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T  0495 63 13 63 | 0495 53 33 22
E   informatie@vandeursen-uitvaart.nl

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-
ondernemer te kiezen zonder het risico op ‘meerkosten’.

Autorijschool

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

www.autorijschoolkneepkens.nl 

Info en aanmelden
tussen 18.00 - 20.00 uur

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

Nederweert roermond
Pannenweg 200 Gebroek 37 

www. lintjeshof.com 

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

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

Garantie voor optimale zorg en aandacht.

Behandeling uitsluitend op afspraak.

Peter Caris

Ook voor aluminium carports

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

Fax  : (0495) 63 13 66
Website: www.petercaris.nl

serres
overkappingen
zonwering
alu / kunststofkozijnen
kitwerken

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

Maakt het voor u compleet!

electro |  gawalo |  verwarming |

sanitair |  service & onderhoud |

duurzame energie

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

Adviseur:
Sander Stultjens
06 - 10 81 83 90 

Hoofdredakteur: 
Huib van Deursen

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

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor meer info en/of offerte.

Dorpsstraat 81
5711 GN  Someren
Tel.:  06  39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Molenstraat 38 • 5711 EW Someren
Tel. 06 39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor meer info en/of offerte.

Dorpsstraat 81
5711 GN  Someren
Tel.:  06  39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor meer info en/of offerte.

Dorpsstraat 81
5711 GN  Someren
Tel.:  06  39 13 13 12

www.otterdijkkunstgras.nl
info@otterdijkkunstgras.nl

Bent u al overtuigd?
Bel of mail voor 

meer info en/of offerte
•	kunstgras	v.a	e 21,- met 10 jaar 

garantie
•	voor	het	aanleggen	van	kunst-
gras	hanteren	wij	6%	i.pv.	21%	
zolang de btw regeling van 
kracht	is.

Yvonne Mollemans-Smeets:
“Al meer dan 35 jaar mijn vertrouwde tandarts!!
Met top advies en super vakkundigheid.”

– voor de nieuwste inzichten 
en technieken –

Brugstraat 8 Nederweert T. 634227 • buiten praktijkuren bij spoed zie info op www.tandartsspauwen.nl

Zie themapagina Zorg en Welzijn.

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

Elke zaterdag 
is UPC bij 

Expert Lambers 
voor al uw 

vragen .

Nederweert | 0495 - 624607
www.adriaensbouwkunst.nl

       EXCLUSIEVE 
  ONTWERPEN
                DUURZAAM BOUWEN

  PAFRA 
 

 
 

 

Binnen - en buitentegels 

Wij zijn geopend di. t/m zat. 9.00-16.00 u 
+31 (0)6 - 13076287 

 

Oude Graaf 3 - 6002 NL Weert 
www.itiles.nl - info@itiles.nl 

 

 

Eigen import - Lage prijzen 
Ook voor u! 

Een gedachte....een woord!
Ongeacht voor welke uitvaartondernemer u kiest, verzorg ik graag voor uw 
dierbare overledene een crematieplechtigheid met een persoonlijk karakter.

Verzorging van crematiediensten

Marlies Ook voor DELA verzekerden

Geen enkele toespraak is gelijk, want ieder mens is uniek!    Marlies tel. 0610019090

In de maand oktober is het weer 
zover; dan spelen de Krottepof-
fers hun nieuwste voorstelling 
‘Op Stândj’. Een blijspel dat zich 
afspeelt in de jaren ’30. Het bleek 
een hele opgave voor spelers, re-
gisseur en voor de kleding. Want 
zo’n tachtig jaar geleden werd er 
toch anders gesproken en kleed-
de men zich totaal anders. Om al-
vast een beetje inzicht te krijgen 
in het nieuwe stuk volgt nu een 
dubbelinterview met twee oud-
gedienden (maar nog lang geen 
gepensioneerden) van de Krotte-
poffers: Ben Sonnemans en Maria 
van der Kruys.

Ben en Sjang
In oktober kunt u Ben Sonnemans 
aanschouwen als hoofdrolspeler. 
Voor hem is het niet de eerste keer 
dat hij de hoofdrol vertolkt, maar 
vaak is het hem nog niet overkomen. 
“De ‘Ingebeeldje zeeke’ was in prin-
cipe mijn enige hoofdrol alleen. Met 
Hub Verdonschot hadden we tijdens 
‘Ut zit-j inne femilie’ eigenlijk samen 
de hoofdrol. Ik speel meestal de komi-
sche side-kick, de flaris. Dat talent heb 
ik blijkbaar. Ook nu speel ik weer een 
komische rol; en dat bevalt. Het is niet 
zo dat ik daar moe van word. Ik doe 
het ook niet met opzet om tegenspe-
lers tijdens repetities aan het lachen 
te krijgen. Dat gebeurt gewoon, het is 
gewoon een gebrek dat ik heb.”
Wie speelt Ben dan? En waar gaat het 
stuk over? Zoals vermeld speelt het 
stuk zich in de jaren ’30 af. De stan-
denverschillen waren nog groot in die 
tijd. Ben speelt Sjang, de stoker van de 
centrale verwarming van het huis van 
de familie Gravesande. Deze familie 
bestaat uit advocaat Paul Gravesande 
en zijn vrouw Mary. Samen hebben zij 
een dochter Enny. Zij zijn in nerveuze 
afwachting van de steenrijke fami-
lie Oldenbach die van Amerika over-
komt. Nerveuze afwachting? Ja, de 
familie Oldenbach reist niet voor niets 
af naar Nederland, want zoon Fred is 
smoorverliefd op Enny. En omdat de 
familie Oldenbach barst van het geld 
zijn de belangen voor de Gravesandes 

De Krottepoffers over hun nieuwe stuk 

Zeer komisch, maar geen onderbroekenlol

nogal groot, begrijpt u? Maar een 
blijspel zou een blijspel niet zijn als er 
niets fout zou gaan. En dat gebeurt, 
uiteraard. De huisknecht van de Gra-
vesandes valt van de trap en Sjang 
moet invallen als butler. Vervolgens 
stapelen de hilariteiten zich op.

Inspiratie en onderzoek
“Ik zie het misverstand als grootste 
inspiratie”, zegt Ben, “en dat is wat in 
dit stuk nogal vaak voorkomt. Daar-
naast is dit best een lastig stuk. Men-
sen onderschatten blijspelen vaak, 
deze zijn juist heel moeilijk om te spe-
len. Het gaat allemaal om timing en je 
tekst goed overbrengen. Vertel maar 
eens een mop en zeg één zin fout. 

Dan is gelijk je hele mop verpest.”
Het is niet alleen voor de spelers een 
lastig stuk, ook voor Maria van der 
Kruys was het even slikken toen ze te 
horen kreeg dat het stuk zich in de 
jaren ’30 ging afspelen. “Oeps, dacht 
ik toen. Dit had ik nog nooit gedaan. 
Ik had zo gauw ook geen beeld van 
hoe de kleding eruit zag in de jaren 
’30. Wonder boven wonder kreeg ik 
een aantal boekjes met daarin de kle-
dingstijl uit die jaren. Het beeld dat 
een aantal spelers had was dat zij vlot 
en spetterend gekleed werden. Zij 
hadden de Charlestontijd voor ogen. 
Maar dat waren de jaren ’20, toen de 
economie bloeide. In de jaren ’30 was 
het crisis, alles was soberder. Dus ook 

de kleding, alles was heel kuis. De hal-
zen hoog gesloten, het model van de 
jurk was niet zo vlot. Verder heb ik 
naar veel series uit de jaren ’30 geke-
ken. Ik was me er zo veel in aan het 
verdiepen, dat mijn man vroeg of er 
ook nog iets anders was dan jaren ’30.”
Maria loopt naar een kastje en haalt 
uit een van de laden een stapel met 
papier. Ze legt het op tafel: vier 
A4’tjes met informatie over de kle-
derdracht in de jaren ’30. “Uitgezocht 
door Jan Vaes (regisseur). Hij houdt 
zich ook bezig met de kleding, tot op 
de details moet het kloppen. Maar 
ergens was ik hem wel voor. Toen ik 
het stuk aan het lezen was besefte ik 
dat het zich afspeelde over meerdere 
dagen. Rijke families kunnen natuur-
lijk geen twee dagen in dezelfde out-
fit rondlopen. Daar heb ik hem wel 
op gewezen, want daar had Jan nog 
niet aan gedacht. Alle details moeten 
altijd weer kloppen, ik zou het ook 
jammer vinden als achteraf blijkt dat 
er iets niet klopt. Gelukkig ben ik nog 
nooit door iemand op een fout aan-
gesproken. Alleen door mezelf dan.”

Herkenning
“Je moet van een onverwachtse si-
tuatie er maar het beste van zien te 
maken, daarin herken ik mezelf wel 
in het stuk”, vertelt Ben. “En in Sjang 
herken ik het op de hak nemen van 
de autoriteiten. Daar houd ik wel van. 
Dat zijn van die dankbare rollen: de 
deugniet. Degene die tegen de ge-
vestigde orde aanschopt.”
Maria vult terecht aan: “Maar met 
jeugdtoneel hang je toch vaak de bul-
lebak uit.” Ben zet zijn typische glim-
lach op en verdedigt zich: “Ja, iemand 
moet dan toch de kwade uithangen.” 

De speeldata van ‘Op Standj’ zijn 
4, 10,11, 17, 18, 24 en 25 oktober, 
uiteraard te zien in de Pinnenhof. 
Kaarten zijn vanaf 18 september 
te koop bij Bruna Gommans in 
Nederweert en kosten 9,- euro 
per stuk. Telefonisch reserveren 
is niet mogelijk.

Koos Vaes

Schrijven kun je overal. Foto: Esther van der Werf/Zozieje

De organisatoren zijn er klaar voor: ko-
mende vrijdag wordt in Nederweert de 
eerste ‘Ode aan het Schrijven’ gehou-
den. Plaats van handeling is Theater-
boerderij Boeket waar in de middag-
uren enkele schrijfworkshops worden 
gehouden en waar vanaf 19.00 ruim 
twintig auteurs uit Nederweert en 
Weert zich aan het publiek presente-
ren. Dat gebeurt in de prachtig aange-
legde tuin van Riek en Jos Levels en bij 
slecht weer in de Theaterschuur.

Laagdrempelig
‘Ode aan het Schrijven’ is een evene-
ment voor schrijvers uit Nederweert 
en directe omgeving die schrijven als 
hobby hebben én voor mensen die het 
schrijven een warm hart toedragen. De 
avond geeft de bezoekers de gelegen-
heid te luisteren naar teksten die door 
de auteurs worden voorgedragen én 
nodigt mensen uit zelf te gaan schrij-
ven, hun gedachten en emoties aan 
het papier toe te vertrouwen en zo 
te bewaren voor toekomstige gene-
raties. Tijdens de avond komen zowel 
proza, poëzie als drama aan bod. Af-
gelopen week heeft Ruud Geerards 
zich als laatste auteur aangesloten 
bij de schrijvers. Hij publiceerde on-
langs een zelf geschreven en getekend 
stripboek. Ook teksten die op muziek 

Eerste editie komende vrijdag in Nederweert.

‘Ode aan het Schrijven’

zijn gezet komen aan bod. Al met al 
een breed scala van teksten die door 
auteurs tussen de twintig en tachtig 
jaar worden gebracht. De avond is 
laagdrempelig, de auteurs betrekken 
het publiek bij hun voordracht en er 
is gelegenheid om met de auteurs 
nader kennis te maken. Daarnaast be-
staat voor bezoekers die zelf schrijven 
de gelegenheid om vóór zeven uur, 
tijdens de pauzes en na afloop de an-
dere bezoekers met hun werk kennis 
te laten maken. Dat gebeurt op de 
‘speakerscorners’.

Workshop voor kinderen
De avond begint stipt om 19.00 uur. 
De inloop is tussen kwart voor zes en 
kwart voor zeven. Het publiek wordt 
op een aangename wijze onthaald. 
Rond tien uur vindt de afsluiting 
plaats, waarna een nazit wordt ge-
houden.
De inschrijftermijn voor de schrijf-
workshops voor volwassenen die in de 
middaguren worden gehouden, is in-
middels gesloten. Voor de workshop 
die Marmiek houdt en die bedoeld is 
voor kinderen van de basisschool, is 

aanmelden nog tot donderdagavond 
20.00 uur mogelijk. Deze workshop 
begint vrijdagmiddag om 14.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur. Deelname is 
gratis. Aanmelden kan via odeaan-
hetschrijven@outlook.com
Op de website odeaanhetschrijven.nl 
staat informatie over het evenement 
en de deelnemende auteurs.

De entree voor het evenement be-
draagt € 10,--. Bezoekers wordt ge-
vraagd zoveel mogelijk per fiets te 
komen. 



Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Limburgse Jônges bij De Pelen 

Weerter dialectgroep in bezoe-
kerscentrum van De Groote Peel 

Op zondag 7 september is er weer 
muziek op het Peelpodium van Bui-
tencentrum De Pelen! Om 13.30 en 
15.00 uur zijn een optredens van de 
Weerter dialectgroep De Limburgse 
Jônges in het overdekte Amfitheater 
van het bezoekerscentrum bij Natio-
naal Park De Groote Peel. De voorstel-
lingen zijn voor iedereen toegankelijk 
en entree is een vrijwillige bijdrage. 
Wees op tijd, want vol is vol! Het 
Buitencentrum van Staatsbosbeheer 
ligt aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 
Voor meer informatie: 0495 – 641 497. 

Vae zeênge in ut Limburgs Plat
Wegens succes op  herhaling! In juni 
waren ze al te gast op het Peelpodium 
en op 7 september staan ze weer. Ge-
lukkig maar, want een optreden van 
de Limburgse Jônges is heel gezel-
lig. Deze amateur zanggroep uit het 
Weerter Land zingt meerstemmig, 
goed in het gehoor liggende liederen 
over vrolijke en serieuze onderwer-
pen uit het Limburgse heden en ver-
leden. Het zijn bekende melodieën 
op zelf gemaakte dialectische tekst. 
In de liedjes wordt steeds een ander 
thema bezongen. Zo is bijvoorbeeld 
ijdelheid 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. De 
groep verkoopt tijdens het optreden 
ook hun CD: ‘Un Vrieëmdj Gezang’. 
Meer informatie: www.dialectkoor-
limburgse-jongens.nl 

Peelpodium bij De Pelen, muziek 
door en voor de streek!
Het Peelpodium bij De Pelen is gezel-
lige muziek midden in de prachtige 
natuur van de Groote Peel. Staats-
bosbeheer biedt muzikanten uit de 
omgeving van De Pelen een podium 
om te spelen voor eigen publiek. Het 
programma voor de komende weken: 
zondag 14 september:  Zanggroep 
Tössedoôr, zondag 21 september:  
Vocal Group Hidden Voices, zondag 
28 september: Moina en See Q. Voor 
meer informatie over het programma: 
www.buitencentra.nl Voorstellingen 
op het Peelpodium zijn voor iedereen 
toegankelijk. Er wordt geen entree, 
maar wel een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Als dank voor uw steun ont-
vangt u een p(l)akkende herinnering; 
een leuk stickervel met kabouters en/
of illustraties van dieren. 

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.buitencentra.nl 

Theaterboerderij Boeket
Het weekend van 6 en 7 septem-
ber a.s. staat bij Theaterboerderij 
Boeket in het teken van cabaret, 
percussie en klassieke muziek. Za-
terdagavond begint om 20.30 uur 
het optreden van cabaretgroep 
Piepschuim. Zondagmiddag be-
gint om 15.00 uur een (klas-
siek) dubbel concert met celliste 
Maaike Peters en pianiste Isabelle 
van Dooren. Na de pauze is er 
een percussie-uitvoering door 
het Weerter talent Paul Nijs. Pu-
bliek is vanaf een half uur voor de 
voorstelling welkom in de tuin en 
de theaterschuur van de Theater-
boerderij. De entree voor beide 
voorstellingen bedraagt € 10,==.

Piepschuim
Weg met de bittere pillen, wrange 
drankjes en enge injecties. Piep-
schuim is eindelijk op recept verkrijg-
baar! Piepschuim loutert, herstelt, 
zuivert en ontsmet. Het kan in com-
binatie met andere geneesmiddelen 
worden gebruikt, heeft geen invloed 
op uw rijvaardigheid, is ongevaarlijk 
bij zwangerschappen en heeft geen 
vervelende bijwerkingen.
Op Recept is het derde theaterpro-
gramma van de succesvolle muzikale 
cabaretgroep Piepschuim. Met mu-
ziek, theater en een gezonde dosis 
humor geeft Piepschuim zijn publiek 
nieuwe energie. 
Piepschuim geneest zacht waar het 
kan, hard en doeltreffend waar dat 
moet. En daarbij loopt u ook nog 
eens de kans van uw eksterogen en 
aambeien af te komen.

