuk € 1,20
Cremegebak, diverse soorten ..........per stuk € 1,45

Dinsdag en woensdag: BROODDAG
2 broden naar keuze ...voor slechts € 3,70
Ook voor cadeaubonnen kunt u bij ons terecht!

Voor onze extra aanbiedingen: kijk in de winkel.

Bibliocenter 5 jaar
In september viert Bibliocen-
ter haar eerste lustrum met bij-
zondere gasten en kindervoor-
stellingen. Daarvoor zijn Nico
Dijkshoorn in Weert en filosoof 
Stine Jensen in Maasbracht uit-
genodigd. De kinderen kunnen
genieten van de voorstellingen
van Plaza Patatta in Heythuysen 
en van de Grote Koen Kampioen-
show in Nederweert. Lezingen
en voorstellingen voor een vrien-
denprijsje voor bibliotheekleden.
Iedereen is van harte welkom. 

De lezingen kosten 5 euro voor bi-
bliotheekleden en 15 euro voor niet-
leden. De kindervoorstellingen 2,50 
euro voor leden en 5 euro voor niet-
leden. Aanmelden op www.biblio-
center.nl. Of reserveer aan de balie 
via een bibliotheek van Bibliocenter. 
Lid worden kan ook digitaal via de 
website en je krijgt 2,50 euro korting.

Filosoof Stine Jensen dinsdag 3
september 19.30 uur bibliotheek 
Maasbracht. 

Een lezing over intimiteit en vriend-
schap in het tijdperk van social media. 
Hoe gaan wij om met de verschuiven-
de grenzen tussen privé en publiek 
in tijden van Facebook, GeenStijl en 
Wikileaks?  Wat geven we prijs van 
onszelf op social media en wat delen 
we  met anderen? Wat is de betekenis 
van ware vriendschap in deze tijden? 
Deur open vanaf 19.00 uur. Adres: Eu-
roplein 7, 6051 HM Maasbracht

Columnist Nico Dijkshoorn vrij-
dag 6 september 19.30 uur biblio-
theek Weert

Ontmoet de huisdichter van De We-
reld Draait Door. Heeft hij nog een in-
troductie nodig op zijn eigenzinnige 
voordrachten? Dijkshoorn beschrijft 
de alledaagse werkelijkheid vanuit 
een verrassende invalshoek vaak iro-
nisch en persoonlijk, maar altijd eer-
lijk en met lef. Hij leest voor uit eigen 
werk, vertelt over zijn ervaringen en
gaat op zijn unieke wijze in op vragen 
uit het publiek. 
Deur open vanaf 19.00 uur. Adres: 
Wilhelminasingel 250, 6001 GV  Weert

Kinderfeest woensdagmiddag 4
september in Heythuysen en Ne-
derweert

De grote Koen Kampioenshow 
15.30 – 16.30 uur in de Pinnenhof 
Nederweert 

De meest beroemde voetbalheld in 
kinderboekenland komt naar Biblio-
center met een spetterende show. 
Kinderen zijn gek op Koen Kampioen. 
Meer dan 400.000 boeken zijn van 
hem verkocht. Fred Diks, de schrijver 
van Koen Kampioen, brengt dit mu-
zikale voetbalspektakel met quiz en 
voetbalspelletjes voor kids van 6 tot 
9 jaar.
Deur open vanaf 15.00 uur. Adres: Ka-
pelaniestraat 4, 6031 BX  Nederweert

Plaza Patatta muzikale voorstel-
ling 15.30 – 16.30 uur In de Neer-
akker Heythuysen

Lotte en Luna beleven spannende 
avonturen bij de opening van het kin-
derrestaurant Plaza Patatta. Grappi-
ge, muzikale voorstelling boordevol 
liedjes door Theatergroep Smoesjes! 
voor kinderen van 5-10 jaar. Nanda 
Roep is de schrijfster van de populaire 
serie van Plaza Patatta.
Deur open vanaf 15.00 uur. Adres: In 
de Neerakker 2a (basisschool), 6093 
JE  Heythuysen

Uitgebreide informatie vindt u op 
www.bibliocenter.nl

Marleen Veldhuis bij Laco

Marleen Veldhuis, de snelste
zwemmoeder ter wereld, geeft 
het startsein voor de Laco Spor-
tieve Startweek die begin sep-
tember gehouden wordt. Tijdens 
de Laco Sportieve Startweek kan 
iedereen gratis kennismaken met 
allerlei sportieve activiteiten. Net 
als Laco vindt Marleen Veldhuis 
bewegen en fit zijn belangrijk. 
‘Gezond bewegen telt voor ieder-
een. Elke kans die ik krijg om an-
deren te stimuleren te gaan spor-
ten grijp ik dan ook graag aan.’ 

Alle sportcentra van Laco doen mee 
aan de Laco Sportieve Startweek. Het 
doel is om jong en oud met een ge-
zellige en sportieve week weer in be-
weging te krijgen na de vakantieperi-
ode. Iedere vestiging heeft een eigen 
programma van gratis toegankelijke 
activiteiten. 

‘Als je fit bent kun je veel meer’
Ex-topsportster Marleen Veldhuis is
het ‘gezicht’ van de Laco Sportieve 
Startweek. Zij is haar zwemcarrière 
begonnen bij Laco in Borne. Ze be-
haalde de afgelopen jaren diverse 
Olympische medailles en wereld-
titels. Haar eretitel ‘snelste zwem-
moeder ter wereld’ verdiende ze bij 
de Olympische Spelen van vorig jaar 
in Londen. Marleen is moeder van 
twee kinderen, rondde twee studies 
af en staat aan het begin van een 
maatschappelijke loopbaan. Een druk 
bestaan, waarin een belangrijke rol is 
weggelegd voor een goede conditie. 

‘Nu sport niet meer mijn werk is, blijft 
fit zijn voor mij cruciaal. Als ik niet 
fit ben, voel ik me niet prettig. Het is 
goed om je lijf te onderhouden. Net 
als iedereen moet ik hier een nieuw 
ritme in vinden, en tijd voor vrijma-
ken. Maar als je fit bent, kun je veel 

meer. Ook in je werk en in je dagelijks 
leven, daar ben ik van overtuigd.’

‘Zwemmen is een prima sport, en 
leuk!’ 
Al 25 jaar beheert en exploiteert Laco 
goed uitgeruste accommodaties met 
een breed aanbod aan zwem- en fit-
nessprogramma’s. Leren zwemmen 
begint bij Laco al bij de leeftijden 0-4 
jaar, met het Laco Knuffelzwemmen. 
Daarna volgt het Laco Zwem ABC. 

‘Zwemmen is leuk, dat zie je al bij het 
peuterzwemmen’, aldus Marleen Veld-
huis. ‘Mijn dochter is nu drie, die is 
van jongsafaan gewend aan water. Ze 
hoeft van mij geen topsporter te wor-
den, maar ik vind het belangrijk dat ze 
watervrij is en leert zwemmen. Ik heb 
zelf veel plezier gehad van het zwem-
men, en ik wil dat graag uitdragen. 
Zwemmen is een prima sport. Zonder
zware belasting train je je hele lijf.’

Klaar voor de start
Laco telt ruim 40 vestigingen in heel 
Nederland. Tijdens de Laco Sportieve 
Startweek organiseert ieder Laco 
sportcentrum negen dagen lang ver-
schillende sportieve activiteiten. De 
Laco-vestigingen in de vakantiere-
gio’s ‘noord’ en ‘zuid’ houden de Laco 
Sportieve Startweek van 31 augustus 
tot en met 8 september, de vestigin-
gen in de regio ‘midden’ van 7 sep-
tember tot en met 15 september. 

Het programma voor elke vestiging is 
te vinden op www.laco.eu. Wie tijdens 
de Laco Sportieve Startweek lid wordt 
van Laco, maakt kans om een zwemcli-
nic met Marleen Veldhuis te winnen. 
Ze leert je in de clinic haar beste, leuk-
ste en sportiefste tips en tricks. 

Laco en Marleen Veldhuis zijn klaar voor 
de start van een nieuw sportseizoen!

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL VOOR MEER INFO.

GROTE ROMMELMARKT
ZONDAG 1 SEPTEMBER 

VAN 12.30 - 16.30 UUR
MET VEILING VAN OUDE EN ANTIEKE SPULLEN

Tuinpark Lamershof
Altweerterkapelstraat 3B • Weert

De organisatie van een
uitvaart verdient zorg, tijd en
aandacht. In korte tijd moet er
veel geregeld worden. Onze
dienstverlening is direct en
persoonlijk; wij zijn 24 uur
per dag bereikbaar om ervoor
te zorgen dat alles goed
geregeld wordt. Maar vooral
om de uitvaart tot een waardig
menselijk afscheid te maken.
U kunt uw nabestaanden veel
werk en vragen uit handen
nemen door nu alvast uw
wensen vast te leggen in de
wilsbeschikking.

De brochure “Wilsbeschikking“
is gratis bij ons verkrijgbaar.

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

Postbus 524 - 6000 AM  Weert
www.gravendienststrijbos.nl

Workshop voor gevoelige kinderen
Ik ontmoet Josephine Janssen-Rijn-
ders in haar royale, lichte werkruim-
te bij haar thuis in Nederweert. Een 
vrolijke, kleurrijke mengeling van al-
lerhande speelgoedartikelen begroet 
me. We drinken koffie uit mokken van 
Pluk van de Petteflet. Ik val meteen 
met de deur in huis: ‘Waarom heeft 
een kind een kindercoach nodig?’ 
Josephine glimlacht en vertelt: ‘Het 
leven van een kind kan erg overwel-
digend zijn. Vaak werken beide ou-
ders. ‘s Avonds moet er snel gekookt 
en gegeten worden want het kind 
moet naar zwemles, judo etc. Het 
kind voelt de onrust, eet niet op zijn 
gemak, voelt zich opgejaagd. Kin-
deren raken overprikkeld, d.w.z. dat 
ze meer prikkels binnen krijgen dan 
hun zintuigen kunnen verwerken. Ze 
uiten dat bijvoorbeeld door boos te 
worden of verdrietig, ze voelen zich 
onbegrepen, slapen slecht of hebben 
vaak hoofdpijn of buikpijn. Maar ook 
bij allerlei angsten, bij verlies van een 
dierbare of bij echtscheiding kan een 
kindercoach ingeschakeld worden.’

‘Het kind weerspiegelt de ouders’ 

Als ouders onwetend zijn van het feit 
dat hun kind hoogsensitief is, kan de 
boel regelmatig escaleren en is er we-
derzijds onbegrip.’
‘Als het kind hoogsensitief is, dan is vaak 
ook een van de ouders hoogsensitief’.

‘Wat zijn hoogsensitieve kinderen?’ 
Josephine legt uit: ‘Dat zijn kinderen 
wiens zintuigen (horen – zien – voe-
len – proeven – ruiken) sterker ont-
wikkeld zijn dan bij andere kinderen’.
Ze voegt er nog een zesde zintuig aan 
toe: meevoelen.

‘Kun je een voorbeeld geven waar 
deze kinderen zoal problemen
mee kunnen hebben?’ ‘Jazeker’, 
antwoordt Josephine, ‘waarbij ik wil
onderstrepen dat hoogsensitief zijn 
een mooie en bijzondere eigenschap 
is en dat ik niemand in hokjes wil
plaatsen.’ 

Een hoogsensitief kind kan de volgen-
de algemene verschijnselen hebben:
•	het heeft moeite met plotselinge

veranderingen
•	het maakt zich snel zorgen
•	het kan zich goed voorstellen hoe	

andere kinderen zich voelen
•	het is graag buiten, in de natuur
•	het kan moeilijk in slaap komen of	

ligt lang wakker, te piekeren
•	het is bang in het donker, voor	

monsters onder het bed
•	het huilt bij het zien van verdrietige	

dingen op het jeugdjournaal, een 
zielige film of een mooie tekening

•	het doet zijn best om geen fouten
te maken of dingen te vergeten

•	Iemand die hoogsensitief is met be-
trekking tot 

HOREN: 
•	schrikt van harde geluiden
•	hoort alles, ergert zich daaraan en	

kan zich daardoor niet concentre-
ren

•	heeft last van geluiden, bijvoorbeeld
het tikken van de klok of het tikken 
van iemands voet op de grond

ZIEN:
•	heeft last van fel (zon)licht
•	ziet alles zeer gedetailleerd, bij-

voorbeeld dat de poster in de klas 
op een andere plek hangt

•	ziet hoe iemand zich voelt

VOELEN:
•	heeft moeite met	aanraken	en aan-

geraakt worden
•	heeft last van dubbel zittende sok-

ken en van kriebeltruien of strakke 
kleding

•	heeft extreme pijn wanneer het
zich stoot

PROEVEN: 
•	gruwt van stukjes in zijn eten
•	griezelt van de structuur van be-

paald eten in zijn mond

•	vindt het moeilijk om een pilletje	
door te slikken 

RUIKEN:
•	heeft een afkeer van sterke bloe-

men- en/of parfumgeur en kan dan 
gaan niezen

•	wordt misselijk van bepaalde sterke
etensgeuren

•	wil geen ander wasmiddel, want
dan stinken de kleren

En het zesde zintuig: AANVOE-
LEN/MEEVOELEN:
•	‘weet’ vaak van tevoren wat er gaat	

gebeuren
•	voelt aan dat er ruzie is geweest
•	kan zich goed voorstellen hoe ie-

mand anders zich voelt
Dit alles in versterkte weergave.

Wat heb je kinderen te bieden? 
‘Ik bied een workshop aan voor kin-
deren van 7-12 jaar. Deze vindt plaats 
op woensdagmiddag 4 september a.s. 
van 13.30 – 15.30 uur. Het maximale 
aantal kinderen dat kan deelnemen is 
vier’. Aanmelden kan via de site.

De volgende onderwerpen komen
dan aan bod:
•	wat is gevoelig zijn
•	welke voelsprieten heb jij?
•	tips en oefeningen
•	ontspanningsoefening voor thuis

Ook werk ik met kinderen op indivi-
duele basis (volgens afspraak).

‘Iedereen is bijzonder’

Wat is het doel van de workshop?
Ik wil tegen elk kind zeggen: ‘je bent 
geen buitenbeentje, je hebt alleen 
langere voelsprieten dan een ander
kind’. Als een kind weer zichzelf kan 
zijn en op eigen kracht verder kan, 
ben ik een gelukkig mens. 

‘Je bent goed zoals je bent’ 

Wat verwacht je van ouders?
‘Ik hoop dat wanneer ouders boven-
staande bijzonderheden herkennen, 
zij hun kind duidelijk kunnen maken 
dat het gewoon heel gevoelig is en 
niet anders of vreemder dan andere 
kinderen’, aldus Josephine.

Wie is Josephine? 
Josephine is 45 jaar, getrouwd en 
moeder van twee pubers.

Ze is administratief medewerkster 
en besloot vier jaar geleden het roer 
om te gooien en ging een opleiding 
Psychologie in de praktijk volgen bij 
Sonnevelt in Eindhoven. Dat beviel
goed en ze haalde haar diploma Kin-
dercoach (eveneens bij Sonnevelt in 
Eindhoven) en volgde Methode Mat-
heij in Soest.

In de tussenliggende jaren heeft ze 
zich op diverse vlakken bijgeschoold
en ontwikkeld:
•	 Ouder en kind coaching
•	 Weerbaarheid voor kinderen
•	 Bloesemremedies (Bach- en Bloe-

sem Remedies Nederland) 
•	 Mineralentherapie (Schüssler cel-

zouten)

Ben je zelf hoogsensitief?
‘Ja, inderdaad.’ 
‘En op welk zintuig scoor jij het 
hoogst?’
‘Op meevoelen’, antwoordt Josep-
hine spontaan.

Meer weten? 
Neem vrijblijvend contact op!
Josephine Coaching
Roeven 12A
6031 RN Nederweert
0495-633685/06-23008331
josephine.rijnders@gmail.com
www.josephine-coaching.nl
https: / /www.facebook.com/josep-
hine.janssenrijnders

Door: Francien Clijsters
TotSiens

Beleef de techniek achter glasvezel

Reggefiber stelt wijkcentrale open
voor bezoekers.
Reggefiber organiseert op zaterdag 31 
augustus een open dag voor alle inwo-
ners van Nederweert. Bewoners kun-
nen deze dag een kijkje nemen in een 
wijkcentrale. Bewoners kunnen geheel 
vrijblijvend langskomen tussen 11.00 en
16.00 uur.

Open dag over glasvezel. 
De open dag wordt op zaterdag 31 
augustus georganiseerd. Inwoners 
van Nederweert zijn van 11.00 tot 
16.00 uur van harte welkom bij de 
wijkcentrale aan de Bernhardstraat 
1 in Nederweert . Iedereen kan een 
kijkje nemen in de wijkcentrale. Een 

wijkcentrale voorziet ongeveer 2500 
woningen van een eigen glasvezel-
verbinding. Er wordt uitgelegd hoe 
glasvezel werkt. Ook worden er leuke 
andere activiteiten georganiseerd, zo 
is er een glasblazer aanwezig. Ook kan 
iedereen zien hoe het lassen van glas-
vezel in zijn werk gaat. Bezoekers die 
hun laptop meenemen, kunnen deze 
aansluiten en direct de snelheid van 
glasvezel ervaren. Daarnaast kan men 
zich onder het genot van een hapje 
en een drankje laten informeren over 
de vele voordelen van glasvezel. Ook 
de serviceproviders zijn aanwezig en 
beantwoorden alle vragen over hun 
aanbod van radio, televisie, internet en 
telefonie via glasvezel.