Klassiek
Pianiste Isabelle van Dooren en cellis-
te Maaike Peters spelen zondagmid-
dag 7 september neo-romantische 
en romantische stukken, een mix van 
toegankelijke muziek van heden-
daagse componisten en grote mees-
ters uit vroegere tijden. Ze brengen 
onder meer de sonate voor piano en 
cello uit 1926 van Hendrik Andries-
sen (de vader van Louis Andriessen), 
de sonate van Prokoviev en stukken 
van de Vlaamse componist Stefan 
Meylaers. 
Isabelle en Maaike geven veel huiska-
merconcerten omdat ze de kamermu-
ziek graag terugbrengen in de hui-
selijke sfeer. Elke huiskamer is uniek 
en zegt veel over de bewoners. Met 
de muziek sluiten ze daarop aan voor 
wat betreft stijl, tijdsperiode, com-
ponisten en teksten.  Theaterboer-
derij Boeket past dan ook perfect in 
hun planning. Ze studeerden beiden 

aan het conservatorium van Utrecht, 
waarna Maaike haar studies in Duits-
land vervolgde in Duitsland en Isa-
belle in Italie. 

Percussie
Na de pauze treedt percussionist Paul 
Nijs uit Weert op. Paul speelt op de 
marimba, een instrument waarmee 
hij de zalen plat krijgt. Met zijn zes-
tien jaar nam hij onder meer al deel 
aan verschillende concoursen, Ne-
derlandse kampioenschappen en het 
prestigieuze Prinses Christina Con-
cours. Met zijn concerten en presta-
ties haalde hij geregeld de media. 
Eigenaar Jos Levels van Theaterboer-
derij Boeket presenteerde hem vorig 
jaar bij Herman van Veen, hetgeen 
ertoe leidde dat Paul Nijs op 29 juni 
jl. een concert kon geven tijdens de 
‘Ontmoetingsdag’ op landgoed De 
Paltz van Herman van Veen in Soest. 
Herman van Veen biedt een aantal 
keren per jaar een podium aan jong 
talent om getalenteerde jonge men-
sen ontwikkelkansen te geven. Het 
is een plek waarin musici, beeldend 
kunstenaars, dansers en acteurs kun-
nen experimenteren en uitvoeren. 
Het optreden van Paul in Soest leidde 
ertoe dat Herman van Veen hem uit-
nodigde hem te vergezellen tijdens 
een van zijn optredens in Duitsland, 
later dit jaar.    
  
Theaterboerderij Boeket ligt aan de 
Rosselsweg 3, Nederweert 
Reserveren: j.levels3@kpnplanet.nl of  
t. 0495 – 63 19 99. 

Kaart liefhebbers opgelet
Maandag 8 september begint het kaarten weer bij Le-Winne in 
Boeket (reeds jaren een succes).

Wij nodigen alle dames en heren uit, ook die niet in Boeket 
wonen en die van kaarten houden, om eens de sfeer te proeven 
van het hobby kaarten bij Le-Winne.
Het kaarten is kosteloos uitgezonderd evt. consumpties.
Wij kaarten o.a. Boeren Bridge, Hogen, Kruisjassen, Rikken, Joke-
ren, Canasta, Amk, Jokeren enz.

Vanaf 8 september tot 1 mei Iedere maandag-avond van exact 
20.00 tot 23.30 uur.

Tot ziens bij Le-Winne, Boeket 6 Nederweert.
Inlichtingen tel. 624971

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

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

Vorkmeer Nederweert 

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

INFORMATIEAVOND VOOR VRIJ-
WILLIGERSORGANISATIES
Vrijwilligersplatform Nederweert or-
ganiseert een najaarsactiviteit voor 
alle vrijwilligersorganisaties in Neder-
weert. 
Op 7 oktober a.s. staat een informa-
tieavond met 2 rondes van workshops 
gepland.
U kunt zich voor 2 workshops naar 
keuze aanmelden:
- Bestuursaansprakelijkheid
- Fondsenwerving
- Imago en PR.

Rectificatie VRIJWILLIGERSDAG 
2015 
In onze vooraankondiging is abusie-
velijk een verkeerde datum vermeld.
De vrijwilligersdag wordt gehouden 
op zondag 14 juni 2015 en vindt 
plaats in de Dorpsherberg in Ospel.

Alle vrijwilligers uit gemeente Ne-
derweert zijn welkom op 14 juni 
voor een heerlijke brunch. Het offi-
ciële programma start om 11.00 uur 
en rond 15.00 uur zal de afsluiting 
plaatsvinden. U kunt wederom een 
leuk en gezellig programma verwach-
ten. De vrijwilligers kunnen genieten 
van muzikale en vermakende optre-
dens en er zijn leuke prijzen te win-
nen met een gratis loterij.

Bent u actief als vrijwilliger in de ge-
meente Nederweert? Reserveer de 
datum van 14 juni alvast in uw agen-
da. Dit vrijwilligersfeest wilt u toch 
niet missen? 

NIEUWSTE VACATURE
Voor Zorgboerderij Bosserhof zijn wij 
op zoek naar chauffeurs om gasten te 
halen en brengen. Tijden: rond 9 uur 
en rond 15.45 uur. Dagen in onderling 
overleg.
Hebt u een dag per week dat u graag 
hiervoor zou willen inzetten. Neem 
dan contact met ons op.

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. 

Hoofdprijswinnaar nog 
niet gemeld

De hoofdprijswinnaar van de Fes-
teynder Plein loterij, een Apple 
iPad, t.b.v. een Braintrainer voor 
Zorgcentrum St. Joseph in Ne-
derweert, heeft zich nog niet ge-
meld bij de organisatie. Naast de 
hoofdprijs is ook de tiende prijs 
nog niet opgehaald van de zeer 
succesvol verlopen actie. Maar 
liefst € 3000,- leverde de loterij 
op voor het project, samen met 
andere toegezegde gelden ge-
noeg om een Braintrainer te kun-
nen kopen.

Nummers nog af te halen prijzen:  
De hoofdprijs, de Apple iPad, ge-
schonken door WinCasino Neder-
weert, is gevallen op nummer 1761. 
De 10e prijs, een tegoedbon van Gas-
terij de Ontmoeting en en een tegoed-
bon van restaurant de Leidhinde voor 
koffie en gebak voor 2 personen,is 
gevallen op nummer 0870, De prijzen 
kunnen worden afgehaald na een te-
lefonische afspraak, 0495-633522 of 
stuur even een mailtje, jmgstultjens@
hotmail.com.

Nog diverse showroom meubels
en wandklosets en douchewanden.    

KÖmhoff sanitair
Schoolstraat 37 Meijel, tel. 077-4661540

’t Kruus aan de Schans

Langs een van de drukste gemeente-
lijke wegen in Nederweert, de Hoof-
straat, staat al meer dan een eeuw 
een veldkruiskapel. Voorheen niet 
goed zichtbaar vanaf de weg vanwe-
ge heggen en bomen. 

Er is de laatste tijd echter veel veran-
derd rondom. 
Nu kan iedereen dit erfgoed bewon-
deren. Werd de kapel in 1982 geheel 
naar oorspronkelijk model herbouwd, 
nu is het kruisbeeld, dat nog  enkele 
jaren ouder is dan de kapel prachtig 
gerestaureerd door vrijwilligers van 
Eynderhoof. 

De eigenaresse van de grond waarop 
de kapel staat heeft zich enorm inge-
spannen, om dit alles te realiseren. 
Buurtschap De Schans kan er trots 
op zijn, zo’n stuk cultureel erfgoed in 
hun buurt te hebben en hopelijk te 
behouden.

Om het hele traject van noeste arbeid 
af te sluiten en het resultaat met trots 
te tonen, vindt er op zondag 7  sep-
tember een feestelijke bijeenkomst 
plaats bij de kapel aan het adres 
Hoofstraat 4, te Nederweert-Bud-
schop. Aanvang 15.30u.
Er zal door verschillende personen  
over het verleden, heden en toekomst 
van de kapel gesproken worden. 

Iedereen is hierbij van harte welkom.

Toon Hermans Huis 

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 
Maandag 8 september 10.30-12.00 
uur yoga*. Woensdag 10 september 
09.30-12.00 uur workshop schilderen 
en van 10.00-12.00 kookworkshop*. 
Donderdag 11 september 12.30-15.30 
uur voetmassage*. Vrijdag 12 septem-
ber 09.30-12.30 uur creatief atelier. 
Open inloop maandag t/m donder-
dag van 09.00-16.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. (* = op afspraak). 
Meer info: www.toonhermanshuis-
weert.nl

Algemeen
Voor de contactgegevens van de ouderen- en senioren-
verenigingen alsmede van de verschillende zorginstellingen, 
verwijzen wij u naar de gemeentegids.

Informatierubriek voor senioren
Redactie: A. Hermans
Stichting Vorkmeer, p/a Stichting Cocon 
telnr. (0495) 626235
Kapelaniestraat 6, 6031 BX Nederweert
Aanleveren kopij uiterlijk woensdag bij 
de Stichting COCON.

HYPOTHEEKADVIES?
NATUURLIJK BIJ  DÉ HYPOTHEEKPROFE SSIONALS!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Cocon

Gesloten van 17 juli tot 18 augustus 2014

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

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

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

Pannen en platte daken
nieuwbouw en renovatie

Lood-, koper- en zinkwerk 
Velux dakkapel 
en timmerwerk

Anne Coenen
Medisch Pedicure / Manicure

Geenestraat 36

6031 VR Nederweert

06-40801284

anne.coenen@live.nl

www.pedicure-annecoenen.nl

Praktijk of thuisbehandeling

Smolenaers 
Parket

Voor het leveren en leggen  
van houten vloeren, 

laminaat  en onderhoud

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



Nieuwe uitgave in de serie Nederweerts Verleden van 
de Stichting Geschiedschrijving Nederweert:

Na het geweldige succes van het boek Met naam en 
toenaam over de jaren vijftig van de vorige eeuw, 
komt de Stichting Geschiedschrijving Nederweert met 
een nieuwe tijdsbeeld-uitgave. Een fraai vormgegeven 
fotoboek over het dorp en buitengebied van 
Nederweert in de periode 1950-1970. De nadagen van 
het Rijke Roomse Leven, wederopbouw en het tijdperk 
van de babyboom-generatie, gefotografeerd door Jef 
Kirkels (1919-1997). Kirkels was zaakvoerder van de 
LLTB-Boerenbond en commandant van de plaatselijke 
brandweer, maar stond daarnaast bekend als een zeer 
verdienstelijk amateur-fotograaf. Van de duizenden 
zwart-wit foto’s die hij in de jaren tussen 1950 en 1970 
maakte, zijn er enkele honderden geselecteerd voor 
dit prachtige fotoboek. De foto’s zijn voorzien van 
korte historische toelichtingen, voorafgegaan door een 
voorwoord van Gerard Kessels.

Thema’s: gezinsleven, brandweer, officiële gebeurtenissen, carnaval, kermis (bij ‘Gieëne Fik’), toneel, harmonie, 
religie (processies, Sterre der Zee), priesterwijdingen, toneel, verkennerij, wederopbouw, dorpsuitbreidingen 
(Antoniusplein, Nederweert-West), landschap, molens, kerken, kapellen en vele andere onderwerpen.

N e d e r w e e r t  d o o r  h e t  o o g  v a n . . .
Jef Kirkels

Ja, ik teken in op:   exempla(a)r(en) van het boek Nederweert door het 
oog van… Jef Kirkels. Ik profiteer van de speciale voorintekenkorting tot 
1 november 2014 en betaal een prijs van slechts € 25,50 per boek (i.p.v. € 29,50).

o ik haal mijn bestelling af op een van de afhaaladressen in Nederweert 
(deze worden via de pers bekend gemaakt).

o ik wil mijn bestelling toegezonden krijgen en betaal € 4,25 extra per 
bestelling (ongeacht het aantal boeken).

Het totaalbedrag heb ik overgemaakt op bankrekeningnr. NL63RABO 
0135.5224.71 t.n.v. Stichting Geschiedschrijving Nederweert o.v.v. ‘boek Kirkels’.

Achternaam:

Voorletters:

Adres:

Postcode en plaatsnaam:

Emailadres:       

Plaats en datum:     

Handtekening:

$

B E S T E L F O R M U L I E R

Technische gegevens: 
Formaat 23x23cm, ca. 144 pag., hard-cover, vele foto’s (zwart/wit). 
ISBN/EAN 978-90-71402-07-4. Redactie: Mieke Kirkels en Alfons Bruekers. 
Ontwerp: Grafisch Ontwerpbureau Storm, Weert. Druk: Drukkerij van Deursen, Nederweert.

Het fotoboek verschijnt in november 2014. Het moment van presentatie wordt in de lokale 
media bekend gemaakt. De voorintekening loopt tot 1 november 2014. Voorintekenaars 
profiteren van een gereduceerde prijs en betalen slechts € 25,50. 
Na 1 november bedraagt de prijs € 29,50 (exclusief verzendkosten). 

Dit formulier opsturen naar:
Stichting Geschiedschrijving Nederweert
Kreijel 4
6035 SG Ospel

$

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

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

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

Groene Kruis Kraamzorg
Telefoon: 088 – 610 6106, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis Winkel (uitleen/koop/huur)
Weert, Vogelsbleek 10 
(maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00)
Echt, Du Commerce 2 
(maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur)
Panningen, Raadhuisstraat 114 
(ma t/m vrij 9.00 -17.30; za 10.00-16.00)
Roermond, Westhoven 5 
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur)
Telefoon: 088 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoonnummer: 06-44351140

Zorgboerderij Bosserhof
Bosserstraat 23, Nederweert
Telefoon:0495-634299 of 06-24181957
E-mail: Info@zorgboerderij-bosserhof.nl

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en 
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
(voorheen Thuishulpcentrale Midden-Limburg)
Telefoon: 088 – 61 088 61, 
24 uur per dag bereikbaar

Groene Kruis maakt deel uit van De Zorggroep 
www.dezorggroep.nl

Mgr. Kreyelmansstraat 39, Nederweert
tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com
Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag van 16-22 uur
vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen 
van 11.30 - 22.00 uur
ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Voor afhalen in september

Buffet excl. dranken

 13,- p.p.
4 t/m 11 jr  6,50 p.p.

3 gangen menu
keuze uit Kanton, Szusuan of Fuzhou

 25,- p.p.
Tipan (gerecht op grillplaat aan 

tafel geflambeerd) keuze uit:  
eend, biefstuk, garnalen, kipfilet,  

varkensvlees  15,- tot  22,-

Catering vanaf 20 personen
op gewenste locatie.

Reserveer voortijdig

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kip in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami    16,00
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kip in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami    19,50

Elke zaterdag en zondag 
lopend buffet of à la carte

Fibromyalgie en osteopathie
De klachten die hierbij op de voor-
grond staan zijn o.a. vermoeidheid, 
slaapstoornissen, darmproblemen, 
stijfheid, spierpijn en concentratie-
stoornissen. Er zijn meerdere facto-
ren die een rol spelen in de oorzaak 
van fibromyalgie. Het is voor uw 
Osteopaat heel belangrijk dat de 
gehele voorgeschiedenis door mid-
del van een vraaggesprek in kaart 
gebracht wordt. Als de rode draad 
ontdekt is  volgt het onderzoek. Niet 
iedere fibromyalgie patiënt is immers 
dezelfde. Hij zit vaak in een vicieuze 
cirkel van elkaar versterkende klach-
ten. De aangrijpingspunten voor de 
osteopatische behandeling zijn: de 
slaapstoornissen, de afvoer van af-
valstoffen, de darmproblemen en 
het geven van advies omtrent bewe-
ging en voeding. Uw Osteopaat kan 
door middel van zachte handgrepen 
de beweeglijkheid van gewrichten, 

de doorbloeding van de weefsels, 
het zelfgenezend vermogen van uw 
lichaam helpen te herstellen. Osteo-
pathie van Eldijk is naast de volwasse-
nenbehandeling ook gespecialiseerd 
in kinderen. Voor osteopathie is geen 
verwijzing van een huisarts nodig. 
Een groot gedeelte van de behande-
lingskosten wordt door de zorgverze-
keraar vergoed. 
Kijk ook eens naar de informatiefilm-
pjes op onze website:
www.vaneldijk.com
Indien u nog vragen heeft, laat het ons 
dan weten. We zullen dan trachten u 
zo snel mogelijk te woord te staan.

Volg ons op twitter en facebook.
Osteopathie en Osteopathie bij 
kinderen Annalies van Eldijk
Sint Antoniusplein 21,
6031 ED Nederweert. 
Tel: 0495-634376

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

Weert • Heythuysen • Nederweert
Tel. 0495-634376 • www.vaneldijk.com

T E  H U U R
Bedrijfspand, regio Weert / Nederweert (L).

Opp. ± 600 m2, betreft meerdere ruimten incl. toiletgroep.
Doorverhuur mogelijk. Huur p.mnd: € 2250,-.

O.a. geschikt voor: Wellness / therapie-behandelruimtes / zorg- 
instelling / horeca / Cursus-, vergader-, expositieruimte / recreatie, etc. 
Gelegen op perceel van ca. 2900 m2, incl. terras, parkeer- en 
buitenruimte.
Goede bereikbaarheid, op ca 1,5 km van A2 (Eindhoven-Maastricht) 
en kern Nederweert, 4 km van centrum Weert.
Div. opties / uitbreidingsmogelijkheden.

Informatie: info@trinkenshof.com 

Randweg 
Binnenkort zal de Gemeenteraad van 
Nederweert haar voorkeur uitspre-
ken over het aan te leggen tracé voor 
de verbinding N266.
Diverse onderzoeken en studies zijn 
er geweest om tot een goede keuze 
te komen. Het blijft echter de vraag: 
Wat is de juiste keuze, de beste oplos-
sing? De vraag: Moet de huidige ver-
binding verbeterd worden, of moet 
er een geheel nieuwe weg aange-
legd worden? Welke keuze men ook 
maakt; het zal veel geld kosten, heel 
veel geld.
Wij zijn er dan ook voorstander 
van dat het vele geld goed besteed 
wordt. Goed besteden betekent dat 
een probleem opgelost wordt. Indien 
er al sprake is van een probleem, dan 
moet dat goed en definitief opgelost 
worden en niet verplaatst worden. 
Dit houdt in dat het verbeteren/
aanpassen van het huidige tracé de 
juiste keuze is. Alleen hierdoor kan 
het eventuele probleem definitief 
opgelost worden, zonder dat het 
buitengebied opgezadeld wordt met 
problemen.
In het Masterplan (opgesteld in 
2008!) staat de wens van de Gemeen-
te om van de huidige weg langs het 
kanaal een boulevard te maken. Dit 
met het doel om een leuk ontmoe-
tingsgebied te creëren. Dit moet, 
samen met het park op Budschop de 
leefbaarheid zeer ten goed komen.
Een leuk ontmoetingsgebied is goed 
en leuk maar………….

Als men van deze weg een ontmoe-
tingsruimte gaat maken heeft dit na-
delige gevolgen. In een klein gebied 
hebben we nu 3 plaatsen waar de in-
woners gezellig kunnen vertoeven nl. 
De Vijfsprong Budschop, Horecaplein 
en Lambertushof. Een vierde locatie is 
teveel van het goede. Een plein kan 
en is alleen gezellig en rendabel in-
dien er voldoende bezoekers zijn. Het 
horecaplein is nu goed “gevuld”. Ge-
zelligheid is hier voor jong en oud te 
vinden. De vijfsprong Budschop (De 
Schans) is redelijk tot goed gevuld. 
Lambertushof is goed gevuld (hoe-
wel de donkere wolken zich hier al 
samen pakken ivm plannen centrum-
gebied pand Wijen).
Een plein erbij betekent meer keuze 
voor bezoekers. Gevolg: lege plei-
nen, die niet meer kostendekkend 
zijn. De boulevard langs het kanaal 
kost miljoenen euro’s en zal geld blij-
ven kosten en de huidige horecaon-
dernemers zullen minder inkomsten 
hebben met de kans dat zij niet meer 
verder kunnen. Duidelijk is dat de ge-
volgen van een boulevard zeer nega-
tief kunnen zijn.
Wij vragen de leden van de Gemeen-
teraad deze overwegingen mee te 
nemen en vooral er voor waken dat 
“Nederweert de schoen aan trekt, die 
bij Nederweert past en zeker niet te 
groot is”.

De gezamenlijke actiegroepen.

X

On-weer in de 
Maasduinen

Miljarden kleine korreltjes
liggen dicht opeen.

Zodra de wind de kop opsteekt
gaan ze dansend heen.

Dan valt het regenwater neer
spoelt geulen in het zand,

vormt een veranderend kunstwerk
aan de hellende waterkant.

Opeens heerst er rust en kalmte;
je kunt er de stilte horen.

Zelfs kraaienpootjes drukken weer
in het natte zand hun sporen.

Resi Faessen
www.schrijverskringospel.nl

Fotostudio Ton
www.fotostudioton.nl

Fotostudio Ton
Brugstraat 29 (naast Florence) 

Parkeren voor de deur!

ook voor 
Pasfoto's

Borstkankervereniging

Aanvullende behandeling met 
(anti)hormonale therapie, de 
voors en tegens.

Op dinsdag 9 september a.s. orga-
niseert het B-actief netwerk Weert 
van Borstkankervereniging Neder-
land een thema avond over een 
onderzoek naar de voor en tegens 
bij  (anti) hormonale therapie. Lezing 
door Sandra Janssen, verpleegkundig 
specialist SJG Weert.
Aanvang 19:00 uur en duurt tot 20:30 
uur, in het Auditorium van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. Alle geïnteresseerden 
zijn welkom, ook vrienden en familie-
leden. Toegang is gratis. Graag voor-
af aanmelden bij Henny Brandwijk, 
e-mail: wgb.brandwijk@gmail.com of 
0495 - 54 83 09.

De (anti)hormonale therapie bij 
borstkankerpatiënten bestaat uit 1 
tabletje per dag gedurende minimaal 
5 jaar en kan diverse bijwerkingen 
hebben. De hormoonhuishouding 
van het hele lichaam wordt geduren-
de deze periode beïnvloed. Vrouwen 
kunnen hinder ondervinden op zo-
wel lichamelijk als psychosociaal ge-
bied. In het kader van haar opleiding 
Master of Advanced Nursing Practice 
(MANP) heeft Sandra Janssen onder-
zoek gedaan naar zowel de effecten 
van de bijwerkingen van (anti)hor-
moontherapie bij vrouwen met borst-
kanker, als ook naar de mogelijke 
voorspellers die van invloed kunnen 
zijn op kwaliteit van leven.

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105-107 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616
www.stevensbudelschoot.nl

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

In 95% de goedkoopste!!
Persoonlijke service / Deskundig advies
Ook voor uw satelliet-systeem • DVD
Prijs-info niet telefonisch / per e-mail

       UW LED-TV
          ADRES!!

In 95% de goedkoopste!!

ACTIEPRIJZEN! Kijk voor 

de actie van de week op onze website

Goedgebruiktgoed
in- en verkoop

van eiken meubels,
antiek, Lodewijkstijl, Barok, 

leren bankstellen en modern.
Partijgoed, witgoed en 

kleingoed enz.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 - 17.00 uur.

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



 

Aanbieding 
t/m 6 september

Abrikozenvlaai € 8,95

Kersenvlaai speciaal 

 € 13,95

Heytser kei € 2,95

Sinds 1914
Meerdere keren 

Kampioen  
vlaaibakken en 

winnaar  lekkerste 
Limburgse  vlaai.

Heythuysen
Kloosterstraat 13

Tel. (0475) 49 12 72

Nederweert
Brugstraat 17

Tel. (0495) 63 46 46

Kersenvlaai: € 9,40 half € 5,20
Chia-Boekweit brood: € 2,20
Koffiebroodje: € 1,25
Abrikozenvlaai
met witte chocolade: € 12,75 half € 7,35

WeeK
36

1 t/m 6
september

Weekaanbieding

Burg Hobusstraat 2 - 6031 VA  Nederweert
Tel 0495-625540 - www.salonjeunesse.nl 

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

HUIDVERBETERING    ANTI AGING    ONTHAREN
•	Gezichtsbehandelingen
•	Pedicure	
•	Permanente	make-up
•	Injectables
•	Kruidenstempelmassage	
•	Hot	Stonemassage
•	Ontharen	
 (vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk)

•	Acnebehandeling
•	Microdermabrasie
•	T-Away	behandelen van o.a.
  - pigmentvlekken
  - couperose
  - spider neavi
•	Spray	Tan
•	Zonnestudio

JeunesseHuidverzorgingsinstituut Jeunesse

De passie 
van 

Ruud en
Jolanda

Lees over onze passie: 
www.ditisnederweert.nl/depassievan

Ospelseweg 23 te Nederweert
Tel. 0495-460180 • www.jacobsgijsen.nl

• Nieuwbouw van 4 twee-onder-een-kap woningen
• Koopsom vanaf € 160.000,- v.o.n.
• Kaveloppervlakte van bijna 400 m2

•  Inhoud van ca. 400m3

• Gunstige starterslening mogelijk van max. € 37.000,-

Ospelseweg 23 te Nederweert 
Tel. 0495-460180
www.jacobsgijsen.nl

Emmasingel 5, 6001 BA Weert
Tel. 0495-537599
www.renedwars.nl

Ospelseweg 23 te Nederweert
Tel. 0495-460180 • www.jacobsgijsen.nl

• Nieuwbouw van 4 twee-onder-een-kap woningen
• Koopsom vanaf € 160.000,- v.o.n.
• Kaveloppervlakte van bijna 400 m2

•  Inhoud van ca. 400m3

• Gunstige starterslening mogelijk van max. € 37.000,-

•  Nieuwbouw van 4 

twee-onder-een-kap 

woningen

•  Koopsom vanaf 
€ 160.000,- v.o.n.

•  Kaveloppervlakte 

van bijna 400 m2

• I nhoud van ca. 400m3

•  Gunstige starters-
lening mogelijk 
van max. € 37.000,-

NOG SLECHTS 1 KAVEL BESCHIKBAAR (KAVEL 2)

OSPELDIJK, ANSELBERG
BOUW IS 
GESTART

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

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

DeZe week in De reclame

500 gram kalkoenfilet +

4 Gehaktballen  ..........................................................................................................................samen   e 6,95

Gepaneerde schnitzels van eigen varkens ..............................................kilo   e6,95

limousin Braadlappen .............................................................................. 500 gram  e 5,45

lasagne alleen even opwarmen ........................................................................... 400 gram  e 4,50

rauweham + Gebraden Gehakt  ............................ samen 200 gram   e 2,49

Ospelseweg 23 • 6031 AK  Nederweert
Tel. 0495-460180 • info@jacobsgijsen.nl

   Makelaardij
   Taxaties

   Verzekeringen
   Hypotheken

www.jacobsgijsen.nl

Uw adres voor:

Voor ons volledige woningaanbod zie:

Scheiden doe je samen
Astrid Larue

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

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

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Vertrouwd & Duurzaam

www.remozon.nl

Bespaar ook tientallen euro’s 
per maand met zonnepanelen 
van Remozon
Uw specialist voor zonnepanelen én elektrotechniek.

Adviseert, levert, monteert. 
Vertrouwd en vakkundig. 

Vraag een vrijblijvende offerte via www.remozon.nl / 06-54256242
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Indianen in De Groote Peel

Kampement van indianen en trap-
pers bij Buitencentrum De Pelen

Op zaterdag 6 en zondag 7 sep-
tember wordt er een indianen- en 
trapperskampement gehouden 
in Nationaal Park De Groote Peel. 
Een internationaal gezelschap uit 
Nederland, België en Duitsland 
zal dat weekend hun tentenkamp 
opslaan rondom de Peelboerderij 
bij Buitencentrum De Pelen. Op 
beide dagen kunt u tussen 10.00 
tot 18.00 een kijkje komen nemen. 
Op zondagmiddag zijn er leuke 
knutselactiviteiten voor de kin-
deren. Entree is gratis maar voor 
het knutselen wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. Het Buiten-
centrum van Staatsbosbeheer ligt 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Leven zoals de indianen, met en 
in de natuur
Het kampement wordt georganiseerd 
door Jet en Ron Leidelmeijer uit Hui-
zen. Jet en Ron hebben een hele bij-
zondere hobby; leven op de manier 
zoals de Blackfoot indianen in de 
19de eeuw. Hun eerste ervaring met 
het ‘echte’ indianenleven hadden ze 
tien jaar geleden toen ze op uitnodi-
ging van een vriend te gast waren in 
een kampement in België. Ze waren 
meteen verkocht en gaan sindsdien 
regelmatig op kamp. In 2008 kochten 
ze hun eigen tipi. Ieder kamp dat ze 
bezoeken leren ze van elkaar. Wat 
hun aantrekt is het primitieve leven; 
alleen gebruiken wat je nodig hebt en 
vooral genieten van de natuur. Alle 
kleding, accessoires en materialen 
worden zelf met de hand gemaakt. 
De voorbeelden halen ze uit boeken, 
internet en van andere hobbyisten. 

Inmiddels is hun hobby een deel van 
hun leven geworden. Er gaat geen 
dag voorbij zonder dat ze bezig zijn 
met het lezen van boeken of inter-
net afsnuffelen op zoek naar infor-
matie over het leven van de First 
Nation, zoals de Indianen in 2014 
worden genoemd. Ron en Jet heb-
ben zelf gekozen voor de Blackfoot 
indianen die hun leefgebied hebben 
in Canada, vlak boven de Ameri-
kaanse grens. De ‘bewoners’ van het 
kampement spelen geen toneelspel 
maar proberen te leven zoals de in-
dianen in de periode tussen 1860-
1890. 

Bezoekers van het kampement zien 
de ‘indianen’ tijdens hun dagelijkse 
bezigheden. Een groot deel van de 
dag zijn ze bezig met het bereiden 
van eten en met het maken van ma-
terialen. Er zijn ook handgemaakte 
spullen te koop. Op zondagmiddag 
kunnen kinderen zich laten schmin-
ken en een dromenvanger, een ver-
entooi of sieraden maken. 

Buitencentrum De Pelen
Het kampement ligt op 100 meter lo-
pen vanaf Buitencentrum De Pelen, 
het bezoekerscentrum van Nationaal 
Park De Groote Peel. Voor of na uw 
bezoek aan het kampement kunt u 
een heerlijke wandeling maken in dit 
prachtige natuurgebied. Er zijn drie 
uitgezette wandelroutes waarvan er 
één volledig rolstoeltoegankelijk is. 
Het Buitencentrum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 18.00 uur. Voor 
meer informatie, een compleet activi-
teitenoverzicht en een routebeschrij-
ving: www.buitencentra.nl of www.
np-degrootepeel.nl 

Ruud en Jolanda delen hun Passie

Met het in ontvangst nemen van 
de zuivelproducten volle yoghurt 
en slagroom, gaf Wethouder Hans 
Houtman vorige week het officiële 
startschot voor De Passie van Ruud en 
Jolanda. ‘De Passie van...’, is een cam-
pagne van de LLTB waarbij agrarisch 
ondernemers in Weert en Neder-
weert aan hun omgeving vertellen 
hoe zij met veel passie hun werk doen 
en daarmee zorgen voor gezond en 
eerlijk voedsel. Bijvoorbeeld dat heer-
lijke ijsje waarvan we tijdens de zo-
merdagen genieten, is mede mogelijk 
gemaakt door de koeien en de melk-

veehouder die met de best mogelijke 
zorg en passie voor zijn dieren zorgt. 
Melkveehouder Ruud Ketelaars en 
zijn vrouw Jolanda uit Nederweert 
zijn gevraagd om hun passie voor 
koeien en zuivel met u te delen. Daar-
naast heeft Jolanda speciaal voor 
deze campagne haar recept voor 
Hangop, gemaakt van onder meer 
volle yoghurt en slagroom, op papier 
gezet. Lees hun verhaal en kijk voor 
het recept op
www.lltb.nl/depassievan of
www.ditisnederweert.nl /depassie-
van

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

Ook voor verstelwerkzaamheden.



Het afgelopen jaar is er hard gewerkt 
aan de herinrichting van de Kerkstraat, 
Lindanusstraat, een gedeelte van de 
Paulus Holtenstraat en het zichtbaar ma-
ken van de oude waterput. De herinrich-
ting werd mede mogelijk gemaakt door 
een flinke subsidie van de provincie Lim-
burg. Het conserveren van de waterput 
door een bijdrage van dhr. Ruud Kop-
pens. Op 29 augustus werd de opening 
van de Kerkstraat en de onthulling van 
de waterput gevierd met de Nederweer-
ter gemeenschap. 

Samen met vertegenwoordigers van de 
middenstand, horeca, KVW, Dörpsover-
lék, Centrummanagement, het RICK en 
diverse ambtenaren was een gevarieerd 
feestprogramma samengesteld. De 
intocht van de wandelvierdaagse, het 
Limburg Festival, de Streekproducten-
markt, de Korenbattle van Nederweerter 
koren, het Kunstlint, Kunst door Kinde-
ren, Kunst op Straat, het dorpschieten, 
de opening van de kermis en als hoog-
tepunt de officiële opening van de Kerk-
straat. Gezellige drukte, veel activiteiten 
en voor ieder wat wils. De opening was 
een geslaagd feest.

Opening en onthulling
Nadat het duo Aldje Hendriks en Jo 
Bouwels het publiek had opgewarmd, 

spraken burgemeester Evers, wethou-
der Mackus, gedeputeerde Koopmans 
van de provincie Limburg en dhr. Ruud 
Koppens het publiek toe. Het zichtbaar 
houden van de waterput is een cadeau 
van dhr. Koppens aan de gemeenschap. 
Met het symbolisch openen van een 
groot cadeau boven op de put was de 
onthulling van de waterpunt een feit. 
Dhr. Alfons Bruekers van de Stichting 
Geschiedschrijving Nederweert hielp 
een handje. Hij is de initiatiefnemer om 
de put zichtbaar te maken en leverde 
een grote bijdrage aan de voorberei-
ding hiervan.