Voorbereidingen treffen wegens wij-
zigingen in de Drank- en Horecawet. 
Dat is wat het college gaat doen in 
overleg met de gemeenteraad. Maar 
ook horecaondernemers, paracommer-
ciële instellingen en de detailhandel 
worden hierbij betrokken. Op maandag 
9 september informeren we in een 
themaraad alle belangstellenden over 
de veranderingen. Iedereen is van harte 
welkom. 

De wetswijzigingen per 1 januari 2013 
en naar verwachting 1 januari 2014 
hebben met name tot doel om alcohol-
gebruik door jongeren tegen te gaan 
wegens schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. Ook is het doel om oneer-
lijke concurrentie in de richting van de 
reguliere horeca te voorkomen. Dit kan 
door regels te stellen voor het schen-
ken van alcohol en het houden van 
bijeenkomsten door de zogenaamde 
paracommerciële instellingen. Dat zijn 
veelal verenigingen die naast hun regu-
liere activiteiten in een bepaalde mate 
horeca-activiteiten ontplooien. 

Gevolgen
Als gevolg van de veranderingen is de 
gemeenteraad: 

 verplicht om vóór 1 januari 2014 in 
een verordening (afzonderlijk of in 
de APV) voor paracommerciële instel-
lingen schenktijden, privébijeenkom-
sten en bijeenkomsten van derden te 
reguleren

 verplicht om binnen een half jaar na 
de verwachte inwerkingtreding per 
1 januari 2014 een gemeentelijk 
preventie- en handhavingsplan vast te 
stellen, inclusief concreet te onder-
nemen acties. Dit plan dient elke vier 
jaar opnieuw vastgesteld te worden

 bevoegd om ter ontmoediging van 
alcoholgebruik door jongeren de vol-
gende onderwerpen te regelen in een 
verordening:
- verbod op of beperken van verkoop 

alcoholhoudende drank in horeca- 
en slijterbedrijf

- verbod op of beperken van verkoop 
zwakalcoholhoudende drank door 
detailhandel (niet zijnde slijter-
bedrijf) 

- bepalen dat jongeren onder een 
bepaalde leeftijd (maximaal 21 jaar) 
ná een bepaald tijdstip niet meer 
mogen worden toegelaten in de 
horeca

- zogenaamde happy hours en stunt-
prijzen in horeca- en slijterbedrijven 
en detailhandel

Themaraad
Het college vindt het van belang om de 
raad en de belanghebbende partijen te 
betrekken bij de voorbereiding op de 
doorvertaling van de wet binnen de ge-
meente Nederweert. Tijdens een thema-
raad op maandag 9 september om 19.30 
uur in de raadzaal krijgen ze informatie 
over de achtergrond van de veranderin-
gen en wordt van gedachten gewisseld 

over de manier waarop een regeling voor 
paracommercie eruit zou moeten zien. 
Ook komt aan de orde of er aanleiding is 
om van de nieuwe wettelijke bevoegdhe-
den ter ontmoediging van alcoholgebruik 
door jongeren gebruik te maken. 

Bijeenkomst
Na de themaraad is er nog een afzonder-
lijke bijeenkomst waarbij met paracom-
merciële instellingen en horecaonderne-
mingen van gedachten wordt gewisseld 
over een passende regeling op het 
gebied van paracommercie. Een afzon-
derlijke bijeenkomst met de onderne-
mers van detailhandelzaken vindt plaats 
als de gemeente het opportuun acht om 
van de nieuwe wettelijke bevoegdheden 
ter ontmoediging van alcoholgebruik 
door jongeren gebruik te maken en dit 
de belangen van detailhandelaren raakt. 

Besluitvorming door de raad
In het vierde kwartaal biedt het college 
een verplichte regeling over paracom-
mercie in een verordening aan de raad 
aan voor vaststelling vóór 1 januari 2014. 
In die verordening worden eventueel be-
voegdheden opgenomen ter ontmoedi-
ging van alcoholgebruik door jongeren.

Hebt u vragen over de veranderingen in 
de Drank- en Horecawet of over de the-
maraad? U kunt deze stellen aan Jolanda 
van de Gazelle van het team AJBZ, tele-
fonisch of via e-mail: j.vandegazelle@
nederweert.nl.

Gevolgen nieuwe Drank- en Horecawet
Themaraad op maandag 9 september

Donderdag 29 augustus 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. Aan-
melden is eenvoudig. Ga naar www.neder-
weert. nl>Actueel>Officiële bekendmakingen. 
Inschrijven kan met het eigen e-mailadres. 
Vervolgens  ontvangt de abonnee de bekendma-
kingen vanzelf wekelijks via e-mail. Het is moge-
lijk 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. 

GemeenteContact

Het was een gedenkwaardige dag in 
onze gemeente: vrijdag 23 augustus 
2013. De dag waarop gevierd werd dat 
de verbreding van Brug 15 zorgt voor 
een betere verbinding van Nederweert 
en Budschop. En de dag waarop de 
vernieuwde Brugstraat en het horeca -
plein officieel in gebruik werden 
genomen. 

Vele partijen voelden zich betrokken om 
deze bijzondere mijlpalen te vieren en 
sloegen de handen ineen om een groots 
feest te organiseren. Het Centrumma-
nagement, Dorpsraad Budschop, Dörps-
overlek Ni-jwieërt, Kindervakantiewerk 
Nederweert, Scouting Nederweert, Jong 
Nederland Budschop en de gemeente 

slaagden erin samen een aantrekkelijk 
programma te presenteren. 

Kleurrijk
Op deze gezellige mooie zomeravond 
bruiste het centrum dan ook van de 
activiteiten. Rond 18.30 uur waren er al 
veel kinderen met ballonnen in de weer 
op Brug 15. Al gauw was de brug één 
kleurrijk geheel. Om 19.15 uur trokken 
de harmonieën St. Joseph en Pro Musica 
vanaf het horecaplein en de Vijfsprong 
naar Brug 15 en brachten ze de feeststem-
ming er al goed in. Even later begon het 
officiële gedeelte. Burgemeester Evers en 
wethouder Mackus hielden allebei een 
toespraak. Ook gedeputeerde Lebens was 
aanwezig vanwege de provinciale finan-

Op de website...
Aanpak van wateroverlastprobleem 
op Buseweg in Ospel
Hoe veilig vindt u onze gemeente? 
Geef uw ervaringen en tips aan ons 
door
Kom naar de gezondheid- en 
beweeg markt Nederweert 
Vitaal op zondag 6 oktober

www.nederweert.nl

Raad vergadert 
Eén van de agendapunten op dinsdag 
3 september is de financiering van het 
gemeentelijk aandeel van vijf miljoen 
euro voor het verbeteren van de verbin-
ding A2-N275-N266. Als de raad hier-
over een positief besluit neemt, kan de 
gemeente een aanvraag voor eenzelfde 
bedrag doen bij de Gebiedsontwikkeling 
Midden-Limburg. De nadere onderbou-
wing van de aanvraag voor een bij-
drage uit het regiofonds moet worden 
ingediend voor 1 oktober 2013. Het is 
daarom niet mogelijk om de subsidie-
aanvraag uit te stellen totdat er een 
keuze gemaakt is voor een voorkeursal-
ternatief. 

Ook het stimuleringspakket voor de wo-
ningbouw komt aan de orde. Ontwikkelin-
gen op de woningmarkt hebben aanlei-
ding gegeven om dit pakket te evalueren. 
Op basis hiervan worden enkele nieuwe 
maatregelen voorgesteld. Verder staat de 
nieuwe verordening Winkeltijden Neder-
weert 2013 op de agenda. Deze is nodig, 
omdat op 1 juli jl. de nieuwe Winkeltijden-
wet formeel in werking is getreden die 
gemeenten meer ruimte geeft om regels 
vast te stellen voor de openstelling van 
winkels op zon- en feestdagen. 

Verder wordt er gesproken over het nieu-
we beleid voor reclameborden en over het 
beleidsplan waarin gemaakte afspraken 
over onderwijsachterstanden 2013-2014 
zijn vastgelegd. Aanvang: 19.00 uur.

De complete agenda is te vinden op 
nederweert.nl. 

Gemeentecompliment 2014 in te dienen. 
Dat kan door het sturen van een brief. 
De brief moet wel een motivering van de 
voordracht bevatten.

Voordracht sturen
U kunt uw voordracht sturen aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders, t.a.v. de heer G. Bruijnaers, post-
bus 2728, 6030 AA Nederweert. Zet dan 
wel ‘vertrouwelijk’ op de envelop. Meer 
informatie nodig? Neem dan contact op 
met kabinetschef Giel Bruijnaers.

De Gemeentecomplimenten 2014 
worden  uitgereikt tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie in januari.

len in de raadsvergadering van dinsdag 3 
september. Burgemeester en wethouders 
hebben nadere regels voor het plaatsen van 
sandwich- en/of driehoeksborden vastge-
steld. In deze regels worden kwaliteitsei-
sen gesteld aan de reclameborden en zijn 
voorwaarden opgenomen ten aanzien van 
het plaatsen ervan.

Meldingsformulier
Ondernemers die reclame willen maken in 
onze gemeente dienen voortaan op een 
meldingsformulier aan te geven rondom 
welke, door het college vastgestelde, 
lichtmasten de borden worden geplaatst. 
De borden mogen vervolgens uiterlijk 
twee weken blijven staan. Reclameborden 
die niet correct of niet veilig geplaatst zijn 
worden door de gemeente verwijderd. U 
vindt het formulier op onze website vanaf 
12 september.De dag van verbinden, samen groots!

ciële bijdrage voor enkele centrumpro-
jecten in Nederweert. Hij sprak ook kort 
een woordje. 

Schilderij symboliseert
En toen was het tijd voor de openings-
handeling. De burgemeester en de wet-
houder zegenden samen een schilderij 
in, gemaakt door kunstenaar Herman-
Joop. Hij had zich laten inspireren door 
het thema verbinden. Daarna lieten alle 
kinderen hun ballonnen op die de lucht 
boven het centrum prachtig kleurden. 

Kunstlint 
Bezoekers konden vervolgens genieten 
van de vele mooie kunstwerken in de 
Brugstraat en de St. Rochusstraat. Daar 
waren ruim twintig kunstenaars aan 
het werk die samen het zgn. kunstlint 
vormden. De werken zijn nog tot twee 
weken na de opening te zien in de eta-
lages van de deelnemende winkels. Ook 
de kermisexploitanten openden deze 
avond al hun attracties. Het feest werd 
rond 22.30 uur afgesloten met een spet-
terend vuurwerk in het Julianapark. 

Iedereen kan terugkijken op een zeer 
geslaagde opening. Het was geweldig, 
bedankt allemaal! Kijk op onze website 
voor de deelnemers van het kunstlint en 
voor een foto-impressie van deze bijzon-
dere dag. Het schilderij is te bezichtigen 
in de hal van het gemeentehuis.

Gemeentecomplimenten 2014

Reclameborden

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie begin dit 
jaar zijn voor het eerst de Gemeentecom-
plimenten uitgereikt. 

Henk Stals, Ben Houben en De Prullejoekels 
mochten toen het compliment in ontvangst 
nemen.

Blijk van waardering, aanmoediging
Het Gemeentecompliment is een blijk van 
waardering van het gemeentebestuur voor 
personen, verenigingen, instellingen en/of 
bedrijven uit Nederweert die zich verdien-
stelijk maken voor de gemeenschap en/of 
die een bijzondere prestatie hebben gele-
verd. Het compliment kan ook een aanmoe-
diging zijn om vooral zo door te gaan.

Drie categorieën
Het Gemeentecompliment, dat bestaat 
uit een insigne voor personen en een 
standaard voor bedrijven, instellingen 
en bedrijven, wordt jaarlijks uitgereikt in 
drie categorieën:

 Een voor Cultuur
 Een voor Sport
 Een voor Ondernemerschap

Gemotiveerde brief
Het college van burgemeester en wet-
houders kent de complimenten toe en 
nodigt inwoners uit om vóór 1 november 
een voordracht voor kandidaten voor het 

De afgelopen jaren is door de vrijheid van 
regelgeving een wildgroei ontstaan aan 
reclameborden in onze gemeente. Op veel 
plaatsen zijn sandwich- en/of driehoeks-
borden geplaatst die geleid hebben tot ne-
gatieve reacties van burgers. De hoeveel-
heid borden heeft op veel locaties gezorgd 
voor een verstoord straatbeeld. 

Het college heeft deze reacties ter harte 
genomen en bekeken op welke wijze het 
aantal geplaatste reclameborden kan wor-
den teruggedrongen.

Voorwaarden
Om ervoor te zorgen dat Nederweert mooi-
er wordt en veilig blijft, wordt een artikel in 
de APV gewijzigd. De gemeenteraad moet 
de gewijzigde verordening nog vaststel-

Belangrijke doelen van de wetswijzigingen zijn het alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan en oneerlijke concurrentie in de richting van de reguliere horeca te voorkomen. 
(Foto: internet)

Een feestelijk moment: burgemeester Evers en wethouder Mackus zegenen het schilderij van Herman Joop in, 
kinderen laten ballonnen de lucht in gaan. (Foto: gemeente Nederweert)



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Budschop gefeliciteerd met de 
vernieuwde brug.

J.S.

PINKE

Onze graszoden 
worden bij u aan 

huis geleverd!
www.tindemansgraszoden.nl

0636419667

Oefenprogramma Jeugd
Woensdag 28 augustus
MMC Weert D1 – Merefeldia D1 17:45/18:30

Bekerprogramma Jeugd
Woensdag 28 augustus
Merefeldia A2 – SVC 2000 A2  18:30
Eindse Boys B1 – Merefeldia B2  17:30/18:30
Merefeldia MB1 – Brevendia MB1  18:30

Zaterdag 31 augustus
Merefeldia A1 – Brevendia A1  15:00
Linne A1 – Merefeldia A2  12:45/14:00
VV Kessel B1 – Merefeldia B2  12:30/14:00
Merefeldia MB1 – Koningslust MB1  13:30
Merefeldia C2 – VV Kessel C2G  13:30
Merefeldia C3 – Maarheeze C1  13:30

Woensdag 4 september
Merefeldia C2 – FC Maasgouw C1  18:30
Merefeldia C3 – St. Odilienberg C1  18:30

Zwaluwen Jeugdactie
Zaterdag 31 augustus
Merefeldia D1 te Brevendia  09:00/10:10
Merefeldia D2 te Rood Wit’67  09:00/10:10
Merefeldia D3 te Rood Wit’67  08:45/09:50
Merefeldia D4 te Rood Wit’67  09:00/10:10
Merefeldia MD1 te Merefeldia  09:30
Merefeldia E1 te Merefeldia  09:30
Merefeldia E2 te RKSVO  08:45/09:50
Merefeldia E3 te Leveroy  09:00/10:10
Merefeldia E4 te Merefeldia  09:30
Merefeldia E5 te RKMSV  09:00/10:10
Merefeldia E6 te FC Cranendonck 08:45/09:50
Merefeldia E7 te Laar  08:30/09:30
Merefeldia F1 te Eindse Boys 08:45/09:30
Merefeldia F2 te Budel 08:30/09:30
Merefeldia F3 te SC Leeuwen 08:30/09:30
Merefeldia F4 te HEBES 09:00/10:10
Merefeldia F5 te SHH 09:00/10:10
Merefeldia F6 te Budel 08:30/09:30

Bekerprogramma Senioren
Dinsdag 27 augustus
Merefeldia 1 – SVSH 1  18:45
 
Donderdag 29 augustus
Helden 2 – Merefeldia 2  18:30/20:00
Merefeldia 3 – HEBES 2  18:45

Zaterdag 31 augustus
Crescentia 1 – Merefeldia 1  16:45/18:00

Zondag 1 september
Merefeldia 2 – FC Cranendonck 2  10:00
Merefeldia 3 – Laar 3  12:00
Merefeldia 4 – MMC Weert 5  11:00
EMS 3 – Merefeldia 5  10:45/12:00
Merefeldia 6 – SV Budel 4  10:00
FC Oda 4 – Merefeldia 7  10:00/11:00
Merefeldia VR1 – FC Cranendonck VR1 13:00

Programma SV Leveroy
 
Zaterdag 31 augustus
Heythuysen 1 - Leveroy 1 (beker) 18.00 uur
D - jeugd zwaluwtoernooi bij Brevendia   9.30 uur
E1 jeugd zwaluwtoernooi bij RKMSV 9.30 uur
E2 jeugd zwaluwtoernooi in Leveroy 9.30 uur
 
Zondag 1 september
Leveroy 2 - Eindse Boys 2 (oefen) 11.00 uur
Roggel 5 - Leveroy 3 (oefen) 11.00 uur
Heythuysen 6  - Leveroy 4 (oefen) 10.00 uur
Maasgouw Vr - Leveroy Vr (beker) 10.00 uur
 

Meer nieuws op www.svleveroy .nl

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
Veldwedstrijden.
31 aug-1 sept. Someren
7-8 sept. Koningslust
14-15 sept. St. Oedenrode

Krekeltoernooi.
12 september in America.

Veteranenkampioenschap van de beide 
Limburgen.
Op 21 september te Geverik.
Opgave via Ruud Westerveen, Zuster Ar-
mandastraat 12, rwesterveen@gmx.net

1e en 2e Indoor bij de Grensschutters te Reu-
ver op 20-21-22 september
1e BW bij Ontspanning te Tungelroy op 26-
28-29 september

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

RKSVO Nieuws

Dinsdag 27 augustus:
RKSVO 1 - Veritas 1 19.30

Woensdag 28 augustus:
Venlosche G.da.1 - RKSVO da.1 20.00

Donderdag 29 augustus:
RKSVO A1 - Maasgouw A1 19.00
RKSVO 2 - Helden 3 19.30
Helden 4 - RKSVO 3 18.45
Leidersoverleg senioren 21.30

Zaterdag 31 augustus:
RKSVO 1 - Wilhelmina 1 18.00
RKSVN A1 - RKSVO A1 15.00
Leunen A2 - RKSVO A2 15.00
Brevendia B1 - RKSVO B1 14.30
RKSVO B2 - Venlosche Boys B5 15.00
RKMSV C2 - RKSVO C1 13.00
RKSVO C2 - Haelen C1 14.00
RKSVO D1 Toernooi bij Maarheeze 10.10
RKSVO D2 Toernooi bij Brevendia 09.30
RKSVO D3 Toernooi bij Brevendia 09.50
RKSVO E1 Toernooi bij RKMSV 09.30
RKSVO E2 Toernooi bij RKSVO 09.30
RKSVO E3 Toernooi bij RKSVO 09.30
RKSVO E4 Toernooi bij RKSVO 09.30
RKSVO F1 Toernooi bij FC Oda  09.30
RKSVO F2 Toernooi bij SVVH 09.50
RKSVO F3 Toernooi bij HEBES 09.30
RKSVO F4 Toernooi bij SHH 09.50
RKSVO F5 Toernooi bij SV Budel 09.50

Zondag 1 september:
Heythuysen 2 - RKSVO 2 11.30
RKSVO 3 - FC Oda 3 13.00
SV Laar 6 - RKSVO 4 13.00
RKSVO 5 - Eindse Boys 3 11.00
Eindse Boys 4 - RKSVO 6 10.00
RKSVO 7 - Brevendia 5 10.00
RKSVO da. - SNA da.1 11.00

Woensdag 4 september:
BEVO C2 - RKSVO C2 19.00

Donderdag 5 september:
RKSVO C1 - SVC’2000 C2 19.00

Zie voor het laatste nieuws www.RKSVO.nl
Hoofdsponsor RKSVO: Sanitair & Tegelcen-
trum Weert
  

Eredivisie-basketball in Nederweert
Na deze heerlijke zomer is het weer tijd om in beweging te komen en de sportschoenen zelf 
aan te trekken. 

Op woensdag 4 september 2013 wordt door basketballvereniging Jumping Giants uit Neder-
weert een spannende en spectaculaire basketballwedstrijd georganiseerd tussen de eredivi-
sieclub MAXXCOM BSW Weert en het Belgische Cuva Houthalen spelend in de 2e Nationale. 
De wedstrijd zal om 20.00 uur  beginnen in de Jumping Giants Arena van sporthal “de Ben-
gele” in Nederweert.

Na een wisselend seizoen start MAXXCOM BSW Weert weer vol goede moed onder leiding 
van oud speler en nu hoofdcoach Niels Vorenhout aan een nieuwe reeks oefenwedstrijden 
met als doel om zich weer in de strijd om het Nederlandse kampioenschap te mengen. Een 
mix van jonge Nederlandse talenten, mogelijk nog aangevuld met Amerikaanse explosiviteit,  
zal het in Nederweert moeten opnemen tegen een gemotiveerde opponent.    

Steunpilaar binnen MAXXCOM BSW is Nederweertenaar en erelid van onze basketballclub 
Jumping Giants,  zoon van voormalig MAXXCOM BSW-coach Ollie van Kempen, oftewel KEN-
NETH VAN KEMPEN. Kenneth heeft na een moeilijk seizoen wegens blessures, zich ten doel 
gesteld om weer volop mee te doen voor de prijzen zoals het landskampioenschap.

U kunt tevens een bijdrage leveren aan deze oefenwedstrijd  door er duidelijk aanwezig te 
zijn. Wij hopen leden en hun familie, de vele oud-leden die de vereniging telt, begunstigers , 
sponsoren en verder iedereen die basketball-minded is op deze dag   te mogen begroeten en 
te laten genieten van een spannende wedstrijd. Kortom een sportieve bijdrage om de basket-
ballsport in Nederweert en de directe omgeving te promoten voor jong en oud.  

Tevens willen wij de aandacht vestigen op het teruglopend aantal sportende kinderen in 
onze huidige samenleving.  Kinderen bewegen steeds minder. Veel kinderen brengen veel 
tijd door met TV kijken, gamen en computers en bewegen dagelijks daardoor te weinig met 
alle mogelijke lichamelijke maar ook sociale risico’s.

Daarom zal er voor de wedstrijd  een Basketball-clinic georganiseerd worden met profes-
sionele spelers om de jeugd uit de regio Nederweert voor het sporten in het algemeen en 
basketbal in het bijzonder te laten warmlopen . Als je tussen de 6 en12 jaar bent en je hebt in-
teresse om eens te komen spelen in teamverband, dan is dit je kans.  Trek eens je sportkleren 
aan en kom eens basketballen bij de “gezelligste”club uit Nederweert. Er staan ervaren en en-
thousiaste trainers klaar om je een clinic (les) te geven. De sport levert een positieve bijdrage 
aan je gezondheid  en helpt je sociale interesses te verbreden. Je hoeft helemaal geen Kobe 
Bryant te zijn.  Essentie is spelend in teamverband te komen tot een zinvolle en gezonde vrije-
tijdsbesteding in een plezierige ambiance wat  onze vereniging Jumping Giants uitademt.  

Trek je stoute schoenen aan en bezoek onze clinic en maak kennis met de sport die je nog niet 
helemaal kent, of die altijd al eens had willen uitproberen. Interesse, meldt je en eventueel je 
vrienden aan. Jumping Giants heet je van harte welkom. 

De gratis clinic begint om 18.00 uur met als klap op de vuurpijl krijg je daarna ook vrije toe-
gang tot een oefenwedstrijd  van MAXXCOM BSW tegen Cuva Houthalen, een wedstrijd met 
een internationaal karakter. 

Aanmelden dus via clinic@jumpinggiants.nl ! O ja, en denk eraan om sportkleding en zaal-
schoenen mee te nemen.

Voor toegang tot de wedstrijd zal een kleine bijdrage gevraagd worden van € 3,-  voor per-
sonen vanaf 13 jaar.

Wij, de profteams, de scheidsrechters en alle vrijwilligers eromheen hebben er enorm veel 
zin in. Dus tot dan!

En dan als laatste…
Jumping Giants let’s go win!

Programma Wo. 28 aug. Junioren Beker
RKSVN A1 - Eindse Boys A1 18.30 uur 
Eindse Boys B1 - Merefeldia B2 18.30 uur

Programma Za. 31 aug Junioren Zwalu-
wentoernooi 
Jeugd Eindse Boys D1 Acc. Roodwit’67/Nyrstar 09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys D2 Acc. Roodwit’67/Nyrstar 09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys E1 Acc. Helden 09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys E2 Acc. RKHVC 09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys E3M Acc. RKSVO 09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys F1 Acc. Eindse Boys  09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys F2 Acc. Eindse Boys  09.30 uur 
Jeugd Eindse Boys F3M Acc. Eindse Boys  09.30 uur

Programma Za. 31 aug Junioren Beker
Eindse Boys A1 - St.Fc Maasgouw/RKHVC A1 15.00 uur 
Swalmen B3 - Eindse Boys B1 14.30 uur 
PSV’35 C1 - Eindse Boys C1 12.30 uur 
Panningen MC1 - Eindse Boys MC1 12.00 uur 
Eindse Boys C2M - Roggel C1G 12.30 uur

Programma Za. 31 aug. Senioren Beker
Eindse Boys 1 - BEVO 1 18.00 uur

Programma Zo. 1 sept Senioren vriend-
schappelijk
Leveroy 2 - Eindse Boys 2 11.00 uur 
RKSVO 5 - Eindse Boys 3 11.00 uur 
Eindse boys 5 - RKSVO 6 10.00 uur

Programma Wo. 4 sept Junioren Beker
Conventus ’03 C1 - Eindse Boys C1 18.30 uur 
Eindse Boys MC1 - Helden MC1 18.30 uur 
Eindse Boys MC2 - Linne C2 18.30 uur 

Mededelingen
Op dinsdag  en donderdag  trainen aanvang 
19.30 uur. Voor laatste nieuws en eventu-
ele gewijzigde  of ingelaste wedstrijden zie 
www.eindseboys.nl

Uitslagen 365e bondsschuttersfeest te Ne-
derweert-Eind
Mooiste Geheel 1146.4 punten
Beste defilé 91 punten
Beste Houding 162 punten
Beste Tamboer-maitre 144 punten
Beste Commandant 63 punten
Beste Vaandeldrager 142 punten
Beste Bordjesdrager 158 punten

Komende Activiteiten:
•	 Zaterdag 31 aug. Persoonlijke kampioenschap-

pen EMM te Swartbroek. Aanvang 10.00u
•	 zondag	1	 sept	366e	bondsschuttersfeest	

bij St Cornelius Swartbroek (nr. 16) aan-
vang optocht 13.00 u

 Aanvang schietwedstrijd 14.30u

Op zondag 13 okt. gaat onze schutterij een 
uitstapje maken naar de Oktoberfeesten te 
Sittard. Om 14u zullen we deelnemen aan de 
optocht en daarna gaan we gezellig de bier-
tent bezoeken. Wij willen onze supporters 
de gelegenheid geven om voor € 20, - pp 
met ons met de bus mee te reizen. Vertrek 
s ’morgens om 11u de terug reis zal om 21u 
zijn. Indien er interesse is kan men zich vóór 
1 oktober opgeven via het volgende e-mail-
adres secretariaat@schutterijantonius.nl

Bezoek ook onze site voor verdere informa-
tie: http://www.schutterijantonius.nl

Met een superscore van 211 en 208 punten werd Nanne Stultiens van ponyclub “De Jasmijn-
ruiters”, Nederweert-Eind, Limburgs kampioen met haar pony Snoetje. Ze liet in de klasse BB 
dressuur de concurrentie ver achter zich.  

Nanne Stultiens, Limburgs Kampioen klasse BB

Spiralcove in Buitencentrum De Pelen
De Limburgse Rock- en Metalband 
Spiralcove speelt op zaterdag 31 
augustus in het overdekte Am-
fitheater van Buitencentrum De 
Pelen. Spiralcove is bezig met een 
akoestische tour en promoot hier-
mee hun onlangs uitgebrachte 
EP Different Keys. Het optreden 
start om 19.30 uur en zal tot on-
geveer 21.00 uur duren. De entree 
bestaat uit een vrijwillige bijdra-
ge en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Het Buitencentrum ligt aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Steeds weer een ander geluid 
over de Peel!
‘Buitencentrum De Pelen biedt mu-
zikanten een podium!’ Dat was de 
oproep die Staatsbosbeheer dit voor-
jaar deed aan muzikanten uit de 
Peelstreek. Het Buitencentrum aan 
de rand van De Groote Peel heeft na-
melijk een overdekt Amfitheater. Een 
ideale plek voor iedereen die muziek 
maakt en zichzelf wil presenteren aan 
publiek. Er kwamen flink wat reacties 
en de muziekagenda van het Peelpo-
dium werd goed gevuld. September 
is Muziekmaand met elke zondag op-
tredens. Er is een grote variatie aan 
muziekstijlen dus er klinkt dus steeds 
weer een ander geluid over de Peel!  
Aan de vooravond van deze Muziek-
maand speelt Spiralcove, een Rock- 
en Metalband uit Midden-Limburg. 

Akoestische tour van Limburgse 
Rock- en Metalband
De band Spiralcove bestaat uit (ex-) 
leden van onder andere Defcon One, 
Mytholic en Triple 7. Ze maken stevige 
rock met een metalen randje, waarbij 
invloeden van bands als Alter Bridge 
en Alice in Chains onderhuids aanwe-
zig zijn. Maar de band heeft ook een 
ander gezicht. Via de EP Different Keys 
laat Spiralcove een akoestisch geluid 
horen. Op de EP staan vijf nummers: 
Life of someone else, Inside, Cravings, 
Speech of the gone en Close my eyes. 
De van oorsprong heavy nummers 
zijn herschreven naar ingetogen luis-
terliedjes. Vandaar de EP-titel Diffe-
rent Keys. Om de release van de EP te 
promoten speelt Spiralcove op diverse 
podia in Midden- en Noord Limburg 
en op zaterdag 31 augustus dus in het 
Amfitheater van De Pelen. Meer infor-
matie: www.spiralcove.com 

Film en cabaret in 
Theaterboerderij Boeket 

Het theaterseizoen 2013 in The-
aterboerderij Boeket nadert zijn 
einde. Vrijdag 30 augustus is in 
de tuin van Jos en Riek Levels ach-
ter de Theaterboerderij weer de 
traditionele buitenbios. Bij slecht 
weer wordt de film in de Thea-
terboerderij vertoond. Ook deze 
keer is het een verrassingsfilm 
die door Filmhuis Weert is uit-
gezocht. De voorstelling begint 
rond 21.30 uur.
De entree bedraagt 3 euro voor dona-
teurs en 5 euro voor andere belang-
stellenden. Reserveren is niet mogelijk.
 
Belgisch cabaret
Op zaterdag 31 augustus  wordt het 
eigen programma van Theaterboer-
derij Boeket voortgezet met Neder-
België, een cabaretprogramma van 
Lennaert Maes. 

De charmante Vlaamse cabaretier 
Lennaert Maes verlengt zijn queeste 
om Nederland te veroveren. Len-
naert Maes komt uit België. Maar is 
hij Belg? Of is hij Vlaming? Hoe lang 
zal zijn land van herkomst nog be-
staan? Geven wij hem straks politiek 
asiel? Maes lijkt alleszins van plan 
om uit te wijken naar het noorden. 
Lennaert Maes werd bekend als de 
frontman van de Belgische band 
Lenny & de Wespen. In 2011 kreeg 
hij het cabaretvirus helemaal te pak-
ken en won hij met zijn knappe lied-
jes en fijne vondsten de publieks-
prijs van het Leids Cabaret Festival. 
Lennaert schrijft en zingt zoals hij 
gebekt is: in het Vlaams. Zijn tek-
sten zitten knap in elkaar, doen je 
lachen en huilen tegelijkertijd en op 
het podium is hij een rasechte ver-
teller met muziek als rode draad. 
Aanvang 20.30 uur, entree 10 euro, 
reserveren via j.levels3@kpnplanet.nl

Theaterboerderij Boeket ligt aan de 
Rosselsweg 3 in Nederweert. 

JAN
Politiek voor jongere en oudere!

Vergadering 
op maandag 2 september 2013

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

café/zaal “De Schans” 
te Budschop, Nederweert.                

Aanvang: 19.30 uur

De agenda voor deze avond ziet er als 
volgt uit:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Aan tafel met….        
 thema: handhaving en sanctiebe-

leid SZW-wetgeving
4. Ingekomen stukken
5. Verslag vergadering 17 juni 2013
6. Verkiezingen 2014
7. Nieuws van de fractie
8. Bespreken agenda Raadsvergade-

ring 3 september 2013
9. Sluiting

Het bestuur,

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

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

Tentoonstelling wassen 
en strijken

Zondag 1 sept. historische was-
dag met mangelen en strijken! 
Van 13.00 – 17.00 uur.
Het Openluchtmuseum Eynderhoof  
in Nederweert – Eind heef een ver-
zameling strijkbouten en wasattribu-
ten die de moeite waard zijn. Op de 
zolder van de monumentale boeren-
schuur uit 1764 ( Bie Braobe)  van het 
Limburgs lang–geveltype, ziet men 
mooi uitgestald achter glas honder-
den min of meer bekende voorwer-
pen, waarmee men in het verleden 
de was deed. 
Zeldzame gebruiksvoorwerpen voor 
de was, zoals de kraagvouwmachine, 
het  kraagstrijkapparaat, de befpers-
plaat, maar ook een houten schom-
melmangel, enige in Nederland, zijn 
er te bezichtigen.
Ook zie je de trekmangel ook wel 
steenmangel genoemd. Deze trek-
mangel bestaat uit een houten on-
derstel met 3 rollen waarover een met 
stenen verzwaarde houten bak heen 
en weer wordt getrokken. Alles is vak-
kundig en leerzaam opgesteld, zodat 
in een oogopslag de mechanisatie van 
het wassen en strijken te zien is.
De collectie was- en strijkvoorwerpen 
zijn geschonken door Frans Heijnen 
Nederweert-Eind, erevoorzitter van 
Eynderhoof en lid van Repassie,  een 
verzamelaarsvereniging van strijk-
bouten.
Bijzonder in het Openluchtmuseum 
Eynderhoof is dat alle gebruiken en 
ambachten levend worden gehouden 
door demonstratie- en themadagen, 
zoals het wassen en strijken.
Voor de kinderen is een wasplaats 
ingericht met wastobbe, wringers en 
wasborden, zodat kinderen ervaren 
hoe in de 19de eeuw de was werd 
gedaan. 
Deze tentoonstelling is altijd te be-
zichtigen tijdens openingtijden.  