Flashmob harmonie St. Joseph 
Vervolgens werd het publiek verrast 
door een zogenaamde flashmob van 
Harmonie St. Joseph. Verspreid over 
de Kerkstraat, het plein van het Lam-
bertushof en vanuit de aangrenzende 
bebouwing begonnen muzikanten van 
de harmonie onverwacht één voor één 
te spelen, tot de volledige harmonie op 
sterkte was. Een moment dat menig be-
zoeker kippenvel bezorgde. Ter afslui-
ting werd nog een mooi stuk gespeeld. 

Ballonnenwedstrijd 
Voorafgaand aan de opening kregen 
kinderen een ballon van de vrijwilli-
gers van KVW en een gratis ijsje van de 

gemeente. Tijdens het onthullen van de 
put werden de ballonnen losgelaten. 
De vier ballonnen die het verst komen 
winnen een prijs. In oktober worden 
de prijswinnaars bekend gemaakt. We 
zijn benieuwd of de afstand van de 
ballonenwedstrijd van vorig jaar tijdens 
de opening van Brug 15 (ruim 900 km) 
wordt overtroffen.

Resterende werkzaamheden
De Kerkstraat is nu officieel geopend. 
De komende weken zet de aannemer 
de laatste puntjes op de i. In het najaar 
worden de bomen aangeplant. Verder 
wordt in de Paulus Holtenstraat een 
klein stukje herstraat (tot aan de Ho-
busstraat). De aannemer heeft een jaar 
het onderhoud onder zijn hoede. Alle 
gebreken die zich dan voordoen zal hij 
dan verhelpen.

Voor herhaling vatbaar
De activiteiten tijdens Bruisend Neder-
weert waren een succes. De gemeente 
gaat samen met het Centrummanage-
ment en de andere betrokken partijen 
en personen bekijken of bepaalde 
activiteiten volgend jaar een vervolg 
kunnen krijgen. 

Zodat we ook volgend jaar kunnen 
stellen: Nederweert Bruist!

Vanaf dit schooljaar is het een keuze 
van scholen om de maatschappelijke 
stage wel of niet uit te voeren. Vanuit 
het Rijk staan hiervoor geen financiële 
middelen meer tegenover. Het Cita-
verde College vindt het belangrijk om 
jonge mensen kennis te laten maken 
met vrijwilligerswerk. De school gaat 
daarom ook in schooljaar 2014-2015 
door met de maatschappelijke stage. 

De derde klassers van het Citaverde 
College (ongeveer honderd leerlingen) 
gaan komend jaar dus gewoon op zoek 
naar een maatschappelijk stage. De 
communicatie hierover verloopt voor-
taan via de school zelf en niet meer via 
de website de jonge vrijwilliger. Deze 
website is vanaf 1 september jl. niet 
meer actief. Verenigingen en instanties 
kunnen hierop dus geen vacatures meer 
plaatsen en leerlingen kunnen geen va-
catures meer zoeken via deze website.

Gemeente ondersteunt 
De gemeente Nederweert ondersteunt 
het initiatief van de school van harte. 
Het sluit aan op de Wmo verant-
woordelijkheid van gemeenten als het 
gaat om (jeugd-)participatie, leefbaar-

heid en het ondersteunen van vrijwil-
ligers. Leerlingen worden zich door de 
maatschappelijke stage bewust dat zij 
invloed hebben op de maatschappij: 
dat ze iets kunnen verbeteren in hun 
eigen omgeving of in de omgeving van 
anderen. 

Leerlingvolgsysteem 
De gemeente Nederweert heeft daarom 
besloten om éénmalig een bedrag 
hiervoor beschikbaar te stellen zodat 
het Citaverde College in de gelegenheid 
wordt gebracht om met name het leer-
lingvolgsysteem op de nieuwe situatie 
aan te passen. 

Heeft u vragen? Belt u dan met mev-
rouw K. van Diesen van de afdeling 
Samenleving & Ruimte.

Samen gezellig feesten
Feestelijke opening Kerkstraat en onthulling waterput

GemeenteContact
Donderdag 4 september 2014

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 

6030 AA Nederweert

Telefoon: 14 0495 of 0495-677111

Fax: 0495-633245 

E-mail: info@nederweert.nl

Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 

 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

U vindt het belangrijk om te weten wat er in uw 

leefomgeving gebeurt en welke besluiten de 

gemeente neemt. Daarom bieden we u verschil-

lende mogelijkheden om de officiële bekend-

makingen in te zien.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen zorgt 

ervoor dat u direct de meest recente lokale, maar 

ook regionale en landelijke bekendmakingen 

per e-mail ontvangt. Aanmelden is eenvoudig. 

Ga naar www.nederweert. nl>Actueel>Officiële 

bekendmakingen. Inschrijven kan met het eigen 

e-mailadres. Vervolgens  ontvangt de abonnee 

de bekendmakingen vanzelf wekelijks via e-mail. 

Het is mogelijk zelf een interesseprofiel samen 

te stellen. 

De officiële bekendmakingen worden weke-

lijks in een duidelijk pdf-overzicht op de website 

geplaatst; het moment van plaatsing wordt ook 

via social media verspreid. 

Het overzicht wordt geprint en bij de receptie 

van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-

nen een exemplaar mee naar huis nemen.

Het overzicht wordt in de publicatiekast aan de 

voorzijde van het gemeentehuis gehangen.

In de hal van het gemeentehuis staat een 

computer , zodat iedereen in de gelegenheid  is 

om de bekendmakingen  digitaal in te zien.

Inwoners die niet over internet beschikken en 

een fysieke beperking hebben, kunnen op ver-

zoek het overzicht per post toegestuurd krijgen. 

De feestelijke opening markeerde ook de start van de kermis. Foto: Dion Huiberts / Nederweert Actueel 

Verder met maatschappelijke stage

Op de website...
 Vegen van wegen 
 PlanMER A2-N266

www.nederweert.nl

Hartslag voor  
Nederweert 
Op woensdag 3 september om 19.30 
uur houdt de Stichting Hartslag voor 
Nederweert samen met ambulance-
voorziening Limburg-Noord een infor-
matieavond in de kantine van  
SV Leveroy, Graanmolen 4 te Leveroy. 

Dankzij ruim 260 vrijwilligers kan in 
de gemeente Nederweert sneller hulp 
worden geboden aan mensen met 
hartcirculatieproblemen. De stichting 
Hartslag voor Nederweert is blij met 
zoveel betrokken burgers. Uiteraard 
kan ze nog aanmeldingen gebruiken. 

Meer informatie, kijk op www.
hartslagvoornederweert.nl of neem 
contact op via tel. 06 53470980, of via 
info@hartslagvoornederweert.nl.

Vrijwilligers 
gevraagd
Sinds een aantal jaren steunen we het 
project Hulp bij dementie, een initiatief 
van de gezamenlijke zorgpartners in 
Limburg. We stellen middelen beschik-
baar voor opleiding en begeleiding van 
vrijwilligers. De zorgpartners kunnen 
nog vrijwilligers gebruiken. 

Bij het project Hulp bij dementie 
coördineren casemanagers de totale 
zorg voor en rondom de cliënt. Voor de 
hulpbehoevenden en de mantelzorger 
is dit prettig, omdat zij daardoor één 
aanspreekpunt hebben. Om de man-
telzorger nog beter te kunnen onder-
steunen en te ontlasten ondersteunt de 
gemeente het project door middelen 
beschikbaar te stellen voor opleiding en 
begeleiding van dementievrijwilligers. 

De zorggroep coördineert de werving, 
opleiding en begeleiding. Zij zijn nog 
steeds op zoek naar enthousiaste inwo-
ners. Hebt u interesse om als dementie-
vrijwilliger aan de slag te gaan? Neem  
dan contact op met Josefien Hoeben 
van Groene Kruis Vrijwilligers, tel 06 
44349810, e-mail: josefien.hoeben@
dezorggroep.nl.

De mantelzorgconsulent van het 
steunpunt Mantelzorg kan u hierover 
ook meer vertellen. Zij houdt elke 
donderdagochtend een inloopspreek-
uur in het Groene Kruisgebouw aan de 
Kapelaniestraat 3 in Nederweert. Ze is 
bereikbaar via tel. 0495 633 504 of 06 
43349475. 

Meer informatie over hulp bij dementie, 
kijk op www.hulpbijdementie.nl.

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

Regelmatig ontvangen gemeentes 
verzoeken om informatie in het kader 
van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) die niet gericht zijn op het krijgen 
van informatie, maar op het innen van 
dwangsommen in het kader van de 
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 
beslissen. Veelal worden deze verzoeken 
per e-mail ontvangen. Om dit misbruik 
tegen te gaan nemen we een Wob 
verzoek voortaan alleen in behandeling 
als dit schriftelijk wordt ingediend. We 
leggen uit waarom. 

Communicatiebeleid 
Op het gebied van communicatie is veel 
gaande. De opkomst van sociale media 
en de ontwikkeling van (nieuwe) techni-
sche middelen zorgen bijvoorbeeld voor 
talrijke netwerken en nieuwe manieren 
van communiceren. De gemeente Neder-
weert houdt in haar communicatiebeleid 
zoveel mogelijk gelijke tred met deze 
ontwikkelingen. Dat doen we op de 
maat van Nederweert. 

Steeds meer digitaal 
We verliezen daarbij belangrijke doe-
len van overheidscommunicatie niet uit 
het oog. Eén van de doelen is dat we 
voldoen aan het recht van de burger op 
informatie van de overheid. Dat doen 
we als gemeente door informatie actief 
openbaar te maken op een voor ieder-
een begrijpelijke manier. We verschuiven 
daarbij steeds meer van papier naar di-

gitale communicatie omdat steeds meer 
mensen daar gebruik van maken.

Recht op informatie 
Burgers hebben recht op communica-
tie door en met de overheid. Ze kun-
nen informatie vragen, meedenken, 
hun mening geven of een klacht uiten. 
Een van de manieren om informatie te 
krijgen is door een beroep te doen op de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 
Daarbij kan het gaan om belangrijke, 
complexe of gevoelige onderwerpen. 
Komt zo’n verzoek bij ons binnen, dan 
geldt een aantal regels (procedures) met 
betrekking tot het beantwoorden. Eén 
daarvan is de termijn waarbinnen geant-
woord moet worden. 

Toename Wob-verzoeken 
De laatste jaren merken de gemeentes 
in Nederland dat er personen en/of 
bureau’s zijn die gemeenten een Wob-
verzoek sturen waarbij het niet draait 
om het krijgen van de informatie, maar 
om de procedure. Als een gemeente 
niet binnen een afgesproken termijn 
antwoordt kan er namelijk een dwang-
som worden opgelegd. Het aantal van 
dergelijke Wob-verzoeken neemt toe. 
In 2013 ontvingen we dertig verzoeken. 
In de eerste helft van 2014 waren dat 
er al twintig. Een groot deel hiervan 
is oneigenlijk en wordt tegelijkertijd 
gericht aan veel gemeenten. Met de 
afhandeling hiervan is vaak veel tijd (en 

dus geld) gemoeid. 

Ervaringen 
Voor degenen die proberen misbruik te 
maken van de Wob is het gebruik van 
e-mail ideaal. Een e-mail is snel ver-
stuurd. Ook is een verzoek per e-mail 
vrij van kosten en eenvoudig te richten 
aan meer bestuursorganen tegelijk. We 
hebben gekeken naar mogelijkheden 
om het aantal oneigenlijke verzoeken 
terug te dringen. Mede op basis van ju-
risprudentie (rechtspraak) en ervaringen 
bij andere gemeenten is besloten om de 
elektronische weg af te sluiten voor Wob 
verzoeken en alle correspondentie met 
betrekking tot een dergelijk verzoek. 
 
Schriftelijk
Verzoeken die toch nog via de e-mail 
binnen komen worden geweigerd. Dit 
kan via e-mail. Het weigeren van een 
per e-mail verzonden Wob-verzoek is 
niet vatbaar voor beroep en bezwaar. De 
weigering maken we zo spoedig moge-
lijk aan de aanvrager bekend. Daarbij 
kan de aanvrager in de gelegenheid 
gesteld worden de aanvraag alsnog op 
de juiste wijze in te dienen. Een ver-
zoek om informatie op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
wordt alleen nog maar in behandeling 
genomen als deze per post is ontvangen. 
Verzoeken en correspondentie die via 
de mail of fax binnenkomen worden 
geweigerd.

Aanpassing spelregels Wob verzoeken



Sportnieuws HBS Wilhelmina

Programma
6 en 7 september veldwedstrijd te Someren
11 september Krekeltoernooi te America. 
Vertrek 18.45 u.
14 september Vriendschappelijke wed-
strijd te Geldern Walbeck (D)
19-20-21 september 1e en 2e Indoorwed-
strijd bij De Batavieren Treffers Weert
20 en 21 september veldwedstrijd te Ko-
ningslust
26-27-28 september 1e Bondswedstrijd bij 
HBS Wilhelmina Ospel
4 en 5 oktober 3D wedstrijd te Someren

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

Hoera, het nieuwe seizoen van JongNL 
Budschop begint weer!
De vakantie is weer achter de rug, de scho-
len zijn weer begonnen. En dat is goed 
nieuws, want dan begint het nieuwe sei-
zoen van Jong Nederland ook weer!
We gaan eerst nog even kermis vieren, en 
daarna is het weer iedere week feest op 
onze mooie blokhut.
Van jullie leiding hebben jullie gehoord 
wanneer jullie groep weer precies begint.
Mocht je nog geen lid zijn, geen paniek. Je 
mag maar liefst 4x komen kijken en beleven 
of JongNL wat voor jou is.

Maandag:
M24: 18.30-20.00
M21: 19.00-20.30

Dinsdag:
J24: 18.45-20.15
M22: 19.00-20.30

Woensdag:
G23: 18.30-20.00
J21: 19.30-21.00

Donderdag:
M25: 18.00-19.30
J25: 18.00-19.30

Vrijdag:
Minioren: 18.00-19.30
J22: 19.30-21.00

Voor vragen stuur een mailtje naar jong-
nederlandbudschop@gmail.com of bel op 
bovenstaande tijden naar de blokhut op te-
lefoonnummer 0495-634152.
Op de hoogte blijven van de laatste JN-
nieuwtjes? Volg ons op www.facebook.
com/jongnederlandbudschop

Competitieprogramma Jeugd
Zaterdag 6 september
IVO A1 – Merefeldia A1  13:30/15:00
Merefeldia B1 – Panningen B1  15:00
Merefeldia C1 – Reuver C1  13:30

Bekerprogramma Jeugd
Zaterdag 6 september
Boekoel A1 – Merefeldia A2  12:45/14:00
Merefeldia B2 – SC Leeuwen B2  15:00
Merefeldia MB1 – Brevendia MB1  15:00
Merefeldia C2 – Panningen C2  13:30
Merefeldia C3 – SVH’39/Vesta C2  13:30
Haelen MC1 – Merefeldia MC1  12:00/13:00
Maarheeze D1 – Merefeldia D1G  10:30/11:30
Merefeldia D2 – MMC Weert D2  12:15
RKSVO D2G – Merefeldia D3  11:15/12:00
Merefeldia D4 – Haelen D2  12:15
Merefeldia E1 – SNA E1  11:00
Panningen E3 – Merefeldia E2  08:30/09:30
Merefeldia E3G – DESM E2  11:00
Maarheeze E3 – Merefeldia E4G  08:30/09:30
Merefeldia E5 – Rood Wit’67 E3M  10:00
FC Oda E5 – Merefeldia E6G  08:45/09:30
Eindse Boys E3M – Merefeldia E7M  08:30/09:15
Merefeldia F1 – SVVH F1G  10:00
Merefeldia F2 – Laar F3  10:00
Merefeldia F3 – Helden F2  09:00
SV Budel F4M – Merefeldia F4G 07:45/08:45
Helden F4 – Merefeldia F5G  10:00/11:00

Woensdag 10 september
FC Oda D1 – Merefeldia D1G  17:45/18:30

Competitieprogramma Senioren
Zondag 7 september
Merefeldia 1 – FC Cranendonck 1  14:30
Merefeldia 2 – FC Oda 2  11:00

Bekerprogramma Senioren
Dinsdag 2 september
RKSVO 1 – Merefeldia 1  18:15/19:30

Zondag 7 september
DESM 3 – Merefeldia 3  10:30/11:30
Merefeldia 4 – ONDO 3  12:00
Merefeldia 6 – RKSVV 2  10:00
DESM 4 – Merefeldia 7  12:00/13:00
Merefeldia VR1 – Brevendia VR1  10:00

RKSVO Nieuws

Dinsdag 2 september:
RKSVO 1 - Merefeldia 1 19.30

Woensdag 3 september:
Eindse Boys da.1 - RKSVO da.2 19.30

Zaterdag 6 september:
RKSVO A1 - RKMSV A1 15.00
RKSVO A2 - vrij
Heer B1 - RKSVO B1 13.00
RKSVO B2 - Altweerterheide A1 15.00
DVO C2 - RKSVO C1 11.30
SVH’39 C1 - RKSVO C2g 13.30
RKSVO C3g - vrij
Rood/Wit’67 D1 - RKSVO D1 11.30
RKSVO D2g - Merefeldia D3 12.00
RKSVN E1 - RKSVO E1 11.00
RKMSV E2 - RKSVO E2 09.30
RKSVO E3 - FC Oda E4 10.00
RKSVO E4 - DESM E5M 10.00
RKSVO E5g - VV GKC E3 10.00
RKSVO E6g - FC Oda E6 10.00
VV GKC F1g - RKSVO F1g 09.30
Panningen F2 - RKSVO F2g 10.30
SHH F2 - RKSVO F3g 08.30
RKSVO F4g - FC Oda F4 11.00

Zondag 7 september:
Leveroy 1 - RKSVO 1 14.30
RKSVO 2 - vrij
RKSVO 3 - RKVB 3 12.30
RKSVN 3 - RKSVO 4 10.30
Heythuysen 3 - RKSVO 5 10.30
RKSVO 6 - VV GKC 4 10.00
RKSVO 7 - SV Laar 8 10.00
RKSVO da.1 - SV Venray da.3 12.00
RKSVO da.2 - Bruheze da.1 10.00

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

SAMEN GROOTS, SAMEN DOEN
staat in het Nederweerts blazoen.
Jammer dus dat het A-2/N-266 project
zoveel onrust en argwaan wekt.
‘t Is goed het eigen voortuintje even 
te vergeten
en te handelen naar eer en geweten.
Dit is geen zaak van voor of tegen.
Laat het Nederweerts belang a.u.b. 
zwaarder wegen.