Woensdag 4 september is het kin-
derbakdag op Eynderhoof.
De kinderen kunnen op deze dag zelf 
brood bakken. Dit gebeurt uiteraard 
onder begeleiding van onze deskun-
dige bakkers. Wat ze hebben gebak-
ken mogen ze, tegen een kleine ver-
goeding, mee naar huis nemen.
U vindt openluchtmuseum Eynder-
hoof aan het Midelspaat 1 te Neder-
weert-Eind.

Voor informatie 
zie www.eynderhoof.nl

Informatie steunpunt 
mantelzorg Nederweert

Informatie over het mantelzorg-
compliment.

Het mantelzorgcompliment is een 
vergoeding in de vorm van een schen-
king die de zorgvrager kan toewijzen 
aan een mantelzorger.
Het is een gebaar van waardering 
voor de inzet van de mantelzorger 
waardoor er minder of geen inzet van 
professionele zorg nodig is.

Wanneer kom je ervoor in aanmerking;
1. Als degene waarvoor je zorgt 12 

maanden of langer een indicatie 
heeft voor AWBZ-zorg.

2. Als je als mantelzorger  verzorgen-
de of verpleegkundige taken ver-
richt ten behoeve van de zorgvra-
ger in de thuissituatie.

 Dit kan naast de inzet van profes-
sionele zorg zijn maar ook zonder 
dat er professionele zorg is ingezet. 

Als er een indicatie voor verblijf is en 
de zorgvrager woont nog in de thuis-
situatie is, dan kom je er NIET voor in 
aanmerking. 

Mantelzorgconsulent Sabinje Corst-
jens van de gemeente Nederweert 
kan u helpen met het aanvragen van 
het mantelzorgcompliment.
Zij heeft spreekuur in het Groene 
Kruisgebouw aan de Kapelaniestraat 
3 te Nederweert op donderdag van 
9-12 uur. Telefoon: 06-44349475. 



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, kerk-
bijdrage, giften e.d. Rabobank rek. nr. 
1355.07.227 ten name van Kerkbestuur
Sint-Lambertusparochie te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 29 augustus
tot en met 7 september 2013 

DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Gedachtenis van de marteldood van H.-
Johannes de Doper
Geen uitstelling, rozenkransgebed en avond-
mis.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Gedachtenis van Z.-Eustachius, priester
Geen rozenkransgebed en avondmis.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Gedachtenis van H.-Bartolomeus, apostel -
vooravond van de 22ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis – (dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst ouders 
Veugen-Janssen, jaardienst ouders Saes-
Mertens, Tonnie van der Sande-Janssen
(vanwege verjaardag en trouwdag). 

ZONDAG 1 SEPTEMBER
Tweeëntwintigste zondag door het jaar 
09.30 Hoogmis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) – jaardienst Peter J.H. Ceresa en 
Maria Elisabeth Vaessen, Clementine Nies-
sen, ouders en Catharina Manders.
Aansluitend aan de hoogmis koffie-thee-
bijeenkomst en fris voor kinderen in Parochie-
centrum.

MAANDAG 2 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

DINSDAG 3 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Gregorius de Grote, 
paus en kerkleraar.
18.30 uur Rozenkransgebed. 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
Geen rozenkransgebed en geen H.Mis.

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis.

VRIJDAG 6 SEPTEMBER
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel ter ere van 
Onze Lieve Vrouw van het Hart.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER
Vooravond van de 23ste zondag door het
jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr. L. Roost) –Zeswekendienst Mia Tim-
mermans-Lempens,  jaardienst Bep Laenen-
van de Voort (tevens vanwege verjaardag), 
jaardienst ouders Tjeu en Ciska Smolenaers 
- Kluskens  en zoon Theu, overleden ouders 
Stultjens-van Tongerlo (vanwege verjaardag), 
ouders Gielen-van Gemert, ouders van Grim-
bergen-Tegelaers, Mia Haenen-Teeuwen.

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage:  Rabo rek. 1355.09.246
ING rek. 2943427

ZONDAG 1 SEPTEMBER
10.00 uur H. Mis – voor Leo Borrenbergs en 
familie.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Week van  31 aug. 2013 – 7 sept. 2013
Bankrekeningnummer: 12.84.00.625 

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 pa-
rochiezaken. Op feestdagen is het parochie-

bureau gesloten
Tel. Parochiebureau 0495-651230

Zondagmorgen 1 sept. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrd. voor Gerda 
Stienen-Corsten, Johannes Niessen, Liza
Niessen-Timmermans en tevens voor Sem en 
Gerda Niessen (Canticum Novum)

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 

Rabo 14.03.00.511 - Giro 103.36.64
Gezinsbijdrage Rabo 14.03.01.879

KERKDIENSTEN 31 augustus – 7 september. 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS, 19.00 (Friends 
with voices) ghm Stien de Bruijn-Rutjens, 
Joep de Bruin en zoon Giel, ghm Wiel Dae-
ms en Fientje Daems-van den Berg, ghm Giel 
Schreurs (verjaardag). 

ZONDAG 1 SEPTEMBER, 22e zondag door 
het jaar, 10.00 (Friends with voices) voor ei-
gen intenties.

DINSDAG 3 SEPTEMBER, Verjaardag van
de wijding van de kathedraal te Roermond, 
19.00 voor de zieken. 

DONDERDAG 5 SEPTEMBER, 19.00  voor 
eigen intenties. 

VRIJDAG 6 SEPTEMBER, eerste vrijdag van 
de maand, toegewijd aan het H. Hart van Je-
zus, Ziekencommunie.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER, 19.00 (Zang-
koor De Peelklanken) jrd familie Houtap-
pels-Gijsen en zoon Theu, ghm Joke van 
Wijk-Oosterlaken, voor leden en overleden
leden van Beugelclub ’t Kloeëster.

ACOLIETEN: za. 31 aug. 19.00 : Victor 
Köster, Cas Schonkeren; zo. 1 sept. 10.00 : Ri-
chard Wilmsen, Thomas Wilmsen; za. 7 sept. 
19.00 :  Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

OVERLEDEN: Op 13 augustus jl. overleed 
Ria Meevis-van Engelen, 73 jaar, Aerthijs-
plein. Moge zij rusten in vrede.

JONGERENKOOR: Rond de vakantie-
periode moet er wel eens gewisseld worden 
met de koren. Zo ook onlangs met Jonge-
renkoor Friends With Voices. Maar komend
weekeinde verzorgt dit koor zelfs tweemaal 
de gezangen: zaterdagavond én zondag-
morgen. We wensen hen veel succes en 
……… er zijn natuurlijk nog veel meer jon-
geren die kunnen – en willen – zingen! Sluit 
je aan bij de Friends en geniet van het gezel-
lig samen zingen. Voorzitter Rens Teunissen 
kan je er alles over vertellen.

Pastoor A. Koumans.

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: hmackus@chello.nl

Postbank 1051421; Rabo 13.55.07.715

31 augustus t/m 7 september  2013.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, voor Sjeng en Truus 
Feijen-Opheij,  jaardienst voor Thieu Vaes.

ZATERDAG 7 SEPTEMBER: 19.15 uur 
H. Mis, voor Frits Bongers, jaardienst voor 
Pierre Verdonschot.

LEZERS: zaterdag 31 augustus Maria van 
Nieuwenhoven., zaterdag 7 september An-
nie Jonkers.

MISDIENAARS: zaterdag 31 augustus Tom 
van  Horik, zaterdag 7 september Valerie en 
Lois Beerens.

“Het leven van een ieder christen zou het 
stempel van de liefde moeten dragen.” 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

135506824 of  Giro 1836498.

Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, Budschop 6, telf.  632821.
U kunt ook per e-mail de intenties opge-
ven op het adres: gubbels@kpnplanet.nl 
en het bedrag van € 20,00 overmaken op 
rek.13.55.06.824 van de St.Rochusparochie 
Budschop of op Giro 1836498. Een andere 
mogelijkheid is het bedrag van € 20,00 in
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, 
met vermelding van uw naam, adres en tele-
foonnummer en de opgave van de misinten-
tie met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m.
uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. 
Rochus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG  01 SEPTEMBER 2013.  
H. Mis om 11.00 uur
Koor: Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie. H.  Mis voor bijzondere in-
tentie.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen en Francine
Smeets
Collectant: Jan Kuepers 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

L.K.V. Ospel
Beste Leden, De zomervakantie zit er weer 
op, en we beginnen weer op 3 september 
met een kienavond. De avond begint om 
20.00 uur in Haaze-hoof en niet leden zijn 
ook van harte welkom.

Groetjes het bestuur.

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.

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

St. Clara bedankt.
S.K.

Beste mensen van Nederweert.
In het belang van onze broer Pa-
ter Hans Smeets richten wij tot u
dit schrijven.Hans die al sinds 1959 
missionaris is in Oeganda; Afrika] 
heeft een beroep op ons gedaan, 
en proberen wij  om deze wens 
voor hem met behulp van weldoe-
ners ook uit eigen gelederen tot 
een succes te maken.

De meesten onder u zullen Hans wel 
kennen en vooral als ze de foto zien.
Hans is geboortig in Nederweert en 
ook de plaatselijke bevolking kent onze 
familie goed.Hans heeft zich metheen 
na zijn priesterwijding; al die tijd tot 
op de dag van vandaag ingezet voor 
de aller armste mensen in Oeganda. 
Zijn laatste operatie hier in Nederland 
hebben hem niet kunnen weerhouden, 
om terug te keren naar zijn missiepost; 
waar hij tot het einde van zijn leven 
dichtbij de mensen wil blijven.

Hans is nu inmiddels  81 jaar en hij 
heeft nog een laatste wens n. l. een 
onderkomen te bouwen voor 6 broe-
ders [missionaries of the Poor] die bij 
hem in de sloppenwijken willen komen 
werken,net als hij eertijds ook een on-
derkomen heeft laten bouwen voor de 
zusters van Moeder Teresa en die ook 
nog steeds daar werkzaam zijn .Die 
broeders staan klaar om direct hulp 
te bieden en willen heel graag komen 
zegt Hans maar moeten dan wel een 
onderdak hebben. Als zijn ‘’Pastorie” 
groot genoeg was, zou hij ze zelf wel in 
huis willen nemen,maar die is te klein.

Hans woont op nog geen 100 meter van 
een enorme sloppenwijk van Namatala 
[dichtbij M bale] waar ook zijn parochie 
ligt en zien de ellende die zich daar da-
gelijks afspeelt, niet met geen pen te 
beschrijven.

Nadat we allemaal genoten hebben van
de warme zomervakantie heeft de Zon-
nebloem, afdeling Nederweert de draad
weer opgepakt. Op dinsdagmiddag, 20-
08-2013 zijn we met een volle bus gasten 
en vrijwilligers naar het orgelmuseum
Dansant in Hilvarenbeek geweest. 

Goed gemutst en met een stralende strakke 
blauwe hemel vertrokken we rond 13.15 vanaf 
De Pinnenhof. Na een uur rijden bereikten we 
de rand van Hilvarenbeek. Het laatste stukje 
voer ons door nauwe straten waar de bus-
chauffeur zijn rijkunst goed kon laten zien. 
Een gebouw in Art Nouveau Tuchinskistijl huis-
vestte het Museum Dansant. 
Wanneer je het museum binnenkomt waande 
je je in de tijd van rond 1900. Voor de ouderen 
van ons zou je kunnen denken aan de spiegel-
tent van “de Mètser“. De entree werd gesierd 
door een dubbele deur met facetgeslepen 
spiegelruiten Lodewijk 15 stijl. In de sfeer die 
bepaald werd door prachtige dans en kermis-
orgels, mahoniehout, kristal en spiegels, be-
leefden wij een middag die we nimmer meer 
zullen vergeten. 
We werden hartelijk ontvangen door Chris 
van Laarhoven. Naderhand bleek hij een ge-
talenteerd spreker te zijn die zijn verhaal op 
een boeiende manier aan de man / vrouw wist 
te brengen. De koffie en de heerlijke vlaai de-
den ons goed. Zelf heb ik, en meerderen met 
mij genoten van een heerlijk stukje vlaai met 
boerenjongens. Intussen vertelde Chris met
de nodige humor over de geschiedenis van de 
orgels. Hierdoor werden we meegevoerd in de
magische wereld van dit prachtige imposante 
instrument. Je diende hierbij te bedenken dat
zo een instrument een orkest van 30 personen 
vervangt.
Je verbaasde je over de achtergrond en de prijs 
van het magische mortier-orgel van maar liefst 
50 m². Met veel enthousiasme vertelde Chris 
over de tijd waarin de Brabantse en Belgische 
gezelligheid nog vanzelfsprekend waren. Een 
anekdote die hout sneed was het verhaal dat 
Chris de originele schedel van de Shakespire 
had gekocht van een verkoper op de markt 

Pater Hans Smeets

De Zonnebloem Afdeling Nederweert

Daarom komen die broeders ons 
helpen,want immoraliteit armoede 
ziekte en misdaad zijn beangstigend, 
abortussen afkoping zijn aan de orde 
van de dag.De kinderen en jongeren
groeien op in deze ellende en hebben 
een goede begeleiding  scholing en op-
vang nodig.

Hans zijn wens is nu om op het stuk 
grond dat hij van zijn Bisschop cadeau 
gekregen heeft ,een eenvoudig on-
derdak te bouwen voor deze bovenge-
noemde broeders, die hun pastorale 
zorg, hun levens van onbaatzuchtige 
toewijding en hun bereidheid als taak 
op zich genomen hebben om te werken
in de sloppenwijken aldaar. 

Om deze laatste wens in vervulling te la-
ten gaan zijn wij [zijn twee zusjes] weer 
bezig om geld in te zamelen en rekenen 
op U medewerking .Hans en ook wij zelf 
zijn u daar erg dankbaar voor.

Beste weldoeners laat Hans niet onno-
dig wachten, hoe eerder het gebouw 
klaar is hoe beter en kunnen de mis-
sionaries of thr Poor met hun zo hard 
nodige arbeid hier in de sloppenwijken 
van Namatala aan de slag. 
Met de hartelijke groeten en bij voor-
baat  onze oprechte dank.

Mimi Rutten Smeets
Stapelen 68, 5281EJ Boxtel
en Gerda van Haaren Smeets Van der 
Duyn van Maasdamstraat 30, 
5344 HS  Oss
e-mail mimirutten@ziggo.nl

Bijdragen mogen gestort worden op de 
A B N –A M R O  400236311
t.n.v.De Congregatie van Mill-Hill te 
Oosterbeek, 6861 WJ  Oosterbeek
Onder vermelding van; voor Pater Hans 
Smeets Oeganda

in Antwerpen voor zijn kermisattractie. Chris 
wilde in zijn verzameling ook een schedel heb-
ben van een jongere persoon. Dat was voor 
die verkoper geen probleem want hij had ook 
nog een originele schedel van Shakespire toen 
deze 10 jaar oud was. Ook het verhaal van het 
zeldzame robotorgel, uniek in Europa met een 
aankoopwaarde van drie en een half miljoen 
Belgische frank rond het jaar 1900 stond in het 
Café De 14 Billekens. Deze cafénaam was ont-
staan omdat de café eigenaar 7 dochters had.

We kregen uitleg over speeldozen, het Pire-
ment orgel, het elektronische orgel,  het jank-
orgel niet te vergeten het drankorgel. Op de 
koop toe kregen we nog een medische tip: 
Wanneer je last van krampen hebt leg je een 
stuk sunlightzeep en een paar roestige spijkers 
tussen het laken en de matras in je bed en de 
krampen zullen spoedig verdwijnen. Uiteraard 
leg je dat niet midden in het bed maar aan het 
voeteneind. Tot slot werden we getrakteerd 
op een saucijzenbroodje, lekkere belegde 
broodjes en als toetje een krentenbol. We 
kwamen niets tekort.

Op de terugweg reden we op verzoek van een 
vrouwelijke gast langs Lage Mierde en ver-
volgens via een toeristische route terug naar 
Nederweert.

We mogen terugzien op een geslaagd dagje 
uit, georganiseerd door de Zonnebloem van 
Nederweert.

TvCGJ

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van betrokkenheid, na het overlijden van mijn lieve
man en onze trotse, zorgzame papa

Robert Jacobs
wil ik u, mede namens de familie, bedanken voor de kaarten, brieven,
bloemen en aanwezigheid.

Het doet ons goed, te weten hoe geliefd hij was.

Wij zullen zijn liefde, zorg, begrip en aandacht, ontzettend gaan missen.

Marly Jacobs-Koppens
Mike, Phil en Kyra

Sint Maartensrit 
fietstocht

Stichting Dekenaal Weerter Mis-
sie Thuisfront organiseert samen 
met de Missiecomités uit het De-
kenaat Weert op zondag 8 sep-
tember 2013 voor de 22ste keer 
de jaarlijkse fietstocht.

De opbrengst van deze fietstocht 
komt geheel ten goede aan de mis-
sionarissen uit het Weerterland en
aan hun projecten in diverse ontwik-
kelingslanden.

Starten kan tussen 11.00 uur en 14.00 
uur vanaf een van de volgende ver-
trekpunten, waar een routebeschrij-
ving klaar ligt:

- Café De Tramhalt, Maasstraat 46, 
6001 ED Weert

- Brasserie-Restaurant De Luifel, 
Julianastraat 2, 6039 AJ Stramproy

- Multi Functionele Accommodatie 
“Kimpe Veld”, St. Barbaraplein 2, 
6005 SR Tungelroy

- Guulke Eten en Drinken, Geene-
straat 2 A, 6031 VM Nederweert

Er zijn vanaf deze vertrekpunten 
mooie routes langs goed befietsbare 
wegen uitgezet met een lengte van 
ongeveer 35 kilometer.

Deelname kost € 2,50 per volwas-
sene. Bovendien ontvangt men per
gezin één gratis exemplaar van het 
Jaarboek editie 2013 van de Stichting 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront.

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

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)

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling



Hypoglykemie (hypo)
Te lage bloedsuiker

Donderdag 12 september a.s. orga-
niseert SJG Weert in samenwerking 
met de Diabetesvereniging Limburg 
een informatiebijeenkomst over hy-
poglykemie voor mensen (en part-
ner) met diabetes, die tabletten of 
insuline gebruiken. Spreker: Jeroen 
Doornenbos, trainer bij de Diabetes-
vereniging.
De informatieavond vindt plaats tus-
sen 19:00 en 21:00 uur in het Audito-
rium van SJG Weert, Vogelsbleek 5. 
De toegang is gratis. 
Aanmelden via het inschrijfformulier 
op de website: www.sjgweert.nl (zie: 
Agenda) of telefonisch bij de afdeling 
Patiëntenvoorlichting: 0495 - 57 22 05.

Een hypoglykemie (‘hypo’) is een te 
lage bloedglucosespiegel (lager dan 
4.0 mmol/l), die gepaard gaat met 
typische klachten en verschijnselen, 
zoals beven, transpireren, hoofdpijn, 
wazig zien, hartkloppingen, of een 
hongergevoel. De klachten verdwij-
nen na verhoging van de bloedgluco-
sespiegel door bv. wat suiker te eten. 
Diabetespatiënten gebruiken medi-
cijnen of insuline om ervoor te zor-
gen dat de bloedglucosespiegel niet 
te hoog wordt. Deze medicijnen kun-
nen een hypoglykemie veroorzaken. 
Tijdens deze avond wordt ingegaan 
op de volgende onderwerpen: 
•	 Oorzaken hypo
•	 Oorzaken Hypo-unawareness

(hypo ongevoeligheid)
•	 Dagcurven maken
•	 Dagcurven interpreteren
•	 Persoonlijke kenmerken hypo
•	 Signalen herkennen
•	 Hypo-awareness

Er is ruimschoots gelegenheid om 
kennis en ervaringen uit te wisselen. 

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

BHV basiscursus najaar 2013 voor 
verenigingen en vrijwilligersorga-
nisaties
In samenwerking met Stichting Hulp-
verlening Nederweert organiseert 
Vorkmeer een BHV basiscursus voor ver-
enigingen en vrijwilligersorganisaties in 
de gemeente Nederweert. De cursus 
bestaat uit 6 bijeenkomsten van 3 uur. 

Data en locatie: 
De bijeenkomsten worden gehouden 
op de volgende data: 23 oktober, 30 
oktober, 6 november, 13 november, 
20 november en 27 november. Alle 
bijeenkomsten starten om 19.30 uur 
en worden gehouden in gemeen-
schapshuis De Pinnenhof, Kapela-
niestraat 4 in Nederweert. 

Inhoud:
Drie bijeenkomsten zullen in het te-
ken staan van EHBO. Twee bijeen-
komsten gaan over brand en ontrui-
ming. Tijdens de laatste bijeenkomst 
op 27 november wordt het examen 
afgenomen en de praktijk van brand 
en ontruiming gedaan. Cursisten ont-
vangen na het succesvol afronden van 
de cursus een erkend NIBHV diploma.

Kosten:
De BHV basiscursus wordt verenigin-
gen en vrijwilligersorganisaties aan-
geboden voor een sterk gereduceer-
de prijs. De kosten om deel te nemen 
aan deze basiscursus bedraagt € 170,- 
per persoon, excl. btw. Cursusmateri-
aal is hierbij inbegrepen. Er kan ook 
voor gekozen worden het cursusma-
teriaal bij SHN te huren, dan kost de
cursus € 160,- per persoon. 

Aanmelden: 
Interesse in deze BHV cursus? Er is
plaats voor maximaal 15 personen. 
Verenigingen en vrijwilligersorgani-
saties kunnen mensen opgeven voor 
de BHV basiscursus middels het op-
gaveformulier dat op onze website 
www.vpnederweert.nl te vinden is. 
Aanmelden kan tot 29 september a.s. 

De eerste 15 aanmeldingen kunnen 
de cursus dit najaar volgen. Bij meer 
dan 15 aanmeldingen zal gewerkt 
gaan worden met een wachtlijst en 
wordt de mogelijkheid bekeken om 
in het voorjaar van 2014 weer een 
BHV cursus te organiseren.

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

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Gewijzigde datum rijvaardheidscursus 50+
De op 20 september geplande 
Rijvaardigheidscursus gaat niet 
door vanwege te weinig aanmel-
dingen. Daarom is deze verplaatst 
naar vrijdag 15 november 2013.

Waarom deze Rijvaardigheids-
cursus?
De rijvaardigheidsrit is bedoeld om 
automobilisten van 50 jaar en ouder 
inzicht te verschaffen in hun eigen 
verkeersgedrag en vrijblijvend ad-
viezen voor eventuele verbeteringen 
aan te reiken. In een ontspannen 
sfeer gaat u met een rij-instructeur 
ongeveer een half uur rijden in uw 
eigen auto. Het gaat daarbij nadruk-
kelijk niet om een examen of test.

➣	 Ogentest
➣ Gehoortest
➣ Bewegingsles
➣ Test over de verkeersregels
➣ Autorit in eigen auto met rij-in-

structeur

Inschrijving t/m 1 okt. 2013
Vorkmeer Nederweert
Kapelaniestr.4
Gemeenschapshuis de Pinnenhof
tel. 626235
André Hermans

Vrijdag 15 november 2013
Gemeenschapshuis de Pinnenhof
Aanvang: 13.00 uur
Bijdrage: € 20, - p.p. incl. koffie/thee

CV de Bengels Nederweert-West
De eerste kofferbak-verkoop zit erop.  Ondanks dat de weergoden ons niet 

erg goed gezind waren kijken we toch terug op een 
geslaagde 1ste editie.  Dank natuurlijk aan alle verkopers 

en natuurlijk onze sponsors die dit evenement hebben doen slagen.

Onze sponsoren kofferbak verkoop 2013: 
Dorpsherberg-Ospel, Peeljuweel-Ospel, Cafe zaal  “bi-j Lenie”-Nederweert-Eind, 

Cafe zaal Smolenaers-Nederweert-Eind, Cafe zaal De Schans-Nederweert, 
Cafe zaal Wups Pup / Centraal-Nederweert,  

Guulke Eten en Drinken-Nederweert, Cafe De Kleine Winst-Nederweert, 
Douven Event Support-Nederweert, 

Friture Snackpoint ’t Centrum-Nederweert, Mertens Bouwbedrijf-Weert, 
Claessens en Houben Schilderwerken-Nederweert, She’la Nails-Nederweert, 

F & P Catering-Nederweert, Strijkservice ‘t Strijkplankje-Nederweert, 
De Smulpijp (mobiele frituur)-Nederweert, Koppen Bouw-Weert,

Leon Wijen Wonen en slapen-Nederweert

Danke, danke, danke.
www.cvdebengels.nl

Vorkmeer Nederweert 

Feestelijke opening Brug 15

Vrijdag 23 augustus werd onder grote publieke belangstelling Brug 15 feestelijk geopend. Foto’s: Huib van Deursen

Geboorte-
kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Actie Festeynder Plein brengt € 2.157,- op

Door een fijne samenwerking tus-
sen de organisatie van Festeyn-
der Plein en de deelnemers van 
de Alpe d’Huzes actie van de ge-
meente Nederweert, is de actie 
voor de KWF kankerbestrijding 
prima geslaagd.

Jaarlijks steunt de Festeynder Plein 
organisatie een goed doel, middels 
een door hen georganiseerde loterij. 
Zij zorgen voor alle faciliteiten, de or-
ganisatie draagt zelf zorg voor de ver-
koop van de loten. Ieder jaar opnieuw 
is dit weer een succes en dat was tij-
dens dit vierde Festeynder Plein niet 
anders. De hoofdprijs van een vol-
ledig arrangement voor 6 personen, 
aangeboden door Chi-Chi’s texmex 
restaurant en Bowlingcentrum uit 
Nederweert, maakte het extra aan-
trekkelijk om mee te doen. Nadat 
later de balans werd opgemaakt, 
was er een bedrag van maar liefst
€ 2.157,- welk op de rekening kon 
worden bijgeschreven. Een prachtig 
resultaat, waarmee het totaal van de 
Alpe d’Huzes actie, de stoutste ver-
wachtingen gaat overtreffen.

Sponsorentreffen Festeynder 
Plein druk bezocht.
Zonder sponsoren was het onmoge-
lijk Festeynder Plein in deze opzet en 
entreevrij te organiseren. Daarom 
wordt voorafgaand aan het Festeyn-
der Plein muziekfeest voor de spon-
soren een gezellig samenzijn geor-
ganiseerd. De organisatie heeft de 
steun van plm. 80 sponsoren, welke 
het evenement op een of andere 
manier steunen. Zij zorgen ervoor 
dat tot op heden het evenement en-
treevrij is, men bands kan boeken en 
de organisatie voldoende PR moge-
lijkheden heeft. Maar liefst 170 per-
sonen waren aanwezig en genoten 
met een hapje en een drankje tijdens 
dit gezellige samenzijn. Diverse Ne-
derweerter cateraars maakten het 
mogelijk, dat de organisatie de vele 
trouwe sponsoren een mooie mid-
dag aan kon bieden. De organisa-
tie is de sponsoren zeer erkentelijk 
voor hun ondersteuning en doet op 
deze manier graag iets terug. Als u 
hierover graag informatie wil ont-
vangen, stuur dan een mailtje naar: 
info@festeynderplein.nl 

Het sponsorentreffen tijdens Festeynder Plein als vanouds weer druk bezocht. Geboren: Tren
Op 23 augustus 2013

zoon van 
Bart en Pascalle Smolenaers 

Ribesstraat 40a, 6031 WJ  Nederweert

Wie heeft interesse om onder 
begeleiding eigen kleding te maken?

De naailessen starten in september.
Les in kleine groepen.

Inlichtingen en opgave:

Modevakschool Maria v.d. Kruys
Florastraat 68, Nederweert.

Tel. 0495-625917

www.dansschoolhellendoorn.nl

Boerenkamplaan 43 Someren-Eind

Lessen op alle dagen v.d. week in eigen danscentrum!
Someren, 5 minuten van Nederweert

Stijldansen
Salsa

Rock ‘n Roll
Streetdance

Bel nu: 
06-55140501

Donderdag 5 september  
Zaal Centraal te Nederweert

18.00 u. Proefles Streetdance / Hip Hop 20.00 u. Paren beginners

19.00 u. Swing, rock and roll beginners 21.00 u. Salsa beginners

DDAANNSSLLEESS

Elke zaterdag dansavond, 
20.30 uur, ook niet leden.

ZUMBA Nederweert

OPEN DAG 
ZONDAG 

1 SEPTEMBER
V.A. 19.00 U.



ZORG EN WELZIJN
• E-SCOOTERS

• SCOOTMOBIELEN

• E-FIETSEN

Eind 12b, Nederweert-Eind | Telefoon 0495 631462 
www.green2go.nl

Green2Go is onderdeel van Autobedrijf van Nieuwenhoven.

Keuze uit diverse merken en modellen, zowel 3 als 4 
wielen, in diverse prijsklassen. 
U kunt bij ons ook terecht met een PGB van de gemeente.

Green2Go Electric Mobility maakt onderdeel uit van Auto-
bedrijf van Nieuwenhoven. Als familiebedrijf zijn wij al 
ruim 40 jaar een vertrouwd adres in de regio. Wij hebben 
de kennis en middelen in huis om voor uw scootmobiel 
een hoog serviceniveau te hanteren (ook na aankoop). Dit 
houdt o.a. in: keuze uit diverse modellen, persoonlijke aan-
dacht en advies, ruimte voor een proefrit, korte levertijden, 
aflevering aan huis met uitgebreide uitleg en demonstratie, 
haal- en brengservice bij onderhoud/reparatie en aanpas-
singen aan uw scootmobiel kunnen wij in eigen werkplaats 
uitvoeren.

Assortiment Scootmobielen
Wij hebben een ruim assortiment scootmobielen waaron-
der binnen- en buitenscooters, 3 en 4- wieler scootmobie-
len in diverse maten waaronder modellen met snelheden  
van 15 tot maar liefst 21 km per uur. Ideaal om mee te kun-
nen met de snelheid van een (elektrische) fiets. Verder zien 
we dat de fabrikanten buiten de functionele aspecten steeds meer aandacht 
schenken aan het uiterlijk van een scootmobiel. Een strakke belijning, mooie 
lichtunits, verlichte displays en moderne velgen. Kortom een scootmobiel waar-
mee u gezien wilt worden.

Binnen onze collectie voeren wij merken met een zeer goede prijs/kwaliteitverhou-
ding. Heeft u speciale wensen of voorkeuren t.a.v. een merk dat wij niet op voorraad 
hebben staan, meldt dit even. Meestal kunnen wij aan die wensen voldoen.

Ook voor een opvouwbare scootmobiel kunt u bij ons terecht. Deze is ideaal 
voor een dagje winkelen, naar een pretpark, op vakantie, eigenlijk alle situa-

ties waarbij lopen te zwaar wordt of waarbij u uw grotere 
scootmobiel niet mee kunt nemen. 

De Scootwagen
Wilt u toch liever uw eigen vertrouwde scootmobiel mee-
nemen tijdens een dagje uit of vakantie dan is de scoot-
wagen dé oplossing. Deze compacte aanhanger is speci-
aal ontwikkeld voor 3 en 4 wieler scootmobielen en heeft 
een zeer lage kogeldruk waardoor hij makkelijk achter 
een kleinere auto kan. De scootwagen kan verticaal ge-
parkeerd worden zodat u hem makkelijk kunt opbergen 
en achter de auto kunt parkeren. Tevens is hij standaard 
uitgerust met een steun voor een (elektrische) fiets. Zo-
dat u er probleemloos met z’n tweeën op uit kunt.  

Levering via de gemeente met een PGB (Persoons Ge--
bonden Budget)
U kunt op meerdere manieren bij ons terecht voor de aan-

schaf van een scootmobiel: 
• Als particulier rechtstreeks. U bent dan helemaal vrij om het model te kiezen 

dat het beste bij u past.
• Met ondersteuning van de gemeente via het PGB (Persoons Gebonden Bud-

get).

Wij nodigen u uit om een bezoek te komen brengen aan onze Green2Go-shop 
waar u op uw gemak onze producten kunt bekijken, voelen en proberen. Op 
onze site www.green2go.nl vindt u meer informatie over scootmobielen en 
onze overige elektrische mobiliteitsproducten zoals de E-bike, E-scooter en de 
(45km) E-car. 

Heerlijk, onbezorgd op weg met 
u eigen scootmobiel. Green2Go 
kan u hierbij helpen. Wij realise-
ren ons namelijk als geen ander 
hoe belangrijk het is om mobiel 
te blijven en daardoor zelfstan-
dig te kunnen blijven functio-
neren. Genieten van het mooie 
weer, een boodschap doen of op 
visite gaan. Op een scootmobiel 
bepaalt u weer zelf waarheen en 
wanneer u op pad gaat.

Vrijheid, Mobiliteit, Altijd!

2 9  A U G U S T U S  2 0 1 3

ZORG EN WELZIJN

Therapeutisch
elastische kousen
SEMH erkend leverancier en contracten
met alle zorgverzekeraars.
Bezoekadres Kerkstraat 94, Weert.
Thuis aanmeten in Nederweert e.o. mogelijk.