B.B.

PINKe

Programm Di. 2 sept Senioren (Beker)
Eindse Boys 1 - Egchel 1 19.30 uur

Programma Za. 6 sept Junioren Beker
Eindse Boys A1 - Vesta A1 18.00 uur 
FC Maasgouw B2 - Eindse Boys B1 13.00 uur 
Boekoel MB1 - Eindse Boys M B1 11.00 uur 
Maarheeze C1 - Eindse Boys C1G 13.00 uur 
Eindse Boys C2 - St.Joost/EVV C2 11.00 uur 
Eindse Boys D1 - RKMSV D1 12.00 uur 
Eindse Boys E1 - Rood Wit’67/Nijr. E1 09.15 uur 
Panningen E5 - Eindse Boys E2 09.30 uur 
Eindse Boys E3M - Merefeldia E7M 09.15 uur 
Eindse Boys F1 - RKESV F1 10.30 uur 
RKMSV F5G - Eindse Boys F2 10.45 uur

Programma Za. 6 sept Veteranen
Eindse Boys - RKSVN 17.00 uur

Programma Zo. 7 sept Senioren Comp.
Eindse Boys 1 - IVS 1 14.30 uur

Programma Zo. 7 sept Vrouwen Comp.
Laar VR1 - Eindse Boys VR1 10.00 uur

Programma Zo. 7 sept. Senioren Vriendsch.
Eindse Boys 2 - Leveroy 2 11.00 uur 
Eindse Boys 3 - Heythuysen 4 10.30 uur 
Brevendia 5 - Eindse Boys 4 10.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys 1 – IVS 1
Kuster Tuin en Parkmachines
Donderdag 4 sept start kaarten aanvang 
20.00 uur
Voor wijzigingen of ingelaste wedstrijden 
 zie www.eindseboys.nl

SchietSportcentrum “Kraan”

Miranda Klomp & Tjeu van de Berg • Kraan 18b • 6031 RX Nederweert
tel/fax 0495-632705 • mob. 06-22495037 • schietsportcentrumkraan@planet.nl

VooR eeN BedRijfs-, faMilie- of 
groepsfeest, vereniging of zomaar een 

gezellige avond met vrienden eens 
iets anders doen. Bijvoorbeeld 

pistool-, revolver- of geweerschieten.

Tevens zijn onze automatische 100 meter banen uitermate
geschikt voor het inschieten van kogel geweren en jachtbuksen.

dit onder toezicht van bekwame instructeurs.

Zaterdag 17 augustus was weer onze tradi-
tionele Divemasterdag. Ter voorbereiding 
op het nieuwe zwembadseizoen komen alle 
begeleiders van DTN een zaterdag bij elkaar 
om het afgelopen seizoen te evalueren en 
het nieuwe programma te bespreken. Loes 
had voor lekkere cake gezorgd en Frank 
mocht zijn prijs in ontvangst nemen voor de 
fotowedstrijd. Daarna zijn alle begeleiders 
naar Thorn afgereisd voor een upgrade van 
ons AWARE project o.l.v. Peter Postma. Met 
dit project willen we de visstand rondom het 

Divemasterdag

grote wrak van Thorn verbeteren. Daarvoor 
hebben we objecten in het water gelegd op 
een diepte van 7-8 meter die voorzien wor-
den van gesnoeide takken en struiken. Tussen 
deze takken kunnen de vissen dan kuit afzet-
ten en beschutting zoeken. Dat dit al tot suc-
ces heeft geleid blijkt uit de grote hoeveel-
heid vis die er al rond het project aanwezig is. 
Na gedane arbeid is het altijd lekker rusten. 
Dat gebeurde dan ook bij de pannekoeken-
bakker in Thorn waar we een smakelijk en 
gezellig einde aan de dag maakten. 

Hallo schuttersvrienden,

Uitslagen Bondsfeest Stramproy:

Nieuwe exercitie gewapend
Mooiste geheel 175  pnt.
Beste houding 156,2  pnt.
Beste defilé   92 pnt.
Bordjesdrager 158 pnt.
Commandant   56 pnt.
Vaandeldrager 151 pnt.
Tambour-maître optocht 159,8 pnt.
Tambour-maître marswedst. 152 pnt.
Marswedstrijden 155 pnt.
Koningspaar 169 pnt.

Op zondag 7 september vind het laatste 
bondsfeest van 2014 plaats.
St. Barbara Leveroy organiseert dit feest op 
het feestterrein aan de Heerbaan t.o. nr. 5
Let op: Aanvang van de optocht is 12.30 
uur. Alle geüniformeerde leden 11.45 uur 
aanwezig zijn op de feestweide.. De mars-
wedstrijd staat gepland om 13.45 uur.
De Persoonlijke Kampioenschappen op za-
terdag 6 september vinden plaats op dezelf-
de locatie. Deelnemende schutters dienen 
om 9.30 uur aanwezig te zijn.
Bij evt. vragen neem contact op met de buk-
smeesters.

Agenda augustus en september
03 – 9 Bijeenkomst activiteitencommissie 

19.00 uur Clubgebouw
06 – 9 Persoonlijke Kampioenschappen 

schuttersbond E.M.M. Leveroy 
 Geen schietoefening bij het clubge-

bouw
07 – 9 Bondsfeest St. Barbara Leveroy (6)
13 – 9 Jeugd Emm dag met prijsuitreiking 

jeugd i.s.m. schutterij St. jacobus 
Hunsel

13 – 9 Schietoefening 19.00 uur Clubgebouw
14 – 9 Fietstocht – bijeenkomst 12.45 uur 

Clubgebouw
20 – 9 Schietoefening Clubgebouw 19.00 uur
21 – 9 75 jaar bestaan Parochie H. Gerardus 

Majella
 Tinus Stienen beker/ beste schutter  

14.00 uur
27 – 9 Schietoefening 19.00 uur Clubge-

bouw

Met schuttersgroet.
Het bestuur.

Programma SV Leveroy

Zaterdag 6 september. (beker)
B – Jeugd = Vrij
Leveroy D1 - Odilienberg D1     13.00 uur
Leveroy D2 - Budel D4                 11.00 uur
Leveroy E1 - Boekoel E1               9.00 uur
Leveroy F1 = vrij
Leveroy F2 - Maasgouw F2         9.00 uur

Zondag 7 september
Leveroy 1 - RKSVO 1                 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Leveroy 2               11.00 uur
Roggel 6 - Leveroy 3               11.00 uur
Leveroy Vr - VV GKC Vr             10.30 uur

Meer nieuws op www.svleveroy.nl 

Te koop:

appels
Fruitbedrijf Hoeben

Heysterstraat 17

De vakantie is ten einde en het sportseizoen 
begint met zijn eerste trainingen. De start 
van spetterende sportactiviteiten in en om 
Nederweert.  
Wederom is Jumping Giants Nederweert 
erin geslaagd om een oefenwedstrijd te or-
ganiseren van Maxxcom BSW. De tegenstan-
der is  BBC Kangoeroes Basket Willebroek 
uitkomend in de hoogte Belgische klasse.   
De wedstrijd vindt plaats op vrijdag 12 sep-
tember 2014 in de Jumping Giants Arena van 
sporthal “de Bengele” in Nederweert. Aan-
vangstijdstip 20.00 uur
Na een teleurstellend seizoen zonder enige 
Amerikaanse inbreng, start BSW Weert 
weer vol goede moed onder leiding van 
hoofdcoach Niels Vorenhout aan een nieu-
we reeks oefenwedstrijden.
Doelstelling is om zich weer in de strijd om 
het Nederlandse kampioenschap te men-
gen. Een mix van jonge Nederlandse talen-
ten, mogelijk nog aangevuld met Ameri-
kaanse explosiviteit,  zal het in Nederweert 
moeten opnemen tegen een gemotiveerde 
opponent.    
Steunpilaar binnen Maxxcom BSW is Neder-
weertenaar en erelid van onze basketball-
club Jumping Giants,  zoon van voormalig 
speler en BSW-coach Ollie van Kempen, 
oftewel KENNETH VAN KEMPEN.  Ondanks 
het teleurstellend voorgaand seizoen heeft 
Kenneth besloten om Maxxcom BSW trouw 
te blijven en te bouwen aan een nieuw BSW. 
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, be-
gunstigers , sponsoren en verder iedereen 
die basketball-minded is op deze dag te mo-
gen begroeten en te laten genieten van een 
spannende wedstrijd. Kortom een sportieve 
bijdrage om de basketballsport in Neder-
weert 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 be-
wegen steeds minder. Veel kinderen bren-
gen 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 Bas-
ketball-clinic georganiseerd worden met 
professionele 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 
interesse om eens te komen spelen in team-
verband, dan is dit je kans.  Trek eens je 
sportkleren aan en kom eens basketballen 
bij de “gezelligste”club uit Nederweert. Er 
staan ervaren en enthousiaste trainers klaar 
om je een clinic (les) te geven. De sport le-
vert een positieve bijdrage aan je gezond-
heid  en helpt je sociale interesses te verbre-
den. 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 uit-
ademt.  
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 
toegang tot een oefenwedstrijd  van Maxx-
com BSW tegen BBC Kangoeroes Basket Wil-
lebroek, een wedstrijd met een internatio-
naal karakter. 
Aanmelden dus via clinic@jumpinggiants.nl 
!  O ja, en denk eraan om sportkleding en 
zaalschoenen mee te nemen.
Voor toegang tot de wedstrijd zal een kleine 
bijdrage gevraagd worden van € 3,-  voor 
personen 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!

eredivisie-basketball in Nederweert!

Houd het vakantiegevoel vast!

Kijk je ook met plezier terug op de zo-
mer? En weet je nog hoe lekker je je 
voelde? Dat goede gevoel van de zo-
mer en de vakantie ontstaat ook om-
dat er tijd was voor rust, balans, ge-
zondheid en wellicht meer beweging. 
Je kunt weer relativeren, je voelt je 
uitgerust en bent in balans. De kunst 
is om dit fijne gevoel vast te houden, 
ook nu de dagen korter worden en 
de dagelijkse routines weer terugge-
keerd zijn. Door te blijven werken aan 
je lichaam én aan de geest!
De body & mind-workout geeft hier-
toe een prima gelegenheid.  Naast 
de lichamelijke fitheid wordt ook ge-
werkt aan de rust en positiviteit van 
je denken. Tijdens de body & mind-
workout wordt gewerkt met een 
centrale boodschap, waarna er oefe-
ningen gedaan vanuit yoga, pilates 
en callanetic’s. Of je deze les nu ziet 
als een intensieve fitness, een milde 
vorm van therapie, een mooie erva-
ring, een yoga sessie of een bron van 
ontspanning, er is reden genoeg om 
er nu mee te beginnen en het vakan-
tiegevoel te verlengen! 
En het weldadige effect van de  body 
& mind workout merk je direct, niet 
alleen aan je lichaam maar ook aan je 
brein en aan je gemoedstoestand!
Je kunt dit in september gratis pro-

beren. Reserveer een proefles body & 
mind workout per telefoon of e-mail.
Naast de body & mind-lessen wor-
den er ook lessen aerobic-fitness ge-
geven: na een warming-up worden 
in een intensief tempo oefeningen 
gedaan om kracht en uithoudings-
vermogen van de spieren te trainen 
(dynamisch en statisch). De les wordt 
afgesloten met stretches en lenigma-
kende oefeningen. Een uitstekende 
manier om uw lichaam en conditie op 
peil te houden!

De lessen in de dans- en yogastudio 
van sporthal de Bengele zijn op dins-
dag 26 augustus en donderdag 28 au-
gustus weer begonnen.
 
dinsdagmorgen
9.30-10.30 aerobic-fitness (wachtlijst)
dinsdagmorgen
10.30-11.30 body & mind 
donderdagavond
19.30-20.30 aerobic-fitness 
donderdagavond
20.30-21.30 body & mind intensief

Meer informatie of om een proefles 
te reserveren, kijk op
www.lisettesickmann.nl , mail naar
lisettesickmann@hotmail.com of bel 
0495-544537. 

VERZEKERINGEN?
VERZEKER U VAN HET BE STE ADVIE S!

KIJK OP WWW .ZUIDERHUIS.NL  VOOR MEER INFO.

Cursus iPad voor 
beginners bij Bibliocenter 

Een iPad heeft talloze handige mo-
gelijkheden. In de tweedelige cursus 
iPad bij Bibliocenter Weert leert u 
hoe u optimaal gebruik kunt maken 
van uw iPad. Deze cursus is speciaal 
voor de beginnende gebruikers. De 
bijeenkomsten zijn kleinschalig, voor 
maximaal vijftien deelnemers. Ze 
worden gegeven door Els Meeuwis-
sen, mediacoach bij Bibliocenter.

De eerste bijeenkomst is dinsdag 
9 september van 13.30 tot 15.30. 
De vervolgbijeenkomst is op 23 sep-
tember. Adres: Wilhelminasingel 
250, 6001 GV  Weert. Kosten voor 
twee middagen € 30,00 voor biblio-
theekleden, € 17,50 voor niet-leden. 
Aanmelden via www.bibliocenter.nl 
of aan de balie van uw bibliotheek.
In de cursus krijgt u veel tips en trucs 
en leert u hoe u gratis apps of boe-
ken kunt vinden. Er komt aan bod 
wat een iPad is en de welke moge-
lijkheden een iPad heeft.  U leert hoe 
u mapjes maakt, leert werken met 
multitasking programma’s en een 
schermafdruk maken. U oefent met 
het zoeken aan apps en hoe u App-
notitie en Safari toepast.
Deelnemers moeten erom denken de 
eigen opgeladen iPad mee te nemen, 
plus het apple ID (=e-mailadres) en 
wachtwoord voor de Appstore.

Te huur gevraagd:

landbouwgrond
en weiland

Jan Knapen, tel. 631484



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 overma-
ken van misstipendia, kerkbijdrage, giften 
e.d. NL80 RABO 01355 072 27 ten name van 
Kerkbestuur Sint-Lambertusparochie te Ne-
derweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 
4 tot en met 13 september 2014 

DONDERDAG 4 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Gregorius, paus en kerk-
leraar
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 uur H. Mis.

VRIJDAG 5 SEPTEMBER
Eerste vrijdag van de maand, bijzonder toe-
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel - ter ere van 
Onze Lieve Vrouw van het Hart.

ZATERDAG 6 SEPTEMBER
Vooravond van de 23ste zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis - (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. L. Caris) – jaardienst Tjeu 
en Ciska Smolenaers-Kluskens en zoon Theu, 
jaardienst Harrie Verdonschot en schoonzoon 
Jo Heijnen, overleden ouders Stultjens-van 
Tongerlo (vanwege verjaardag), ouders Van 
Grimbergen-Tegelaers, Mia Haenen-Teeuwen.

ZONDAG 7 SEPTEMBER
Drieëntwintigste zondag door het jaar   
09.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector W. 
Engelen) – jaardienst Peter J.H. Ceresa en Ma-
ria Elisabeth-Vaessen, jaardienst Sjeng Soers.
Na afloop van de hoogmis koffie-/thee-
bijeenkomst en fris voor de kinderen in Pa-
rochiecentrum

MAANDAG 8 SEPTEMBER
Feest van Maria Geboorte
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph. 

DINSDAG 9 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Petrus Claver, priester
18.30 uur Rozenkransgebed in Mariakapel.
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

WOENSDAG 10 SEPTEMBER
Geen rozenkransgebed en H. Mis.

DONDERDAG 11 SEPTEMBER
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste.
18.30 uur Rozenkransgebed.
19.00 H. Mis.