Mammaprothesen
SEMH erkend leverancier en contracten
met alle zorgverzekeraars.
Bezoekadres Stationsstraat 9, Weert.

Kerkstraat 94, 6006  KR Weert • Stationsstraat 9, 6001 CJ  Weert • Telefoon 0495 532196

Sommige bedrijfsnamen zijn onlosmakelijk met 

Weert verbonden. Stultiens is zo’n naam. De oor-

sprong van de onbetwiste speciaalzaak op het ge-

bied van mode en zorgproducten ligt ver in de vorige 

eeuw. Vanuit de welbekende winkel aan de Kerk-

straat op Keent werd een gebied bestreken van liefst 

25 km. rond Weert. En nog steeds is het bedrijf trend-

setter in het eigen vakgebied….

Nieuwe naam                                                               

Maar er is nieuws te melden. Mensen die vaker shoppen in de Weerter 

binnenstad zullen de aansprekende poster al gezien hebben: Valora 

Style by Stultiens. Een nieuwe naam voor een oerdegelijk concept. 

Mark Hansen en Nicole Kamphuis, de drijvende krachten achter het 

bedrijf, geven uitleg. Mark: “Het bedrijf Stultiens bestaat uit twee tak-

ken. Style by Stultiens, waarin mode, lingerie, badmode, nachtmode 

en ondermode waren ondergebracht, en Care by Stultiens, de zorgpoot 

met als hoofdproducten borstprotheses en therapeutische kousen (af-

deling kousen blijft in de Kerkstraat). Deze laatste poot wordt gerund 

door Yvonne Metselaars en mijzelf.” Nicole Kamphuis vult aan: “In april 

2013 is Valora opgericht, een nieuwe zaak die zich volledig bezighoudt 

met moderne, exclusieve mode. Al onze activiteiten samen zijn nu on-

dergebracht onder een nieuwe naam: Valora Style by Stultiens in de 

Stationsstraat.”

Overweging

Mark: “We hadden ons al vaker afgevraagd: ‘Moeten we niet eens ver-

huizen van Keent naar de stad? We wisten dat een aanzienlijk percen-

tage van onze klanten in de binnenstad woonde. Een tweede reden 

was dat Nicole in de winkel in de Beekstraat ook steeds vaker hoorde: 

‘Komen jullie nou ook met lingerie en badmode hier naartoe? De derde 

reden was van economische aard. Het bleek dat de huurprijs van een 

toplocatie in de binnenstad nauwelijks verschilde van onze locatie op 

Keent. Dan ga je nadenken. Dat proces werd vergemakkelijkt door-

dat projectontwikkelaar van der Looy en makelaar Saelmans kwamen 

met een unieke optie aan de Stationsstraat, die steeds meer booming 

wordt voor kopend publiek. Er zijn toen wat zaken versneld in gang 

gezet, mede vanwege waterschade in ons pand aan de Kerkstraat.

We zijn dolgelukkig dat we vanaf 25 augustus de deuren kunnen 

openen van onze nieuwe zaak aan de Stationsstraat 9 (het vroege-

re Mexx-pand). We willen er met de andere ondernemers écht voor 

gaan. Aan ons de uitdaging om het winkelend publiek in Weert te 

houden. Dat kan alleen als we de handen ineen slaan. De Stations-

straat is toch de poort naar de stad voor bewoners van Weert-Zuid en 

veel Belgen. Ook het langskomend publiek van en naar het station is 

aanzienlijk. Hier willen we graag doorgroeien. Gelukkig komt er volop 

parkeergelegenheid bij. In de Stationsstraat zelf en bij het stadhuis.”

Onderscheid

Nicole: “Bij onze Style- en Careafdeling werken zeer betrokken  

medewerkers, die al lang bij ons zijn. Ze bouwden enorme vakkennis 

op en voor de klanten is het herkenbaar en vertrouwd. We zijn in onze 

nieuwe zaak bezig met een speciale aanmeetruimte voor borstprothe-

ses. Daar speelt privacy een grote rol. Van daaruit kunnen we weer 

adviseren naar bijpassende andere kleding. Wij bieden het allemaal 

‘onder hetzelfde dak:’ onze mode en lingerie (voor de vrouw) en bad-

mode, nacht- en ondermode voor vrouwen, mannen en kinderen.” 

Sterke punten Valora Style By Stultiens

Mark: “Allereerst onze kwaliteit. Wij streven ernaar dat onze klanten 

terugkomen. Dat kan alleen als je kwaliteit levert. Maar service en 

persoonlijk advies vinden we net zo belangrijk.” Nicole noemt het feit 

dat elke klant alle aandacht en tijd krijgt een belangrijk speerpunt: “En 

daar hoort het kopje koffie bij. De klant moet een thuisgevoel krijgen. 

Mensen vragen soms: ‘Zijn jullie niet bang voor internet? Het antwoord 

is simpel. Nee! Ook hier kunnen de mensen ongestoord rondneuzen. 

Maar ze kunnen wel eventjes voelen aan iets wat ze willen kopen. En 

als ze willen krijgen ze degelijk en persoonlijk advies. Op internet moet 

je het zelf uitzoeken.”

Het enthousiasme spat er vanaf bij Mark en Nicole. Nog altijd de basis 

voor een succesvol vervolg.

“Een grote uitdaging om van Weert een nog betere winkelstad te 

maken. Te beginnen samen met de collega’s hier…. in de herboren 

Stationsstraat…!!”

Jan Strick 

Valora Style by Stultiens: als u kiest voor service, 
kwaliteit en vertrouwen



ZORG EN WELZIJN ZORG EN WELZIJN

REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Geriatrie fysiotherapie (gericht op ouderen) 

Hartrevalidatie 

Looptraining bij claudicatio 

Manuele therapie 

Oedeemtherapie 

Revalidatietraining / Rugtraining 

Sportfysiotherapie

Behandeling / coaching COPD-patiënten

Behandeling Parkinsonpatiënten

Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn 
aangesloten. Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom 

deze patiënt-categorieën te optimaliseren door intensiever samen te 
werken en kennis en kunde beter op elkaar af te stemmen. Allereerst 

Claudicationet, waarbij cliënten met vernauwingen in de slagaders 
van de benen looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde 

therapeut uitvoeren. 

Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg. 
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog, 

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom
 deze cliënten verbeteren.

Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Dries 55 Dries 55 

6006 HR Weert 6006 HR Weert 

Tel: 0495- 537263Tel: 0495- 537263

www.tpppars.nl www.tpppars.nl 

G. Pars 
tandprothetische tandprothetische 
praktijkpraktijk

Tandprothetici Weert
Gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen 

van gebitsprothesen en implantaatconstructies

Arnold van den Berg 
tandprothetische 

praktijk

Johan Willem Frisolaan 10

6006 EW Weert

Tel: 0495-546882

www.tppavandenberg.nl

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Voor deskundig 
oogonderzoek.

Dagelijks een 
HBO-Optometrist 

aanwezig !

Lindanusstraat 3 - Nederweert - Tel. 0495-631383

zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap

Meer informatie?
0475 47 44 00
info@pswml.nl
www.pswml.nl
www.pswlokaal.nl

Mensen met een verstandelijke handicap maken deel uit van
de maatschappij. PSW wil bevorderen dat zij een volwaardige
plaats innemen in de lokale samenleving en zoveel mogelijk
zelf richting en inhoud geven aan hun eigen leven.

PSW biedt in de gemeente Nederweert begeleiding bij / in:
• ondersteund wonen
• werk
• vrijetijdsactiviteiten
• deelname lokale activiteiten
• ambulante zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen
• trefcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
• wonen in woonbegeleidingscentra

Ondersteuning bij een eigen 
leven in de lokale samenleving

Specialist in beweging

Aan Vijftien 11, 6031 BK  Nederweert

Tel. 0495 - 632147
www.debruinfysio.nl

Incontinentie 
is al lastig genoeg...

Daarom helpen wij u bij het verminderen van dit ongemak 
en zoeken voor u het product dat u het meest optimale 
gevoel van veiligheid en vrijheid geeft. 

Apotheek Maar is contractant van alle zorgverzeke-
raars, waaronder Zorgverzekeraar CZ en handelt de 
vergoedingen rechtstreeks met hen af. Daar heeft u 
geen omkijken naar.

Loop eens vrijblijvend bij ons binnen of maak een afspraak 
met onze incontinentiespecialiste.

Incontinentie 
is al lastig genoeg...

Futloos, moe, overgewicht, een pijntje hier, een pijntje daar, 
of een aandoening, die uw kwaliteit van leven negatief 
beïnvloedt. Een neerwaartse spiraal. Ga niet bij de pakken 
neerzitten en laat u gratis adviseren.

U kunt zich op zaterdag 21 september laten testen door onze fysiotherapeuten, 
specialisten van het bewegingsapparaat. Dan weet u hoe u ervoor staat. Wij 
adviseren graag wat u er aan zou kunnen doen en hebben jarenlange ervaring 
in begeleiding en training van klanten met en zonder aandoening of blessure, 
van jong tot oud.

Indien u wilt weten hoe u er conditioneel voorstaat, dan kunt u kiezen voor 
het testen van het uithoudingsvermogen d.m.v. een fiets- of looptest. Ook is 
er aandacht voor de lichaams-samenstelling, een belangrijke factor wat onze 
gezondheid betreft. Heeft u rugklachten, dan meten wij op verzoek de kracht 
van de rompspieren m.b.v. de Torso-check, een geavanceerd apparaat, dat een 
analyse maakt van de kracht van de romp. U ontvangt bij beide tests een uit-
gebreide uitleg en een fraai verslag. Gelieve sportieve kleding te dragen bij het 
testen van het uithoudingsvermogen. 
Er worden presentaties gegeven door Huib Janssen over de effecten op onze 
gezondheid van bewegen in het algemeen en training in het bijzonder om 11.00 
en 13.30 uur. 

Tevens kunt u deelnemen aan groepslessen van onze ervaren fitness-instruc-
trice Anja Rutten. Deze zijn gericht op balans, kracht en beweeglijkheid en zul-

len om 11.30 en 14.00 uur aanvangen. Graag even van tevoren opgeven.

Natuurlijk is FysioFitness ook iets voor U! Onderzoek toont overduidelijk aan dat 
training gunstige effecten heeft op onze gezondheid en fitheid. Ook bij lage rug- 
en nekschouderklachten, hart- en vaatziekten, osteoporose, longaandoenin-
gen, diabetes, artrose en overgewicht kan training de lichamelijke belast-
baarheid aanzienlijk verhogen. Geheugen en stemming kunnen verbeteren,  
zelfvertrouwen en kwaliteit van leven nemen toe.
Werken aan je fitheid: een investering en uiteindelijk een cadeau voor jezelf!

Ook op 21 september a.s. staat de praktijk geheel in het teken van “BEWEGEN 
VOOR GEZONDHEID.’’

FysioFitness Nederweert, Staat 40c, Nederweert
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Open dag: zaterdag 21 september  van 10.00 tot 15.00

Jan Brinkmans Opticien-Optometrist is al vele jaren een be-

kende naam in de regio op het gebied van oogzorg. Ieder-

een weet dat geen mens het zelfde is en dat we allemaal 

verschillende ogen hebben. Dit betekent dat er voor ieder 

persoon en elk paar ogen andere kijk behoeften zijn. 

Omdat de gezondheid van uw ogen erg belangrijk is kunnen wij behalve de 
standaard oogmeting, ook een gericht optometrisch onderzoek doen.
Bij een optometrisch onderzoek wordt er niet alleen gekeken of u een bril of len-
zen nodig heeft, maar ook hoe het is met de gezondheid van uw ogen. Door de 
jarenlange evaring in diverse oogheelkundige praktijken (in Geldrop, Eindhoven, 
Veldhoven, Maastricht, Heerlen, Roermond en Weert) kunnen wij diverse afwij-
kingen aan de ogen snel herkennen en er voor zorgen dat u snel bij de juiste 
behandelaar (Opticien, Huisarts of Oogarts) terecht komt. Door de opgedane 
relaties met huisartsen en oogartsen zijn de lijnen vaak korter en kan een even-
tuele behandeling sneller in gang gezet worden, zonder de onnodige vertraging.
Problemen met de ogen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de meeste 
problemen beginnen naarmate de leeftijd hoger wordt.

Veel voorkomende oogproblemen zijn o.a.:
• Staar (Cataract): m.n. leeftijds gebonden vertroebeling van de ooglens. Hier-

door wordt de gezichtsscherpte minder en veranderd ook vaak de brilsterkte. 
Staar is geen oogziekte maar een normale veroudering van het oog. Iemand 
met staar kan geopereerd worden. De troebele ooglens wordt dan vervangen 
door een heldere kunstlens.

• Glaucoom: Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw welke vaak 
veroorzaakt wordt door verhoogde oogdruk. Deze oogafwijking wordt vaak 
te laat opgemerkt omdat dit (m.u.v. acuut Glaucoom) langzaam ontstaat en 
niet te voelen is. De gezichtsscherpte blijft vaak gelijk, maar het gezichtsveld 
(gebied wat iemand ziet) neemt af, waardoor men tegen dingen aan kan 

gaan lopen. Het is daarom verstandig om regelmatig de oogdruk te laten 
controleren en de oogzenuw te laten beoordelen. 

• Diabetische Retinopathie: Door Diabetes Mellitus (suikerziekte) kunnen de 
kleine haarvaatje in het netvlies (achterkant van het oog) veranderen. Dit is 
ook de reden waarom het noodzakelijk is dat mensen met Diabetes Mellitus 
regelmatig een screening laten doen van het netvlies. Hiervoor maken we 
foto’s van het netvlies welke we kunnen beoordelen op afwijkingen en evt. 
aan de huisarts door kunnen sturen.

• Macula Degeneratie: Dit is slijtage van de gele vlek in het netvlies. De gele 
vlek is het gedeelte van het oog waar we scherp mee kunnen zien en details 
en kleuren kunnen waarnemen. Deze afwijking ontstaat meestal op hogere 
leeftijd. 

• Droge ogen: De klachten welke voornamelijk bij droge ogen voorkomen, 
zijn: Branderige ogen, zanderig gevoel, pijnlijk gevoel, wazig zien, vermoeide 
ogen en tranende ogen. Tranende ogen klinkt natuurlijk erg tegenstrijdig met 
droge ogen. Het kan namelijk voor komen dat de kwaliteit van het traan-
vocht minder wordt. Hierbij hebben de ogen vaak wel voldoende traanvocht, 
maar blijft de traanlaag niet lang genoeg op de juiste plek. Hierdoor lopen de 
tranen wel over de wangen, maar het oogoppervlak blijft te droog.
De klachten van droge ogen zijn vaak te verminderen door gebruik van kunst-
tranen. Dit zijn oogdruppels die de traanlaag aanvullen.

Uiteraard doen wij ook nog standaard oogmetingen voor een bril en/of con-
tactlenzen. Dit wordt altijd gedaan door een gediplomeerde medewerker. Bij 
ons kunt u terecht voor de nieuwste collectie brillen en zonnebrillen van diverse 
topmerken zoals, Chanel, Tag Heuer, Tom Ford, Oakley en vele andere.
Op het gebied van contactlenzen leveren wij vrijwel alle typen lenzen. Er zijn 
oplossingen voor veraf en nabij, of alleen lenzen tijdens het sporten. Deze len-
zen worden aangemeten door één van onze 3 contactlensspecialisten.
U bent welkom in onze winkel. Wij adviseren wel een afspraak te maken voor 
een oogmeting, optometrisch onderzoek of voor contactlenzen. Zo kunnen wij 
voldoende tijd aan u besteden.

Jan Brinkmans Opticien-Optometrist
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REVALIDEREN BIJ U OM DE HOEK
Geriatrie fysiotherapie (gericht op ouderen) 

Hartrevalidatie 

Looptraining bij claudicatio 

Manuele therapie 

Oedeemtherapie 

Revalidatietraining / Rugtraining 

Sportfysiotherapie

Behandeling / coaching COPD-patiënten

Behandeling Parkinsonpatiënten

Wij zijn er trots op bij 3 landelijke Netwerken fysiotherapie te zijn 
aangesloten. Deze netwerken zijn opgericht om de zorg rondom 

deze patiënt-categorieën te optimaliseren door intensiever samen te 
werken en kennis en kunde beter op elkaar af te stemmen. Allereerst 

Claudicationet, waarbij cliënten met vernauwingen in de slagaders 
van de benen looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde 

therapeut uitvoeren. 

Verder zijn wij partner van Parkinsonnet en sinds kort ook van MS Zorg. 
Hierin gaan onze geriatrie fysiotherapeuten samen met een neuroloog, 

een logopediste en ergotherapeute de zorg rondom
 deze cliënten verbeteren.

Bij FysioFitnessNederweert bent u altijd op het juiste adres.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert en Weert

Staat 40c, Nederweert, T 0495 - 625657
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Dries 55 Dries 55 

6006 HR Weert 6006 HR Weert 

Tel: 0495- 537263Tel: 0495- 537263

www.tpppars.nl www.tpppars.nl 

G. Pars 
tandprothetische tandprothetische 
praktijkpraktijk

Tandprothetici Weert
Gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen 

van gebitsprothesen en implantaatconstructies

Arnold van den Berg 
tandprothetische 

praktijk

Johan Willem Frisolaan 10

6006 EW Weert

Tel: 0495-546882

www.tppavandenberg.nl

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Voor deskundig 
oogonderzoek.

Dagelijks een 
HBO-Optometrist 

aanwezig !

Lindanusstraat 3 - Nederweert - Tel. 0495-631383

zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap

Meer informatie?
0475 47 44 00
info@pswml.nl
www.pswml.nl
www.pswlokaal.nl

Mensen met een verstandelijke handicap maken deel uit van
de maatschappij. PSW wil bevorderen dat zij een volwaardige
plaats innemen in de lokale samenleving en zoveel mogelijk
zelf richting en inhoud geven aan hun eigen leven.

PSW biedt in de gemeente Nederweert begeleiding bij / in:
• ondersteund wonen
• werk
• vrijetijdsactiviteiten
• deelname lokale activiteiten
• ambulante zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen
• trefcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
• wonen in woonbegeleidingscentra

Ondersteuning bij een eigen 
leven in de lokale samenleving

Specialist in beweging

Aan Vijftien 11, 6031 BK  Nederweert

Tel. 0495 - 632147
www.debruinfysio.nl

Incontinentie 
is al lastig genoeg...

Daarom helpen wij u bij het verminderen van dit ongemak 
en zoeken voor u het product dat u het meest optimale 
gevoel van veiligheid en vrijheid geeft. 

Apotheek Maar is contractant van alle zorgverzeke-
raars, waaronder Zorgverzekeraar CZ en handelt de 
vergoedingen rechtstreeks met hen af. Daar heeft u 
geen omkijken naar.

Loop eens vrijblijvend bij ons binnen of maak een afspraak 
met onze incontinentiespecialiste.

Incontinentie 
is al lastig genoeg...

Futloos, moe, overgewicht, een pijntje hier, een pijntje daar, 
of een aandoening, die uw kwaliteit van leven negatief 
beïnvloedt. Een neerwaartse spiraal. Ga niet bij de pakken 
neerzitten en laat u gratis adviseren.

U kunt zich op zaterdag 21 september laten testen door onze fysiotherapeuten, 
specialisten van het bewegingsapparaat. Dan weet u hoe u ervoor staat. Wij 
adviseren graag wat u er aan zou kunnen doen en hebben jarenlange ervaring 
in begeleiding en training van klanten met en zonder aandoening of blessure, 
van jong tot oud.

Indien u wilt weten hoe u er conditioneel voorstaat, dan kunt u kiezen voor 
het testen van het uithoudingsvermogen d.m.v. een fiets- of looptest. Ook is 
er aandacht voor de lichaams-samenstelling, een belangrijke factor wat onze 
gezondheid betreft. Heeft u rugklachten, dan meten wij op verzoek de kracht 
van de rompspieren m.b.v. de Torso-check, een geavanceerd apparaat, dat een 
analyse maakt van de kracht van de romp. U ontvangt bij beide tests een uit-
gebreide uitleg en een fraai verslag. Gelieve sportieve kleding te dragen bij het 
testen van het uithoudingsvermogen. 
Er worden presentaties gegeven door Huib Janssen over de effecten op onze 
gezondheid van bewegen in het algemeen en training in het bijzonder om 11.00 
en 13.30 uur. 

Tevens kunt u deelnemen aan groepslessen van onze ervaren fitness-instruc-
trice Anja Rutten. Deze zijn gericht op balans, kracht en beweeglijkheid en zul-

len om 11.30 en 14.00 uur aanvangen. Graag even van tevoren opgeven.

Natuurlijk is FysioFitness ook iets voor U! Onderzoek toont overduidelijk aan dat 
training gunstige effecten heeft op onze gezondheid en fitheid. Ook bij lage rug- 
en nekschouderklachten, hart- en vaatziekten, osteoporose, longaandoenin-
gen, diabetes, artrose en overgewicht kan training de lichamelijke belast-
baarheid aanzienlijk verhogen. Geheugen en stemming kunnen verbeteren,  
zelfvertrouwen en kwaliteit van leven nemen toe.
Werken aan je fitheid: een investering en uiteindelijk een cadeau voor jezelf!

Ook op 21 september a.s. staat de praktijk geheel in het teken van “BEWEGEN 
VOOR GEZONDHEID.’’

FysioFitness Nederweert, Staat 40c, Nederweert
www.fysiofitnessnederweert.nl 

Open dag: zaterdag 21 september  van 10.00 tot 15.00

Jan Brinkmans Opticien-Optometrist is al vele jaren een be-

kende naam in de regio op het gebied van oogzorg. Ieder-

een weet dat geen mens het zelfde is en dat we allemaal 

verschillende ogen hebben. Dit betekent dat er voor ieder 

persoon en elk paar ogen andere kijk behoeften zijn. 

Omdat de gezondheid van uw ogen erg belangrijk is kunnen wij behalve de 
standaard oogmeting, ook een gericht optometrisch onderzoek doen.
Bij een optometrisch onderzoek wordt er niet alleen gekeken of u een bril of len-
zen nodig heeft, maar ook hoe het is met de gezondheid van uw ogen. Door de 
jarenlange evaring in diverse oogheelkundige praktijken (in Geldrop, Eindhoven, 
Veldhoven, Maastricht, Heerlen, Roermond en Weert) kunnen wij diverse afwij-
kingen aan de ogen snel herkennen en er voor zorgen dat u snel bij de juiste 
behandelaar (Opticien, Huisarts of Oogarts) terecht komt. Door de opgedane 
relaties met huisartsen en oogartsen zijn de lijnen vaak korter en kan een even-
tuele behandeling sneller in gang gezet worden, zonder de onnodige vertraging.
Problemen met de ogen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de meeste 
problemen beginnen naarmate de leeftijd hoger wordt.

Veel voorkomende oogproblemen zijn o.a.:
• Staar (Cataract): m.n. leeftijds gebonden vertroebeling van de ooglens. Hier-

door wordt de gezichtsscherpte minder en veranderd ook vaak de brilsterkte. 
Staar is geen oogziekte maar een normale veroudering van het oog. Iemand 
met staar kan geopereerd worden. De troebele ooglens wordt dan vervangen 
door een heldere kunstlens.

• Glaucoom: Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw welke vaak 
veroorzaakt wordt door verhoogde oogdruk. Deze oogafwijking wordt vaak 
te laat opgemerkt omdat dit (m.u.v. acuut Glaucoom) langzaam ontstaat en 
niet te voelen is. De gezichtsscherpte blijft vaak gelijk, maar het gezichtsveld 
(gebied wat iemand ziet) neemt af, waardoor men tegen dingen aan kan 

gaan lopen. Het is daarom verstandig om regelmatig de oogdruk te laten 
controleren en de oogzenuw te laten beoordelen. 

• Diabetische Retinopathie: Door Diabetes Mellitus (suikerziekte) kunnen de 
kleine haarvaatje in het netvlies (achterkant van het oog) veranderen. Dit is 
ook de reden waarom het noodzakelijk is dat mensen met Diabetes Mellitus 
regelmatig een screening laten doen van het netvlies. Hiervoor maken we 
foto’s van het netvlies welke we kunnen beoordelen op afwijkingen en evt. 
aan de huisarts door kunnen sturen.

• Macula Degeneratie: Dit is slijtage van de gele vlek in het netvlies. De gele 
vlek is het gedeelte van het oog waar we scherp mee kunnen zien en details 
en kleuren kunnen waarnemen. Deze afwijking ontstaat meestal op hogere 
leeftijd. 

• Droge ogen: De klachten welke voornamelijk bij droge ogen voorkomen, 
zijn: Branderige ogen, zanderig gevoel, pijnlijk gevoel, wazig zien, vermoeide 
ogen en tranende ogen. Tranende ogen klinkt natuurlijk erg tegenstrijdig met 
droge ogen. Het kan namelijk voor komen dat de kwaliteit van het traan-
vocht minder wordt. Hierbij hebben de ogen vaak wel voldoende traanvocht, 
maar blijft de traanlaag niet lang genoeg op de juiste plek. Hierdoor lopen de 
tranen wel over de wangen, maar het oogoppervlak blijft te droog.
De klachten van droge ogen zijn vaak te verminderen door gebruik van kunst-
tranen. Dit zijn oogdruppels die de traanlaag aanvullen.

Uiteraard doen wij ook nog standaard oogmetingen voor een bril en/of con-
tactlenzen. Dit wordt altijd gedaan door een gediplomeerde medewerker. Bij 
ons kunt u terecht voor de nieuwste collectie brillen en zonnebrillen van diverse 
topmerken zoals, Chanel, Tag Heuer, Tom Ford, Oakley en vele andere.
Op het gebied van contactlenzen leveren wij vrijwel alle typen lenzen. Er zijn 
oplossingen voor veraf en nabij, of alleen lenzen tijdens het sporten. Deze len-
zen worden aangemeten door één van onze 3 contactlensspecialisten.
U bent welkom in onze winkel. Wij adviseren wel een afspraak te maken voor 
een oogmeting, optometrisch onderzoek of voor contactlenzen. Zo kunnen wij 
voldoende tijd aan u besteden.

Jan Brinkmans Opticien-Optometrist
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• E-SCOOTERS

• SCOOTMOBIELEN

• E-FIETSEN

Eind 12b, Nederweert-Eind | Telefoon 0495 631462 
www.green2go.nl

Green2Go is onderdeel van Autobedrijf van Nieuwenhoven.

Keuze uit diverse merken en modellen, zowel 3 als 4 
wielen, in diverse prijsklassen. 
U kunt bij ons ook terecht met een PGB van de gemeente.

Green2Go Electric Mobility maakt onderdeel uit van Auto-
bedrijf van Nieuwenhoven. Als familiebedrijf zijn wij al 
ruim 40 jaar een vertrouwd adres in de regio. Wij hebben 
de kennis en middelen in huis om voor uw scootmobiel 
een hoog serviceniveau te hanteren (ook na aankoop). Dit 
houdt o.a. in: keuze uit diverse modellen, persoonlijke aan-
dacht en advies, ruimte voor een proefrit, korte levertijden, 
aflevering aan huis met uitgebreide uitleg en demonstratie, 
haal- en brengservice bij onderhoud/reparatie en aanpas-
singen aan uw scootmobiel kunnen wij in eigen werkplaats 
uitvoeren.

Assortiment Scootmobielen
Wij hebben een ruim assortiment scootmobielen waaron-
der binnen- en buitenscooters, 3 en 4- wieler scootmobie-
len in diverse maten waaronder modellen met snelheden  
van 15 tot maar liefst 21 km per uur. Ideaal om mee te kun-
nen met de snelheid van een (elektrische) fiets. Verder zien 
we dat de fabrikanten buiten de functionele aspecten steeds meer aandacht 
schenken aan het uiterlijk van een scootmobiel. Een strakke belijning, mooie 
lichtunits, verlichte displays en moderne velgen. Kortom een scootmobiel waar-
mee u gezien wilt worden.

Binnen onze collectie voeren wij merken met een zeer goede prijs/kwaliteitverhou-
ding. Heeft u speciale wensen of voorkeuren t.a.v. een merk dat wij niet op voorraad 
hebben staan, meldt dit even. Meestal kunnen wij aan die wensen voldoen.

Ook voor een opvouwbare scootmobiel kunt u bij ons terecht. Deze is ideaal 
voor een dagje winkelen, naar een pretpark, op vakantie, eigenlijk alle situa-

ties waarbij lopen te zwaar wordt of waarbij u uw grotere 
scootmobiel niet mee kunt nemen. 

De Scootwagen
Wilt u toch liever uw eigen vertrouwde scootmobiel mee-
nemen tijdens een dagje uit of vakantie dan is de scoot-
wagen dé oplossing. Deze compacte aanhanger is speci-
aal ontwikkeld voor 3 en 4 wieler scootmobielen en heeft 
een zeer lage kogeldruk waardoor hij makkelijk achter 
een kleinere auto kan. De scootwagen kan verticaal ge-
parkeerd worden zodat u hem makkelijk kunt opbergen 
en achter de auto kunt parkeren. Tevens is hij standaard 
uitgerust met een steun voor een (elektrische) fiets. Zo-
dat u er probleemloos met z’n tweeën op uit kunt.  

Levering via de gemeente met een PGB (Persoons Ge--
bonden Budget)
U kunt op meerdere manieren bij ons terecht voor de aan-

schaf van een scootmobiel: 
• Als particulier rechtstreeks. U bent dan helemaal vrij om het model te kiezen 

dat het beste bij u past.
• Met ondersteuning van de gemeente via het PGB (Persoons Gebonden Bud-

get).

Wij nodigen u uit om een bezoek te komen brengen aan onze Green2Go-shop 
waar u op uw gemak onze producten kunt bekijken, voelen en proberen. Op 
onze site www.green2go.nl vindt u meer informatie over scootmobielen en 
onze overige elektrische mobiliteitsproducten zoals de E-bike, E-scooter en de 
(45km) E-car. 

Heerlijk, onbezorgd op weg met 
u eigen scootmobiel. Green2Go 
kan u hierbij helpen. Wij realise-
ren ons namelijk als geen ander 
hoe belangrijk het is om mobiel 
te blijven en daardoor zelfstan-
dig te kunnen blijven functio-
neren. Genieten van het mooie 
weer, een boodschap doen of op 
visite gaan. Op een scootmobiel 
bepaalt u weer zelf waarheen en 
wanneer u op pad gaat.

Vrijheid, Mobiliteit, Altijd!
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Therapeutisch
elastische kousen
SEMH erkend leverancier en contracten
met alle zorgverzekeraars.
Bezoekadres Kerkstraat 94, Weert.
Thuis aanmeten in Nederweert e.o. mogelijk.

Mammaprothesen
SEMH erkend leverancier en contracten
met alle zorgverzekeraars.
Bezoekadres Stationsstraat 9, Weert.

Kerkstraat 94, 6006  KR Weert • Stationsstraat 9, 6001 CJ  Weert • Telefoon 0495 532196

Sommige bedrijfsnamen zijn onlosmakelijk met 

Weert verbonden. Stultiens is zo’n naam. De oor-

sprong van de onbetwiste speciaalzaak op het ge-

bied van mode en zorgproducten ligt ver in de vorige 

eeuw. Vanuit de welbekende winkel aan de Kerk-

straat op Keent werd een gebied bestreken van liefst 

25 km. rond Weert. En nog steeds is het bedrijf trend-

setter in het eigen vakgebied….

Nieuwe naam                                                               

Maar er is nieuws te melden. Mensen die vaker shoppen in de Weerter 

binnenstad zullen de aansprekende poster al gezien hebben: Valora 

Style by Stultiens. Een nieuwe naam voor een oerdegelijk concept. 

Mark Hansen en Nicole Kamphuis, de drijvende krachten achter het 

bedrijf, geven uitleg. Mark: “Het bedrijf Stultiens bestaat uit twee tak-

ken. Style by Stultiens, waarin mode, lingerie, badmode, nachtmode 

en ondermode waren ondergebracht, en Care by Stultiens, de zorgpoot 

met als hoofdproducten borstprotheses en therapeutische kousen (af-

deling kousen blijft in de Kerkstraat). Deze laatste poot wordt gerund 

door Yvonne Metselaars en mijzelf.” Nicole Kamphuis vult aan: “In april 

2013 is Valora opgericht, een nieuwe zaak die zich volledig bezighoudt 

met moderne, exclusieve mode. Al onze activiteiten samen zijn nu on-

dergebracht onder een nieuwe naam: Valora Style by Stultiens in de 

Stationsstraat.”

Overweging

Mark: “We hadden ons al vaker afgevraagd: ‘Moeten we niet eens ver-

huizen van Keent naar de stad? We wisten dat een aanzienlijk percen-

tage van onze klanten in de binnenstad woonde. Een tweede reden 

was dat Nicole in de winkel in de Beekstraat ook steeds vaker hoorde: 

‘Komen jullie nou ook met lingerie en badmode hier naartoe? De derde 

reden was van economische aard. Het bleek dat de huurprijs van een 

toplocatie in de binnenstad nauwelijks verschilde van onze locatie op 

Keent. Dan ga je nadenken. Dat proces werd vergemakkelijkt door-

dat projectontwikkelaar van der Looy en makelaar Saelmans kwamen 

met een unieke optie aan de Stationsstraat, die steeds meer booming 

wordt voor kopend publiek. Er zijn toen wat zaken versneld in gang 

gezet, mede vanwege waterschade in ons pand aan de Kerkstraat.

We zijn dolgelukkig dat we vanaf 25 augustus de deuren kunnen 

openen van onze nieuwe zaak aan de Stationsstraat 9 (het vroege-

re Mexx-pand). We willen er met de andere ondernemers écht voor 

gaan. Aan ons de uitdaging om het winkelend publiek in Weert te 

houden. Dat kan alleen als we de handen ineen slaan. De Stations-

straat is toch de poort naar de stad voor bewoners van Weert-Zuid en 

veel Belgen. Ook het langskomend publiek van en naar het station is 

aanzienlijk. Hier willen we graag doorgroeien. Gelukkig komt er volop 

parkeergelegenheid bij. In de Stationsstraat zelf en bij het stadhuis.”