VRIJDAG 12 september
Gedachtenis van de heilige naam van Maria
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER
Gedachtenis van H.-Johannes Chrysostomus, 
bisschop en kerkleraar - vooravond van het 
feest van Kruisverheffing
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantantes, 
lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst Maria 
Heijmans en ouders Heijmans-Beerens, jaar-
dienst Maria Coumans-van Nieuwenhoven, 
Jaardienst Roos Janssen, ouders Gielen-van 
Gemert, familie Stienen-Coppen.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

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

Bankrekeningnummer: 
NL15 RABO 0128 4006 25 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47 RABO 0128 4024 74

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

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

Tel. Parochiebureau 0495-651230

Week van 6 september 2014 – 
13 september 2014

Zondagmorgen 7 sept. 9.30 uur:
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als hgm. voor  Jac 
Naus, Als jrd. voor Gerda Stienen-Corsten, 
Johannes Niessen, Liza Niessen-Timmermans 
en tevens voor Sem Niessen en Gerda Nies-
sen,  Als hgm. wegens een bijzondere in-
tentie, Als zwd. voor Maria Triepels-Wulms 
(Canticum Novum)

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Kerkbijdrage: NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 7 september 
10.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie.

Vrijdag 12 september
15.00 uur Huwelijksmis  waarin Mark Thijssen 
en Cindy van de Manakker elkaar het sacra-
ment van het huwelijk toedienen.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 
Tjongerstraat 3 tel. 626380

b.g.g. in spoedgevallen 06-22617907 
e-mail: leniemackus@outlook.com

NL96 RABO 0135 5077 15

6 t/m 13 september 2014

ZATERDAG 6 september: 19.15 uur H. Mis, 
koor De Leeuwerik, ter ere aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 13 september: 19.15 uur H. 
Mis, koor De Sleutels.

LEZERS:  zaterdag 6 september Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 13 september 
Nelly Stienen

MISDIENAARS: zaterdag 6 september Ayla 
Beerens en Famke Aarts, zaterdag 13 sep-
tember Valerie en Lois Beerens.

KINDERWOORDDIENST 6 september: 
beste kinderen, nu de zomervakantie weer 
voorbij is en de school weer begonnen, be-
ginnen ook weer de kinderwoorddiensten. 
A,s, zaterdag 6 september om 19.15 uur zijn 
jullie weer van harte welkom in de sacristie.

“Iets wordt pas onmogelijk, als je zelf alle 
mogelijkheden uitsluit..”

Parochie O.L. Vrouw 
Onbevlekt Ontvangen Ospel

Pastoor A. Koumans, OMI Ospel
O.L. Vrouwestraat 53 6035 AN

tel/fax 631307 
In spoedgevallen boodschap inspreken.

Spreekuren :
pastoor: dinsdag + donderdag 10.30-12.00 
pastorie: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 

IBAN rekeningnummers
NL73 RABO 0140 3005 11 en

Gezinsbijdrage NL94 RABO 0140 3018 79

KERKDIENSTEN 5  – 13 september. 

Vrijdag 5 september, 1e vrijdag van de 
maand: ziekencommunie.

Zaterdag 6 september, 
19.00 (Zanggroep Ospel) 
familie Houtappels-Gijsen en zoon Theu, ter 
nagedachtenis aan Teng Lammers, voor de 
leden en overleden leden van Beugelclub ‘t 
Kloeester. 

Zondag 7 september, 23e zondag door 
het jaar
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans) ghm 
Henricus Soers, Gertrudis Scheepers en zonen. 

Dinsdag 9 september
15.00 Gouden huwelijksfeest echtpaar Rae-
makers-Naus (eigen muziek).

Donderdag 11 september
19.00  voor de zieken. 

Zaterdag 13 september, H. Johannes 
Chrysostomus, bisschop en kerkleraar,  
19.00 (Samenzang) 
Lien Vaes-Slaats (verjaardag), ghm Sjef Her-
mans en An Hermans-de Wit.  

ACOLIETEN:  
za. 6 sept.: Mathijs van Lierop, Edwin van Rooijen; 
zo. 7 sept.: Richard Wilmsen, Thomas Wilmsen; 
za. 13 sept.: Harry Geerlings, Kathy Geerlings. 

DOOPSELS:
Door het sacrament van het H. Doopsel is Trent 
Kluskens, Hovensteeg 7, in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen dopeling en ou-
ders van harte proficiat een fijne toekomst.

EEN MONUMENT MET VELE MONUMENTEN: 
Het dekenaat Weert heeft het initiatief geno-
men om tijdens de Open Monumentendag op 
zondag 14 september 2014 van 14.00 tot 17.00 
uur de begraafplaatsen van de parochies van 
het dekenaat Weert open te stellen, ook die 
van Ospel. Er is dan een vrijwilliger aanwezig 
om informatie te geven en vragen te beant-
woorden. Een begraafplaats is als geheel een 
monument van de gemeenschap, die daar 
haar doden te ruste heeft gelegd. Zo bezien 
maakt een begraafplaats deel uit van het col-
lectieve immateriële erfgoed. Binnen dit grote 
monument bevinden zich de individuele mo-
numenten: de graven. Graven waaraan extra 
zorg is besteed, juist vanwege hun emotionele 
waarde. Ook op het Ospelse kerkhof zie je heel 
wat opmerkelijks : kunstzinnig monumenten, 
vormen van kitsch, eenvormige grafstenen met 
vaak een individueel tintje. Grafstenen ademen 
ook de “mode” van een bepaalde periode uit 
(tekst, lettertype, omheining van het graf, al dan 
niet met een afbeelding van de overledene). In 
Ospel ligt ook een oorlogsgraf van Jac Schreurs, 
een Ospels lid van de “Ondergrondse Dienst”, die 
bij het ruimen van landmijnen omkwam. En er is 
een monument ter herinnering aan de Ospelse 
slachtoffers van WO II.

Pastoor A. Koumans.  
 

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Banknummer Sint Rochusparochie:  Rabo-
bank:  NL97RABO 0135506824
of  ING:  NL39ING 0001836498.

Wijziging:
Voor het bestellen van H. Missen, het op-
geven van intenties en het uitschrijven van 
doopbewijzen kunt u contact opnemen met 
Mia Gubbels, telefoon: 06 50601803. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
van € 20,00 overmaken op Rabo-bank:  NL-
97RABO 0135506824
van de St. Rochusparochie Budschop of op 
ING:  NL39ING 0001836498.
Een andere mogelijkheid is het bedrag van 
€ 20,00 in een envelop af te geven bij de 
penningmeester, Beatrixstraat 51, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. 
Opgave misintenties vóór donderdag i.v.m. 
uitgave van het weekblad.
Telefoonnummer Parochiecentrum St. Ro-
chus: 631760
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, telf. 632684.

ZONDAG 7 september  2014,  H. Mis om 
11.00 uur
Zondagskoor

H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
Jaardienst voor de overleden ouders Harry 
Sieben en Martha Sieben Janssen.

Lector: Lies Evers
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Jan Kuepers

JEUGDKOOR
Donderdag 4 september, om 18.30 uur be-
ginnen we weer met de repetities van het 
jeugdkoor. Graag zien we dan ook nieuwe 
leden die met ons mee willen zingen.
Kom gewoon eens vrijblijvend meedoen en 
ervaar hoe leuk zingen is.
Er is geen contributie verschuldigd. Germa 
Camp is de dirigente en Judith Willekens 
speelt op het orgel. De repetitie duurt tot 
19.15 uur en is in de kerk van Budschop. 
Alle kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte welkom.

Kom mee zingen!!!

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

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

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

Thuiszorg Land van Horne
Tel: 0800-33 33 888

Thuiszorg St. Joseph
St. Josephstraat 8
6031 EN  Nederweert

Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês
Stad 2, 6035 AV  Ospel

Cliënten Service Dienst

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

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

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

Ook voor ondersteunende begelei-
ding overdag of thuis.

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

 ZWANGER, 
 neem dan contact 

 op met
Verloskundige LENIE CARIS 

en CHANTAL LEVEAU
voor de 8e week van de zwangerschap

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

ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
MIDDEN-LIMBURG

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

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

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

van den Boom

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding 

van den Boom zorgvuldig vorm aan een 

persoonlijk afscheid. Zodat jullie met een 

goed gevoel kunnen terugkijken.
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van den Boom zorgvuldig vorm aan een 
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Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

Dankbetuiging

Voor uw medeleven en belangstelling betoond na het overlijden  
van ‘oos mam’, onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Lies Geurts - Sieben
weduwe van  Wiel Geurts

danken wij u hartelijk.
     
 Kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkinderen

Nederweert, september 2014

Het afscheid heeft plaatsgevonden in het crematorium te Baexem.

Dankbetuiging

De tijd die je samen hebt is kostbaar.
Kostbaar zijn nu de momenten die wij aan mam en oma denken.

Lies Vestjens - op ‘t Root
    
Uw belangstelling was en is voor ons een grote steun.
Hiervoor danken wij u allen.

Een speciaal woord van dank aan dokter Coolen, de verzorging en 
vrijwilligers van Wozoco aan Stad Thoês voor de liefdevolle verzor-
ging van mam en oma en Pastoor Koumans voor zijn begeleiding.

   Familie Vestjens
   Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

het leven samen is heel bijzonder zoveel dingen delen met elkaar

tegenwoordig bijna een wonder maar wij doen het al vijftig jaar

1964 – 2014

Op 5 september zijn onze ouders

Sjra Heijnen en Rika de Win
50 jaar getrouwd

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit is er op 7 september 2014
gelegenheid tot feliciteren en het glas te heffen

tussen 15.00 en 17.00uur aan de Houtsberg 18 te Leveroy.

Harrie en Anneleen Heijnen
Fixet Heijnen Leveroy

Op 6 september 2014 hoopt onze moeder en oma 

Marie Wilmsen-Verstappen 
de gezegende leeftijd van 90 jaar te bereiken.
Geboren te Meijel,en nu nog steeds zelfstandig 

wonend met de nodige hulp 
op de Meldestraat 9 in Ospel.

Zij is de moeder van 8 kinderen,
oma van 14 kleinkinderen en ook nog eens o

ver oma van 11 achterkleinkinderen.
Hier staat haar deur dan ook altijd voor open.
Wij wensen haar een heel fijne dag en dat ze er 

maar volop van mag genieten.

Kinderen Wilmsen.
 

Dit jungske 
zuut Abraham 

Proficiat!

L.K.V. Ospel

Beste leden
Dinsdag 9 september: We beginnen 
weer vol goede moed aan ons win-
terprogramma met Kienen. De avond 
begint om 20.00 uur in Haaze-Hoof. 
Ook niet leden zijn van harte welkom.

Vriendelijke groet, het bestuur.

L.K.V. Nederweert

Beste dames
De vakantie is om en wij gaan weer 
beginnen en wel op 9 september met 
een kienavond om 20.00 uur in de 
Pinnenhof. Iedereen is welkom dus 
ook niet leden. Bij deze alvast veel 
kienplezier gewenst.

Het bestuur.

Open Eettafel Budschop

Donderdag 11 september open eet-
tafel aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 10 september 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633104; 626599 of 633410

www.budschopactueel.nl

Afvallen met Ooracupuntuur
Aanmeten en leveren

van
TEK - Steunkousen
CEP – Sportkousen

Voetreflex – Therapie
St. Antoniusplein 21-22
6031 ED  Nederweert

0495-622450
06-12247515

www.feetandwellnesspraktijk.nl

Nieuwe aardappelen 

te koop
Openingstijden:

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

za. 8.30-16.00 uur
Peter Kuepers

Eind 12, Nederweert

Artrose

Artrose in heup of knie, ben ik 
aan een prothese toe?

Woensdag 17 september a.s. orga-
niseert SJG Weert een informatie-
bijeenkomst over artrose van de knie 
of heup en gewrichtsvervangende 
protheses. 
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 
Patiënteninformatie: 0495 – 57 22 05.

De orthopedisch chirurg, fysiothera-
peut en een verpleegkundige geven 
uitleg over de ‘versleten’ knie en heup, 
behandelingsmogelijkheden, soorten 
protheses, het plaatsen van een pro-
these en de revalidatieperiode. Er is 
ruim gelegenheid om vragen te stellen. 

TE HUUR
opslagruimtes

van ± 225 m2 en ± 40 m2

Tel. 06-53298843

Dierenpension Eilers
Kreijel 16 Nederweert

Het logeeradres voor uw hond, kat of knaagdier
Wij bieden uw huisdier
* Ruime verwarmde kennels en poezenkamers
* Grote speelweides, veel individuele aandacht
* Dagopvang van uw hond

Trimsalon
* Op afspraak vakkundig trimmen, wassen  en 

borstelen van uw hond door onze 
gediplomeerde  medewerkster Miranda

Tel. 0495-632700
Erkend door de Stichting Dierbaar

www.dierenpensioneilers.nl



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

Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring
 
 
 

Pannenweg 148
6031 RK Nederweert

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

www.carisrth.nl

Pannenweg 148
6031 RK  Nederweert

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

www.carisrth.nl

Tel. 06-24184996
Het adres voor het vakkundig 

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

Peter
Eilers

witgoedservice

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

Tel. 0495-53 26 20
Mobiel: 06-30 40 01 02

Trimsalon Snoetje

-  Honden trimsalon voor alle rassen
-  Uw hond vakkundig getrimd 
 (gediplomeerd)
-  Haal- en brengservice mogelijk
-  Uitsluitend 
 op afspraak

Tichelveld 21 • Nederweert
Tel. 06-29420034

info@trimsalonsnoetje.nl
www.trimsalonsnoetje.nl

Het adres voor uw hond

Kleding en 
speelgoedbeurs

Op Zondag 21 september organi-
seert Basisschool De Bongerd  aan De 
Bengele 2 in Nederweert een tweede 
hands kinderkleding en speelgoed-
beurs van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt winterkleding schoon en in 
goede staat te koop aanbieden vanaf 
maat 74 tot en met 176 voorzien van 
kledingmaat, prijs en een nummer.
Ook auto en fietsstoeltjes, stadsbug-
gy’s, positiekleding, fietsen, stepjes, 
carnavalskleding en groot speelgoed 
kunt u te koop aanbieden.

Niet ingenomen worden knuffels, on-
dergoed, sokken en wandelwagens.

De spullen kunt u brengen Zater-
dag 20 september tussen 10.30 
uur en 11.30 uur bij Basisschool 
de Bongerd.

De beurs is niet aansprakelijk voor 
vermissing, beschadiging of diefstal.
Wat niet geprijsd of genummerd is 
kan niet verkocht worden.
Het is mogelijk de kleding te doneren 
aan een goed doel (actie polen).

Van de spullen die verkocht worden is 
de helft voor onze school (echter met 
een maximum van € 7,- per artikel) en 
de rest is voor u.

Voor meer informatie en een per-
soonlijk nummer mail dan naar
kledingbeurs_bs_de_bongerd@
hotmail.com  of  bel met 0495-622733.
We hopen dat de beurs weer een suc-
ces gaat worden!!!!!!!

Veilig Verkeer Nederland

De afdeling Nederweert van Vei-
lig Verkeer Nederland bestaat dit 
jaar 50 jaar.

Dat willen we niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en willen dat ondermeer 
vieren door het organiseren van een 
evenement in en om de sporthal “De 
Bengele” te Nederweert.

In de sporthal zullen diverse partici-
panten op het gebied van mobiliteit 
en vervoer en ook wij als afdeling van 
Veilig Verkeer Nederland met diverse 
presentaties en attracties u informa-
tie verstrekken.  

Buiten, op de parkeerplaats aan de 
noordzijde van de sporthal zullen di-
verse activiteiten plaatsvinden zoals 
een wipplank voor auto’s, behendig-
heidsparcours voor fietsen en 
Scootmobielen.

Tevens zullen er demonstraties ge-
geven worden door diverse hulpver-
leningsdiensten zoals politie, brand-
weer en ambulance met betrekking 
tot het bevrijden van een verkeers-
slachtoffer.

Het  evenement in en om de sporthal 
vangt aan om 13.00 uur  en is voor pu-
bliek gratis te bezoeken en duurt tot 
17:00 uur. 

Tjeu Stultiens
Bestuurlid / PR functionaris

Taxussnoeisel

Geachte Taxushaagbezitter,
Al jaren zamelen wij snoeisel in van 
de Taxus baccata voor een genees-
middel tegen o.a eierstok-, borstkan-
ker en prostaatkanker. 

De inzamelactie loopt van 
2  juni t/m 26 september 2014.

Met een kleine moeite kunt u de kan-
kerpatiënten helpen met hun gevecht 
tegen deze zware ziekte !! 
SAMEN STOPPEN WE KANKER

Enkele tips voor het schoon-hou-
den van het snoeisel:
•	 opvangen	 met	 lakens,	 dekens	 of	

ander materiaal zoals worteldoek
•	 het	snoeisel	in	de	schaduw	leggen
•	 nooit	 toedekken	 met	 plastic	 of	 in	

plastic zakken doen, dit ivm broei
•	 ivm	 de	 versheid	 van	 het	 snoeisel	

graag bellen dezelfde dag dat u 
snoeit. Dan komen wij dit bij u thuis 
ophalen .