Onderscheid

Nicole: “Bij onze Style- en Careafdeling werken zeer betrokken  

medewerkers, die al lang bij ons zijn. Ze bouwden enorme vakkennis 

op en voor de klanten is het herkenbaar en vertrouwd. We zijn in onze 

nieuwe zaak bezig met een speciale aanmeetruimte voor borstprothe-

ses. Daar speelt privacy een grote rol. Van daaruit kunnen we weer 

adviseren naar bijpassende andere kleding. Wij bieden het allemaal 

‘onder hetzelfde dak:’ onze mode en lingerie (voor de vrouw) en bad-

mode, nacht- en ondermode voor vrouwen, mannen en kinderen.” 

Sterke punten Valora Style By Stultiens

Mark: “Allereerst onze kwaliteit. Wij streven ernaar dat onze klanten 

terugkomen. Dat kan alleen als je kwaliteit levert. Maar service en 

persoonlijk advies vinden we net zo belangrijk.” Nicole noemt het feit 

dat elke klant alle aandacht en tijd krijgt een belangrijk speerpunt: “En 

daar hoort het kopje koffie bij. De klant moet een thuisgevoel krijgen. 

Mensen vragen soms: ‘Zijn jullie niet bang voor internet? Het antwoord 

is simpel. Nee! Ook hier kunnen de mensen ongestoord rondneuzen. 

Maar ze kunnen wel eventjes voelen aan iets wat ze willen kopen. En 

als ze willen krijgen ze degelijk en persoonlijk advies. Op internet moet 

je het zelf uitzoeken.”

Het enthousiasme spat er vanaf bij Mark en Nicole. Nog altijd de basis 

voor een succesvol vervolg.

“Een grote uitdaging om van Weert een nog betere winkelstad te 

maken. Te beginnen samen met de collega’s hier…. in de herboren 

Stationsstraat…!!”

Jan Strick 

Valora Style by Stultiens: als u kiest voor service, 
kwaliteit en vertrouwen



Voetklachten?!?
Wij staan voor u klaar!
Heeft u na het lezen van ons artikel Heeft u na het lezen van ons artikel 

behoefte aan meer informatie?behoefte aan meer informatie?
Neem eens een kijkje op onze website.Neem eens een kijkje op onze website.
Wij verzorgen ook gratis lezingen over Wij verzorgen ook gratis lezingen over 

Podotherapie bij organisaties Podotherapie bij organisaties 
en verenigingen.en verenigingen.

Podotherapie InKaPodotherapie InKa
St. Willibrordusstraat 10St. Willibrordusstraat 10
6031 CZ Nederweert6031 CZ Nederweert
Tel. 0495-460001Tel. 0495-460001
www.podotherapie-inka.nl www.podotherapie-inka.nl 

Orthodontie voor kinderen Orthodontie voor kinderen 
èn volwassenen.

Implantaten met kroon 
of brug of met een klikgebit.of brug of met een klikgebit.

www.tandartsspauwen.nlwww.tandartsspauwen.nl
Tel. (0405) 63 42 27

Spauwen & SpauwenSpauwen & Spauwen
de tandartsen van Nederweertde tandartsen van Nederweert

Markt 4 - 6001 EK  Weert - T. (0495) 532817Markt 4 - 6001 EK  Weert - T. (0495) 532817
www.wimbetzeloogenoor.nlwww.wimbetzeloogenoor.nl

Modebrillen - Contactlenzen - OptometrieModebrillen - Contactlenzen - Optometrie

Hoortoestellen - GehoorbeschermingHoortoestellen - Gehoorbescherming

Markt 4 - 6001 EK  Weert - T. (0495) 532817Markt 4 - 6001 EK  Weert - T. (0495) 532817

Hoortoestellen - Gehoorbescherming
Ook op zaterdag audicien aanwezig !Ook op zaterdag audicien aanwezig !

Hoortoestellen - Gehoorbescherming

Bereikbaar 
maandag t/m vrijdag, 
van 08.00 tot 17.00 uur
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Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten die veroor-
zaakt worden door een verkeerde voetstand zoals knie-, heup- en rugklachten. 
Tijdens een uitgebreid voetonderzoek wordt de oorzaak van uw klachten ach-
terhaald. Vervolgens kan dit verholpen worden door middel van adviezen, een 
behandeling, of door het maken van hulpmiddelen zoals podotherapeutische 
zolen of teenstukjes. Ook bij acute klachten zoals een omgeslagen enkel of een 
gebroken teen kunnen we helpen om de klachten te verzachten, door middel van 
taping of het drukvrij leggen van pijnlijke plekken. Podotherapie wordt (gedeel-
telijk) vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen (en gaat dus niet af 
van het eigen risico).

Ervaring
Sinds 8 jaar is onze praktijk gevestigd in Nederweert en dankzij het vertrouwen 
van patiënten en doorverwijzers hebben een bloeiende praktijk op kunnen bou-
wen. Goede voorlichting over wat we voor u kunnen betekenen en vooral ook wat 
u zelf kan doen om voetklachten te voorkomen vinden we erg belangrijk. We be-
steden dan ook veel tijd en energie aan het geven van voorlichting. Wellicht bent 
u ons al ooit tegengekomen tijdens een lezing, Nederweert Vitaal, WellnessBeurs 
of op de Braderie. Tegenwoordig zien we, dat ook steeds meer mensen van buiten 
Nederweert ons opzoeken door mond-op-mond reclame, dit beschouwen we als 
een mooi compliment!

Duidelijke visie
Onze visie is helder, we willen mensen helpen. Dat klinkt als een open deur maar 
toch gebeurd het in de gezondheidszorg maar al te vaak dat er een behandel-
methode wordt gestart waar u als patiënt niet op zit te wachten. Een mens is 

geen nummer dus waarom zou dezelfde klacht op dezelfde manier behandeld 
moeten worden? De ene persoon wil misschien een hulpmiddel terwijl de andere 
met name adviezen verwacht om zelf iets aan het probleem te kunnen doen. 
Persoonlijke aandacht en luisteren naar de verwachting van de patiënt is dan 
noodzakelijk.
Voor ons betekent mensen helpen soms ook;  iemand doorsturen naar een an-
dere zorg-professional of hiermee juist samenwerken. Door goede onderlinge 
communicatie kun je behandelingen op elkaar afstemmen en ze elkaar laten 
versterken. Inmiddels hebben we in omgeving Nederweert een grote groep 
zorg-professionals (bijvoorbeeld fysiotherapie en (medisch) pedicures) waarmee 
we prettig samenwerken, met uiteindelijk een zeer positief resultaat voor onze 
patiënten.  

Gratis Advies Spreekuur
Ook de gezondheidszorg merkt dat het crisis is, we proberen hierop in te spelen 
met ons Gratis Advies Spreekuur. Tijdens dit inloopspreekuur kunnen mensen 
gratis binnenlopen voor advies en informatie over voetklachten. Aangezien Po-
dotherapie vanaf 2012 direct toegankelijk is, is een verwijskaart van huisarts 
niet meer nodig (behalve bij reuma of diabetes). Ideaal als iemand twijfelt of 
de podotherapeut de oplossing kan bieden. Op deze manier wordt onze zorg 
laagdrempeliger en hopen we dat mensen minder lang doorlopen met klachten 
waar wat aan te doen is.
Momenteel loopt er een proef met het Gratis Advies Spreekuur iedere woensdag 
van 9.30-10.30 uur op onze nevenvestiging SportivaLife aan de Hulsenweg. Op 
dit tijdstip heeft ook Fysiotherapie Verberkt een Gratis Advies Spreekuur op de-
zelfde locatie en kunnen we dus waar nodig direct samenwerken. We hopen het 
Gratis Advies Spreekuur in de toekomst te kunnen uitbreiden met andere dagen/ 
tijdstippen maar dit is uiteraard afhankelijk van het animo. Meer informatie en 
spelregels: www.sportivalife.nl/paramedisch 

Vernieuwing
Als praktijk in de gezondheidszorg zijn we altijd bezig met vernieuwing. Hoe 
kunnen we de kwaliteit van de behandelingen nog beter maken? Welke nieuwe 
behandelmethoden zijn er beschikbaar?
Zo zijn we deze zomer gestart met Podotherapeutische Slippers, hiermee maken 
we de correctie van de podotherapeutische zool in een slipper of sandaal waar-
van u zelf kleur en model uitkiest. We zien dit als extra service. Onze patiënten 
die geholpen zijn met podotherapeutische zolen, hebben nu ook een alternatief 
om zonder voetklachten te genieten van het zomer!

Podotherapie InKa

Snel vermoeide voeten en benen, hielpijn, inge-

groeide nagels, brandende voeten, diabetesvoeten, 

pijn, kramp of tintelingen in de tenen, voorvoetpro-

blemen, scheve tenen; voor u een vervelend pro-

bleem maar voor ons dagelijkse kost!
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Ik leef 

maximaal!

Thuis bent u op uw best. Dat verandert niet door 
een ziekte of ongeval. En ook met een beperking kunt 
u vaak prima thuis wonen. Er zijn alleen grenzen aan 
wat u zelf kunt. En precies daar komt SGL in beeld. 
Met de ondersteuning en structuur die u nodig heeft. 
Helemaal op u persoonlijk afgestemd. SGL haalt samen 
met u het maximale uit uw leven.

T  0800-745 0 745  
E  info@sgl-zorg.nl 
www.ikleefmaximaal.nl

■  Jan Vluggen, 
 60 jaar
 Jan is getroffen door een 
 hersenbloeding en heeft 
 daardoor behoefte aan 
 structuur en ondersteuning 
 bij het afhandelen van 
 zijn fi nanciën.
 Jan houdt van schilderen, 
 koken en klussen.

Dit is 
mijn thuis!

SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met uiteen-

lopende aandoeningen op het gebied van dagbesteding, be-

geleiding thuis, wonen, afasie en revalidatie.

Bij SGL kennen we geen standaardzorg. U staat bij ons centraal. U heeft de re-
gie in handen. Onze locaties zijn verspreid over de provincie Limburg en zijn 
kleinschalig en persoonlijk. Wij helpen u om met een lichamelijke, zintuiglijke 
of meervoudige beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld 
na een hersenbloeding, beroerte of ongeval) toch een zo normaal en zelfstandig 
mogelijk leven te leiden. Op een manier die bij u past.

SGL Dagbesteding
Kunt u, door een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel,  uw 
werk of hobby niet meer uitoefenen? Vindt u het belangrijk om iets te bereiken of 
nieuwe dingen te leren? Dan heeft u bij SGL Dagbesteding  volop mogelijkheden 
om uw dag zinvol in te vullen. Wat uw doelen ook zijn, wij bieden u de prettigste 
weg daar naar toe, met professionele ondersteuning. Er is altijd wel een locatie 
bij u in de buurt.

U kunt kiezen uit een scala aan activiteiten. Schilderen, boetseren, (leren) koken, 
muziek maken, tuinieren, houtbewerken, computervaardigheden, cursussen vol-
gen, diverse uitstapjes, het is allemaal mogelijk. Ook op sportief gebied heeft u bij 
SGL de keuze uit diverse activiteiten, zoals zwemmen, fitness, boogschieten, vissen, 

wandelen, rolstoeldansen, enzovoorts. SGL heeft in diverse activiteitencentra speciale 
activiteitenprogramma’s voor vitale of jonge mensen met beginnende dementie.

SGL Begeleiding thuis
Met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel kunt u vaak prima 
zelfstandig wonen. We kijken zorgvuldig wat er nodig is om u maximaal vanuit 
uw eigen kracht te laten functioneren. Praktisch gezien betekent het vaak dat we 
ondersteunen bij het aanbrengen van structuur (bijvoorbeeld in de huishouding) en 
het maken van planningen, bij het uitvoeren van praktische en administratieve za-
ken en bij het onderhouden van sociale contacten en hanteren van emoties. Welke 
begeleiding of ondersteuning nodig is en hoe vaak, is natuurlijk voor iedereen ver-
schillend. Vandaar dat onze zorg individueel maatwerk is.

SGL Wonen
Wilt u graag zelfstandig wonen maar heeft u meerdere keren per dag, op wis-
selende momenten, iemand nodig die u verzorgt of begeleidt? Dan is SGL Wonen 
wellicht iets voor u. Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u thuis 
wonen of in een woonbegeleidingscentrum met enkele andere mensen. In een 
woonbegeleidingscentrum krijgt u een ruim aangepast appartement, met eigen 
badkamer en keukenfaciliteiten en de voorzieningen die u nodig heeft. In een 
woonbegeleidingscentrum zijn tevens centrale voorzieningen voorhanden. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan een gezamenlijke huiskamer. 
Bij SGL Wonen behoudt u de regie over uw leven. SGL levert u alle zorg en hulp daar 
waar nodig, 24 uur per dag, zeven dagen per week!

SGL Afasiecentra
Wij bieden gespecialiseerde begeleiding op het gebied van afasie en andere 
communicatiebeperkingen na een niet-aangeboren hersenletsel. Mensen met 
afasie kunnen niet of moeilijk spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er 
gezegd wordt. Sommige mensen zijn bovendien halfzijdig verlamd, hebben 
moeite met handelen, of hebben geheugen- of concentratieproblemen. In de 
revalidatiefase wordt therapie gevolgd om de stoornissen te verminderen of 
op te heffen. Hierna biedt het afasiecentrum activeringsprogramma’s om beter 
te leren omgaan met de afasie en om weer zo zelfstandig mogelijk te functio-
neren in de maatschappij. SGL heeft in Noord- en Zuid-Limburg afasiecentra.

Heeft u interesse in een van onze diensten?
Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor in Sittard. Onze medewerkers 
helpen u graag verder. Zij kunnen u ook ondersteunen bij de aanvraag van de 
benodigde indicatie. 
T 0800-745 0 745
E info@sgl-zorg.nl
Voor meer informatie over SGL verwijzen wij u graag naar www.sgl-zorg.nl.

Ik leef maximaal!
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS
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OPENINGSTIJDEN

Zet- en drukfouten voorbehouden. Dit is een uitgave van Aldi Roermond B.V.

Maandag  08.30 - 19.00 uur
Dinsdag 08.30 - 19.00 uur
Woensdag 08.30 - 19.00 uur
Donderdag 08.30 - 19.00 uur
Vrijdag 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag 08.30 - 18.00 uur

Dr. Schmidtstraat 9, Nederweert

Radiaal 
verstekzaag

Alarmklok 

Weerstation

Bundel bestaat uit een bridge en twee ontvangers. 
Één voor uw huidige HiFi-installatie en één met 
versterker, 2x 20 watt RMS, waar u alleen boxen op 
aansluit. Werkt met Shoutcast, Aupeo en Tune-in 
radio.

Air Music

-  kleine, ca. 16x16x16 PC, 
-  uit te breiden met een Medion 2.5" schijf
-  AMD E2-1800 APU met AMD Radeon HD 7340
- 4 GB SDRAM werkgeheugen
-  kaartlezer, HDMI, VGA, SPDIF, USB 3.0, 6x USB 2.0
-  inclusief toetsenbord en muis, Windows 7 64bit
- 320 GB harde schijf
- WiFi b/g/n
- gigabit LAN

X-PC S1000 D

-  Kenwood CD/DVD-speler met 2x 20 watt speakers
- speelt MP3, WMA en DivX
-  geschikt voor iPod en iPhone d.m.v. dock
- USB host en Spdif

Kenwood CD/DVD-set

- Navteq kaarten voor 45 landen
-  inclusief tegoedbon voor een extra kaartupdate
-  altijd de juiste weg en afrit door de 3D-weergave
- touchscreen

Navigatie 4.7"

7" Internet-TV
Internet, radio en TV in één. 
Geniet van de duizenden stations 
die u via internet kunt ontvangen.

3D LED-TV 
met internet 
42"/ 102 cm

INCL. DRAADLOOS TOETSEN-

BORD EN 4X 3D BRILLEN

INCL. DRAADLOOS 

TOETSENBORD

LED Smart TV 
32"/81 cm

SSD-schijf 
128 GB

AANBIEDINGEN VANAF 2 SEPTEMBER 2013 
ALLEEN GELDIG IN DIT FILIAAL, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.



Wijkcentrale 
Bernhardstraat 1

Nederweert

Zaterdag 
31 augustus 

11.00 -
16.00 uur.

KOM NAAR 
DE OPEN DAG.
BELEEF DE TECHNIEK 
ACHTER GLASVEZEL.
Tijdens de open dag leggen wij uit hoe glasvezel werkt en u ziet hoe het lassen van glasvezel in zijn werk gaat. Ook kunt u een kijkje nemen in een wijkcentrale. 
Neem uw laptop mee, sluit deze aan in de wijkcentrale en ervaar direct de snelheid van het hypermoderne netwerk. Ook de serviceproviders zijn aanwezig 
en beantwoorden al uw vragen over hun aanbod voor radio, televisie, internet en telefonie via glasvezel. Kom ook en beleef de techniek achter glasvezel.