Groenservice Kees Nijs
Moeselschansweg 33 
6005 NA WEERT
Tel. 0495-542731
mobiel. 06-20656377

In de toekomst willen wij u via e-mail 
op de hoogte houden, graag uw e-
mail adres (indien u dit heeft) door-
geven aan: k.nijs@kpnplanet.nl.

Bloemschikken 

In het nieuwe cursusseizoen kunt u 
weer meedoen met onze cursussen 
bloemschikken. De cursussen bestaan 
uit 8 lessen, 1x per maand, zodat u 
ook alle seizoenen meemaakt.
Beginners: aanvang vrijdag 10 okto-
ber 2014 van 19.20-21.30 uur; gevor-
derden-vrijdagavond aanvang vrijdag 
10 oktober om 19.30 uur; gevorder-
den donderdagmiddag, aanvang 9 
oktober om 13.30 uur. Kosten € 80, 
- incl. basismateriaal.
Stichting Cocon, Kapelaniestraat 6, 
Nederweert; tel.(495)-626235; aan-
melden via www.coconnederweert.
nl of cursussen@coconnederweert.nl

55+ DANSEN

Meer bewegen voor ouderen
Dansmiddag voor alle senioren 
Nederweert-Eind e.o.
Woensdag 3 SEPTEMBER beginnen 
we weer met de gezellige dansmid-
dag in Café - Zaal Bi-j Le-nie Kruis-
straat 53 te Nederweert-Eind.
Binnenkomst aan achterzijde, tevens 
parkeergelegenheid. We beginnen om 
13.30 uur en eindigen om 17.00 uur.
In de pauze is er een gratis loterij.
www.cafezaalbijlenie.nl/55+

Tentoonstelling wassen en strijken
Zondag 7 september. Historische 
wasdag met mangelen en strijken 
in openluchtmuseum Eynderhoof

Openluchtmuseum Eynderhoof  in 
Nederweert – Eind heeft een  ver-
zameling strijkbouten en wasattri-
buten die de moeite waard zijn. Op 
de zolder van deze monumentale 
boerenschuur 1764  van het Limburgs 
lang–geveltype staan, mooi uitge-
stald achter glas, honderden min of 
meer bekende voorwerpen op was 
en strijkgebied. Ook zeldzame din-
gen, zoals de kraagvouw machine, 
het  kraagstrijk apparaat, de bef pers-
plaat en een houten schommelman-
gel, de enige in Nederland zijn er te 
bewonderen. Je ziet er de trekmangel 
ook wel  steenmangel genoemd. Deze 
trekmangel 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, met 
opschriften erbij, zodat in een oogop-
slag de ontwikkeling en mechanisatie 
van wassen en strijken te zien is.

Deze collectie was en strijk voorwer-
pen zijn geschonken door Frans Heij-
nen Nederweert Eind Erevoorzitter 
van Eynderhoof en lid van Repassie,  
een verzamelaars vereniging van 
strijkbouten.
Bijzonder in het Openluchtmuseum 
Eynderhoof is dat alle gebruiken en 
ambachten levend worden gehouden 
door demonstratie- en themadagen. 
Zo het wassen en strijken. Enkele da-
mes gaan weer aan de wastobbe op 
het wasbord met knokkelzeep de was 
doen en door de wringer halen. Na-
dat de was ten drogen op de bleek is 

gelegd, wordt de was gestreken met 
een houtskoolbout en houtskool uit 
het bakhuis.
Voor de kinderen is vandaag een 
wasplaats ingericht met wastobben, 
wringers en wasborden, zodat kinde-
ren ervaren hoe in de 19de eeuw de 
was werd gedaan. 
Deze vaste tentoonstelling is altijd te 
bezichtigen tijdens openingtijden.  

Woensdag  10 september: Potjes ma-
ken met de pottenbakker en vlechten
Vandaag maken de kinderen onder 
begeleiding van onze pottenbakker 
zelf potten van leem en klei. Zo kun-
nen ze ervaren hoeveel vakkennis en 
vaardigheden nodig zijn om potten 
te kunnen vervaardigen. Ook kunnen 
de kinderen vandaag met hulp van 
onze ervaren en deskundige man-
denvlechters zelf een vlechtwerkje 
maken.
Daarnaast is er voor de kinderen nog 
voldoende tijd om te ravotten en te 
spelen met speelgoed uit grootmoe-
ders tijd.

Voor meer info zie www.eynderhoof.nl
Openluchtmuseum Eynderhoof is 
gevestigd aan het Milderspaat 1 te 
Nederweert-Eind

Vogelexcursie bij Buitencentrum 
De Pelen 

Staatsbosbeheer houdt elke 
maand een vogelexcursie in Nati-
onaal Park De Groote Peel waarbij 
een typische Peelvogel centraal 
staat. Op zondag 7 september is 
dit de grote zilverreiger. De ex-
cursie staat onder begeleiding 
van een Peelgids en start om 9.00 
uur bij Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost € 5,- per persoon 
en opgave kan telefonisch:  0495 
– 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl.

Witte wintergast
De zomer is nog niet afgelopen maar 
toch is de najaarstrek van de vogels 
al in volle gang. Veel vogels verruilen 
namelijk, lang voordat de blaadjes 
vallen, hun broedgebied voor een 
plek waar ze kunnen overwinteren. 
Zo ook de grote zilverreiger. Van au-
gustus t/m april verblijven er zo’n 50 
– 60 zilverreigers in de omgeving van 
Nederweert. De vogels komen vanuit 
Oost Europa, maar ook vanuit broed-
gebieden in Nederland zoals de Oost-
vaardersplassen naar de Peelstreek. 
Hier is voldoende voedsel en open 
water om de winter goed door te ko-
men. Pas als het extreem koud wordt  
- en de plassen bevriezen - trekken ze 

Grote zilverreigers in De Groote Peel
verder zuidwaarts. De vogels blijven 
niet steeds op dezelfde plek en roule-
ren in Nederweerter natuurgebieden 
zoals de Kwegt, het Sarsven en de Ba-
nen en natuurlijk Nationaal Park De 
Groote Peel. 

Tijdens de vroege vogelwandelingen 
op 7 september gaan we op zoek 
naar deze statige witte vogel, maar 
we richten de kijker natuurlijk ook op 
andere vogels die we tegenkomen. 
Zeker in deze periode van het jaar 
is het altijd verrassend wat je tegen-
komt!

Alles voor en over vogels in Bui-
tencentrum De Pelen 
Buitencentrum De Pelen is de start-
punt voor natuurbeleving in Natio-
naal Park  De Groote Peel. Behalve 
activiteiten biedt het Buitencentrum 
een breed assortiment aan natuur-
boeken, Streekproducten en souve-
nirs. Voor de vogelliefhebber zijn er 
verschillende vogelgidsen en nestkas-
ten, onder andere voor roodborstjes, 
koolmezen en zelfs mussenflats ver-
krijgbaar. Ook voor verrekijkers bent 
u bij het Buitencentrum van Staats-
bosbeheer aan het juiste adres. En 
bent u moe van het wandelen en win-
kelen, dan kunt u heerlijk genieten 
van een hapje en een drankje in de 
Peelkiosk, de inpandige horeca van 
De Pelen. Geniet van en in de natuur!

Zonnebloem 
afdeling Ospel

Maandag 11 augustus was het zover, 
de Zonnebloem afdeling Ospel ge-
bruikte het Rozenfestival in Lottum 
voor het jaarlijkse uitstapje.
Om 9.30 uur stond de rolstoelbus 
gereed voor vertrek, het zonnetje 
scheen heel voorzichtig ,de gasten en 
vrijwilligers hadden er zin in.
De eerste stop was in Arcen, na een 
kleine rondwandeling door dit mooie 
dorpje en een frisse neus halen langs 
“mooder” maas ging het richting res-
taurant “Rooland” waar een heerlijke 
lunch klaar stond. Na de lekkere soep 
en broodjes konden we er weer te-
gen, en nu op naar Lottum.
Wat een pracht aan bloemen was 
daar te bewonderen. Duizenden  ro-
zen in vele maten en kleuren, prach-
tig opgemaakt in diverse afbeeldin-
gen, overal muziek en gezelligheid. 
Ook de inwendige mens werd niet 
vergeten, de terrasjes zaten overvol 
met genietende mensen.
Ondanks de soms dreigende wolken 
bleef het droog en regelmatig kwam 
de zon tevoorschijn. Kortom een erg 
gezellig rozenfestival wat veel te snel 
voorbijging. op tijd stond de bus weer 
klaar om richting Ospel te gaan en was 
deze prachtige dag alweer voorbij.
Met dank aan de afdeling en de vrij-
willigers.
De volgende  aktiviteit is de jaarlijkse 
picknick die gehouden wordt op 27 au-
gustus, vergeet uw niet aan te melden.

Vriendelijke groet en tot ziens Zonne-
bloem Ospel

 

In oktober begin ik weer met workshops bloemschikken. 
Heeft u ook zin in één, of meerdere avonden creatief bezig te zijn, 

dan kunt u zich daar voor aanmelden. Voor verdere info bij 

Marive
Tevens het adres voor bloem/grafstukken op bestelling.

Marij Veltop-Douven
Laurierstraat 48

6031 we Nederweert
Tel.0495625892 • Gsm 0655995959

marij@marive.eu
www.marive.eu 

facebook Marive Marij Douven

Feestelijke opening vernieuwde 
Kerkstraat en onthulling waterput

Foto’s: Nederweert24

Op 6 september 2014 hoopt onze moeder 

 Marie Wilmsen-Verstappen 
de gezegende leeftijd van 90 jaar te bereiken.
Geboren te Meijel,en nu nog steeds zelfstandig 

wonend met de nodige hulp 
op de Meldestraat 9 in Ospel.

Zij is de moeder van 8 kinderen,
oma van 14 kleinkinderen en ook nog eens 

over oma van 11 achterkleinkinderen.
Hier staat haar deur dan ook altijd voor open.
Wij wensen haar een heel fijne dag en dat ze er 

maar volop van mag genieten.

Kinderen Wilmsen.
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– voor de nieuwste inzichten 

en technieken –

Zie ook www.tandartsspauwen.nl

Dit is waar  
   thuiszorg
     om gaat

Dit is waar  
   thuiszorg
     om gaat     om gaat     om gaat     om gaat

Dit is mevrouw Slabbers. In 1984 kreeg zij een auto-

ongeluk. Sindsdien krijgt ze enkele uren professionele thuiszorg 

per week. En nu nog steeds, op bijna 100-jarige leeftijd. Dit is 

waar thuiszorg om draait. Om mensen zoals mevrouw Slabbers.

 

Ontdek nu waar Groene Kruis 

Thuiszorg voor staat op  
www.groenekruis.nl/teams

4  s e p t e m b e r  2 0 1 4

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

ZIEKENVERVOER
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ZIEKENVERVOER
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08.00 tot 17.00 uur

ZIEKENVERVOER

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

ZIEKENVERVOER

Modebrillen - Contactlenzen - Optometrie
Ooglaseren

Hoortoestellen - Gehoorbescherming
Slaapdopjes

Ook op zaterdag audicien aanwezig !
Huisbezoek mogelijk

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

• E-SCOOTERS

• SCOOTMOBIELEN

• E-FIETSEN

Autobedrijf Van Nieuwenhoven
Eind 12b, Nederweert-Eind | Telefoon 0495 631462 
www.autonieuwenhoven.nl

• E-SCOOTERS

• SCOOTMOBIELEN

• E-FIETSEN

Green2Go
Eind 12b, Nederweert-Eind | Telefoon 0495 631462 
www.green2go.nl

Green2Go is onderdeel van Autobedrijf van Nieuwenhoven.

• E-SCOOTERS

• SCOOTMOBIELEN

• E-FIETSEN

Green2Go
Eind 12b, Nederweert-Eind | Telefoon 0495 631462 
www.green2go.nl

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.

• E-SCOOTERS

• SCOOTMOBIELEN

• E-FIETSEN

Autobedrijf Van Nieuwenhoven
Eind 12b, Nederweert-Eind | Telefoon 0495 631462 
www.autonieuwenhoven.nl

Insignia: een revolutionair 
beugelsysteem voor jong en oud

Stelt u zich eens voor: nog voordat de behandeling begint al zien hoe uw nieuwe 

mond, of die van uw kind, gaat worden!

Tandartsen Spauwen & Spauwen hebben sinds 1,5 jaar de Insignia behandelme-

thode geïntroduceerd in hun praktijk. Dit is een vooruitstrevend beugelsysteem 
dat ontwikkeld is in Amerika. Het onderscheidt zich van traditionele beugelbe-

handeling op verschillende punten:

- Door digitale 3D-technieken worden individuele ’brackets’ (plaatjes) gemaakt. 

Hierdoor gaat de beugelbehandeling sneller dan met ouderwetse brackets. 

Met andere woorden: het effect van een beugel kan nu in een kortere tijd wor-

den bereikt.

- Door deze methode hoeven in de meeste gevallen geen tanden of kiezen te 
worden getrokken.

- Daarnaast zorgt de methode Insignia ervoor dat een blok- of buitenbeugel vaak 
niet meer nodig is.

- Misschien nog wel het leukst: Je krijgt van tevoren een gepersonaliseerd voor-
uitzicht van hoe je nieuwe mond eruit komt te zien. Het filmpje van het gehele 

proces kun je dan thuis aan familie en vrienden laten zien.

Insignia is de toekomst. Het beste en meest geavanceerde beugel-systeem op de markt.

Zoals u weet kunt u bij Spauwen & Spauwen 

rekenen op de nieuwste technieken en  

inzichten. Sinds enige tijd hebben wij twee 

nieuwe behandelmethoden geïntroduceerd, 

die zorgen voor een gezonder en mooier ge-

bit. Deze twee methoden heten Insignia en 

Gewoon Gaaf. In dit artikel leggen wij uit wat 

deze methoden zo speciaal maakt en natuur-

lijk welke voordelen dit oplevert voor u. 

Spauwen & Spauwen  tandartsen
Gewoon Gaaf: een landelijk programma- 
concept speciaal voor kinderen, ondesteund 
door het Ivoren Kruis

Spauwen & Spauwen zijn sinds kort gestart met deze nieuwe behandelmethode 

voor kinderen. En dat doen wij niet voor niks! 

Gewoon Gaaf zorgt er namelijk voor dat 70% van de gaatjes kunnen worden voor-

komen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een unieke cariëspreventiemethode. 

Dat houdt in dat er per kind bekeken wordt wat het risico is op gaatjes. Aan de 

hand daarvan stelt de tandarts een plan op om deze gaatjes te voorkomen. Dit 

wordt vervolgens met kind en ouders/verzorgers goed doorgesproken.

En wie daarbij zijn best doet, op de juiste manier de tanden poetst en er een 

gezond voedingspatroon op nahoudt, zorgt ervoor dat zijn gebit ’gewoon gaaf’ 

blijft. Gaaf toch?!

Ieder kind is welkom! En trouwens, deze methode is ook gewoon voor ouders 

inzetbaar.
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Dries 55 

6006 HR Weert 

Tel: 0495- 537263

www.tpppars.nl 

G. Pars  
tandprothetische 

praktijk

Tandprothetici 
Weert

Gespecialiseerd in het aanmeten en 
vervaardigen van gebitsprothesen 

en implantaatconstructies

Neem contact op voor vrijblijvend advies.

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

PSW Werk 
PSW Dagbesteding 
PSW Junior
PSW Thuis
PSW Wonen
PSW Vrije tijd 

PSW in Nederweert
Midden in de samenleving

Voor deskundig 
oogonderzoek.

Dagelijks een 
HBO-Optometrist 

aanwezig !

Lindanusstraat 3 - Nederweert - Tel. 0495-631383

PSW, midden in de  
samenleving

Het woord ‘participeren’ komt iedere dag wel eens voorbij in de media. Het betekent 

dat iedereen mee mag en kan doen in de samenleving. Dat is voor PSW niets nieuws. 

PSW vindt dat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking recht heb-

ben op een zo zelfstandig mogelijke manier van leven. Net als Jack Meulen (48) en 

Lisan Verheijen (15). Zij staan door hun vele vrijwilligerswerk èn de ondersteuning van 

PSW midden in Nederweert. 

PSW Thuis
Zowel Lisan als Jack krijgen begeleiding van PSW Thuis. PSW Thuis biedt begeleiding op maat aan 
mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Jack: ‘Gewoon werken 
zit er voor mij niet in omdat ik een verstandelijke beperking heb. Dat heb ik regelmatig geprobeerd en 
dat ging niet goed. Maar ik heb wel structuur nodig en ik vind het belangrijk om waar ik kan anderen te 
helpen. Samen met PSW kijk ik hoe ik dat het beste kan doen. Nu werk ik als vrijwilliger op verschillende 
plekken. Dat gaat heel goed. Hierbij word ik ondersteund door PSW. We bespreken regelmatig hoe het 
gaat en zoeken samen een oplossing voor situaties waar ik tegenaan loop.’

Kinderen en ouderen
Jack Meulen zit niet graag stil. Wanneer hij een middag niets gepland heeft gaat hij het liefst op zijn 
scooter toeren in en om zijn woonplaats Ospel. Maar meestal heeft hij geen middag of avond vrij, want 
Jack doet overdag onder meer vrijwilligerswerk in de dagverzorging bij zorgboerderij Bosserhof, Zorg-
centrum St. Joseph in Nederweert en bij Woonzorgcomplex Aan Stad-thoês in Ospel. Daar heeft hij 
één van de weinige appartementen die bestemd zijn voor mensen onder de 55 jaar. Jack: ‘Ik werk heel 
graag met ouderen. In de dagverzorging organiseren we activiteiten als bakken, gymnastiek, kaarten 
of wandelen.’ 
‘s Avonds houdt zijn werk niet op. Wekelijks is Jack één van de zeven begeleiders van een Jong Neder-
landgroep in Ospel. Verder helpt hij bij de training van kinderen van basketbalvereniging Jumping Giants 
in Nederweert: ‘Basketbal is mijn grote passie. Ik kan zelf niet meer spelen door een versleten knie. Als 
trainer blijf ik toch betrokken.’

RascalFest
Lisan Verheijen volgt praktijkonderwijs op Het Kwadrant in Weert. Vanuit de opleiding Detailhandel en 
magazijn loopt ze af en toe stage bij de nabijgelegen Sligro. In haar vrije tijd rijdt ze paard en met enige 
regelmaat doet ze vrijwilligerswerk. Lisan: ‘Ik krijg één keer in de week begeleiding bij wat ik moeilijk 
vind. Ik vond het bijvoorbeeld altijd lastig om contact te maken met nieuwe mensen. Mijn begeleidster 
van PSW Thuis kwam op het idee om af en toe vrijwilligerswerk te doen. Mijn vader doet ook vrijwilliger-
swerk, dus dat leek me wel wat. Zo heb ik in het kader van NL Doet hapjes rondgebracht aan ouderen 
in het bejaardenhuis en was ik afgelopen jaar vrijwilliger bij het RascalFest. Ik heb drinken ingeschonken 
en heel veel plezier gehad. En ik heb er veel van geleerd, want inmiddels gaat het contact maken me veel 
beter af, óók op school en op stage. Zonder ondersteuning van PSW had ik die stappen niet gemaakt. 
Ik heb zelfs al zin in volgend jaar!’

Verenigingsmens
Lisan helpt met veel plezier bij een aantal jaarlijkse evenementen, Jack is juist dol op het wekelijks terug-
kerende verenigingsleven. En dankbaar: ‘De verenigingen geven me ook de kans. Ik heb ondanks mijn 
beperking bijvoorbeeld mijn trainer/coach diploma en mijn scheidsrechtersdiploma gehaald voor bas-
ketbal. Daarvoor moest de vereniging op mijn niveau lesgeven, zodat ik alles begreep. Ik heb daar veel 
geluk mee gehad. Ik ben ook een echt verenigingsmens, ik voel me heel betrokken. Ik hoor er echt bij.’ 
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Gespecialiseerde revalidatiebehandeling,
diagnostiek en begeleiding van volwassenen

•   Beroerte (CVA)

•   Multiple Sclerose

•   Parkinson

•   Onderbeenamputatie

•   Spierziekten

•   Overig

Verwijzing naar de revalidatiearts verloopt via uw

huisarts of specialist. De revalidatiearts bekijkt of u in 

aanmerking komt voor gespecialiseerde revalidatie.

Spreekuur revalidatiearts in SJG Weert,

iedere dinsdag, woensdag en donderdag.

Behandeling p/a Zorgcentrum St. Martinus.

Voor afspraken:

T 0495 - 57 25 40 (poli revalidatie SJG Weert)

Als het leven om een 
nieuwe balans vraagt

Libra
Revalidatie & Audiologie

locatie Weert

Libra Revalidatie & Audiologie
locatie Weert
P/a Zorgcentrum Martinus
Vogelsbleek 1,
ingang, Boerhaavestraat
6001 BE  Weert
T 088 - 313 2433
E www.libranet.nl

blixembosch@libranet.nl

www.libranet.nl
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Revalidatie

Gespecialiseerde revalidatiebehan-
deling, diagnostiek en begeleiding 
van volwassenen

• Beroerte (CVA) 
• Multiple Sclerose 
•  Parkinson 
•  Onderbeenamputatie 
•  Spierziekten 
•  en andere diagnoses

Verwijzing naar de revalidatiearts 
verloopt via uw huisarts of specialist. 

Spreekuur revalidatiearts in  
SJG Weert, iedere dinsdag,  
woensdag en donderdag. 
Behandeling p/a Zorgcentrum 
St. Martinus.

Voor afspraken:
T 0495 - 57 25 40 
(poli revalidatie SJG Weert)
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Revalidatie

Specialistische 
revalidatie 
in Weert

Libra 

Revalidatie & Audiologie 

locatie Weert 

P/a Zorgcentrum 

St. Martinus 

Vogelsbleek 1,

(ingang Boerhaavestraat) 

6001 BE Weert 

T 088 - 313 2433 

E weert@libranet.nl
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www.libranet.nl

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

VERMOEIDE BENEN ?
Staande of zittende beroepen grootste risicofactor bij ontstaan vaatlijden!
Mensen die tijdens het uitoefenen van hun beroep langdurig zitten of staan 
(kantoorpersoneel, kapsters, vertegenwoordigers etc.) lopen een verhoogd 
risico op het ontstaan van spataders. Tintelingen, jeuk, kramp of een 
vermoeid gevoel in de benen zijn vaak de eerste signalen dat er iets 
mis is met de doorbloeding van de benen. Vaak wordt de kuitspier 
onvoldoende geactiveerd terwijl dit wel belangrijk is voor
de goede doorstroming van uw bloed.

BEENMEETDAG verzorgd door 
Care by Stultiens,
gehouden op de 
St. Willibrordusstraat 10
in Nederweert.
Nieuwsgierig hoe gezond uw benen zijn?
Op  Zaterdag 20 september 2014 kunt u van
10.00 tot 16.00 uur een Gratis beenanalyse
laten maken. De analyse is geheel pijnloos en
kan bijdragen aan het vroegtijdig ontdekken
van beenklachten. Na de analyse ontvangt u
advies over mogelijke extra ondersteuning. 

MAAk VOOR EEN GRATIS METING EEN AfSpRAAk 
VIA TElEfOONNuMMER 0495-532196.
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Mammaprothesen
     
SEMH erkend leverancier en contracten
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Bezoekadres Stationsstraat 9, Weert.

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

Stationsstraat 9, 6001 CJ  Weert  •  Telefoon 0495-532196
Op maandagmorgen: St.  Willibrordusstraat 10 Nederweert (INKA) Op AfSpRAAk !

“Het liefst wil je het leven weer zo snel mogelijk oppakken zodat het leven thuis, 
op het werk of op school weer gewoon door kan gaan. Zo zelfstandig mogelijk blij-
ven, dat is het allerbelangrijkste, zo min mogelijk afhankelijk zijn van een ander”, 
aldus Anneke van Druenen, revalidatiearts in Weert. Libra R&A biedt zorg op het 
gebied van specialistische revalidatie en audiologie voor kinderen en volwassenen. 
U kunt ook in Weert bij ons terecht, dichtbij huis, zodat uw reistijd voor de behande-
ling of het onderzoek kort is. Deze locatie voor revalidatie Weert in zorgcentrum 
Sint Martinus is centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar.

Chronische Pijn
Chronische pijnklachten zijn meestal moeilijk te behandelen en mensen die hier-
mee te maken hebben lopen vaak tegen onbegrip aan. Binnen Libra R&A worden 
deze klachten altijd serieus genomen en bieden voor mensen met chronische pijn 
de ACT-therapie (Acceptance & Commitment Therapie) aan. Dit is een therapie die 
gezien wordt als dé toekomst voor mensen met chronische pijn. “Deze behande-
ling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar op het vergroten van de 
mogelijkheden en het maken van keuzes. Daardoor wordt er ruimte gemaakt om 

meer tijd te kunnen besteden aan dingen die 
waardevol zijn in het leven. Dat is waar het uit-
eindelijk om gaat”, aldus van Druenen. “Het gaat 
hier echt om het vinden van een nieuwe balans.”

Beroerte of herseninfarct
Een hersenletsel is meestal een erg ingrijpende 
gebeurtenis in iemands leven. Ook voor de part-
ner en naast betrokkenen betekent dit vaak een 
grote omslag in de relatie met degene die het 

Vind een nieuwe balans met Libra Revalidatie & Audiologie

Het zal je maar gebeuren, een ongeluk, 

chronische ziekte, een herseninfarct, plotse-

linge hoorstoornis of een aangeboren aan-

doening. Het zet je leven in één keer op zijn 

kop. Dan is het belangrijk dat je een beroep 

kunt doen op mensen die je kunnen helpen. 

Deskundige mensen. Die werken bij de Libra 

Revalidatie & Audiologie.

Specialistische revalidatie in Weert
hersenletsel heeft. De revalidatiecentra van Libra R&A bieden gespecialiseerde 
revalidatie in  een team van specialisten die volgens de laatste wetenschappe-
lijke inzichten behandelen. Uw naast betrokkenen, partner of familieleden worden 
nauw betrokken in het programma. Want ook voor hen is er meestal veel veran-
derd. 

Emotie en Gedrag
Speciale aandacht is er voor cognitieve problemen, emotie en gedrag. Meestal 
zijn dit de onzichtbare gevolgen na een hersenletsel. Voorbeelden hiervan zijn: 
het tempo van informatieverwerking, het geheugen of het vermogen om te plan-
nen en te organiseren. En omdat geen mens hetzelfde is stelt het behandelteam 
voor iedereen een persoonlijk revalidatieplan op. Dit sluit aan bij uw persoonlijke 
wensen en mogelijkheden.

Andere diagnosen
Van Druenen: “Wij behandelen in Weert volwassenen met uiteenlopende diag-
nosen waarbij het altijd gaat om complexe revalidatie. Zowel mensen met een 
hersenbeschadiging als gevolg van een ongeval, tumor of infectieziekte als met 
Parkinson, MS of een spierziekte zijn bij ons aan het goede adres. Specialistische 
revalidatie voor kinderen vindt op de hoofdvestiging locatie Blixembosch in Eind-
hoven plaats.”
U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, de kosten worden ver-
goed door de ziektekostenverzekeraar.

Libra Revalidatie & Audiologie kan natuurlijk nog veel meer voor u betekenen. 
Als uw leven om een nieuwe balans vraagt, dan is Libra Revalidatie & Audiologie 
er voor u!

Meer weten?
Meer weten? Kijk eens op www.libranet.nl
Voor afspraken kunt u bellen Libra R&A   088 31 32 000 
Of met de poli van het SJG Weert 0495 572540

Anneke van Druenen, revalidatiearts Libra 
R&A Locatie Weert: “Wij richten ons vooral 
complexe vraagstukken in de revalidatie”.

Zowel mensen met een hersenbeschadiging, Parkinson, MS of een spierziekte 

zijn aan het goede adres voor revalidatie op de locatie Weert in Zorgcentrum 

St. Martinus.



ZORG EN WELZIJN

DE COMPLETE LAGE RUGSCHOOL: training en leefstijlverandering
Het trainen van spierkracht is een bewezen oplossing voor lage rugpijn.  

Een sterk spierapparaat zorgt voor een goede lichaamshouding en ontlast de rug. 
De Torso Check meet uw spierkracht in alle richtingen op kracht en balans.  

De software analyseert de gemeten kracht in relatie tot uw geslacht,  
leeftijd en gewicht en draait een persoonlijk trainingsschema uit.  

Daar gaat u mee aan de slag.

E-health: lage rugpijn 2.0
 Lage rugklachten worden onomstotelijk in stand gehouden door een ongezonde leefstijl. 
De E-Health module lage rugpijn is een effectief online programma dat zich richt zich op 

de psychosociale en leefstijl gerelateerde aspecten van lage rugpijn. U doorloopt 
zelfstandig de module met de onderwerpen pijn, stress & vermoeidheid en leefstijl.

Stap voor stap wordt u langs de stappen van duurzame gedragsverandering geleid. Met 
behulp van filmpjes, oefeningen en uitleg leert u hoe u rugpijn de baas kunt blijven. Met 

uw fysiotherapeut als coach bepaalt u zelf uw doelen en leert U uw gedrag te plannen 
en uit te voeren gedurende een jaar.

 Maak snel een afspraak. Een verwijzing is niet nodig.

FysioFitnessNederweert, de Pluspraktijk van Nederweert 

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

KnipArt haarwerken is altijd bereikbaar!
Hannelore Fiers,  Nederweert
M  06 57583970,  E info@knipart.nl
www.knipart.nl 

Aandacht voor haar
FOLLEA®

WWW.RUGCENTRUM.NL

HEERLEN
Coriovallumstr. 32
T 045-57 41 717

SITTARD
Brugstraat 155
T 046-45 29 955

ROERMOND
Kapellerlaan 90
T 0475-55 07 00

WEERT
Nassaulaan 3A
T 0495-54 53 45

HELMOND
Stationsplein 75
T 0492-52 77 77

EINDHOVEN
Stratumsedijk 18
T 040-21 13 600

Dé rug- en  
nekspecialisten

GRATIS RUG- EN NEKANALYSE 
tijdens inloopspreekuur elke vrijdag 
van 16.00 - 16.30 (of na afspraak)

• Rugpijn
• Hernia
• Ischias   
• Whiplash
•  Hoofdpijn Nek-, 

schouder- en armpijn
• Migraine
• Scoliose   
• Groeipijn
• Huilbaby’s   
• Artrose
• Kaakproblemen   
• Slijtage
• RSI 
• Sportblessures

Een verwijzing is niét 
nodig en er wordt geen 
aanspraak gemaakt op 
uw eigen risico
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KNIPART haarwerken: 
‘Aandacht voor haar’

KNIPART haarwerken – gevestigd in Nederweert – is een salon, gespecialiseerd in haarwer-

ken, onder de bezielende leiding van Hannelore Fiers. Haar passie en drive is letterlijk: ‘aan-

dacht voor haar’... En die aandacht is niet alleen gericht op haarverzorging en haarwerken, 

maar ook op het persoonlijke welzijn en het uiterlijk van de vrouw zelf!

KNIPART haarwerken – met de nadruk op ‘Art’ – staat voor de ‘kunst van het begrijpen’. Haaruitval door che-
mokuren, medicijnen of andere haaraandoeningen is immers een heftige ervaring. KNIPART beseft dat en met 
een gedegen kappersvakkennis van ruim 35 jaar, verstaat ze de ‘kunst om een vrouw weer vrouw te laten zijn’!

Samen aan de slag
KNIPART haarwerken geeft professioneel advies in een ongedwongen en huiselijke sfeer, waar  rust, ruimte en 
privacy absoluut centraal staan. Persoonlijke zorg én aandacht, op zo’n belangrijk moment.

Eerste afspraak
KNIPART start eerst met een vrijblijvende kennismaking waarin alle persoonlijke wensen essentieel zijn. We 
maken samen een eerste keuze uit de uitgebreide collectie haarwerken. 

Tweede afspraak
Tijdens de tweede afspraak beslissen we welk haarwerk het beste past en zorgen we ervoor dat het optimaal 
aansluit op alle individuele wensen. Zo verstaat KNIPART letterlijk ‘de kunst om een vrouw weer vrouw te laten 
zijn’… 

Vervolgafspraken
Indien gewenst zijn er vervolgafspraken bij KNIPART te plannen; voor een handreiking bij het dragen, de ver-
zorging en onderhoud van het haarwerk en aanvullend advies etc.

KNIPART & meer … 
KNIPART haarwerken staat niet voor niets voor de ‘kunst van het begrijpen’ en een bezoek aan de salon geeft 
daarom alle comfort. KNIPART heeft écht ‘aandacht voor haar’ en biedt nog veel meer:
•  KNIPART is gecertificeerd ANKO haarwerkspecialist en garandeert daarmee deskundig advies, hoge kwaliteit, 

goede service tegen een eerlijke prijs.
•  KNIPART declareert rechtstreeks aan zorgverzekeraars, die gedeeltelijk haarwerken vergoeden. 
•  KNIPART is onder meer exclusieve leverancier van haarwerken van FOLLEA®.
•  KNIPART heeft een unieke collectie elegante en hippe sjaaltjes van Christine Headwear.
•  KNIPART werkt met producten van Kevin Murphy; een haarverzorgingslijn op natuurlijke basis, met bescher-

ming én vernieuwing voor haar en hoofdhuid in één product.

Altijd bereikbaar!
KNIPART is altijd bereikbaar. Het is dan ook mogelijk om 7 dagen per week, een 
afspraak te maken! Voor meer informatie ga naar de website, stuur een e-mail of 
neem telefonisch contact op voor een afspraak. 

Een warm welkom bij Hannelore

KNIPART haarwerken, Hannelore Fiers, Strateris 2, 6031 PC Nederweert,  
06-57583970, info@KNIPART.nl & www.KNIPART.nl


