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

jouw gezondheid is onze zorg

Kerkstraat 42, tel. 63 26 96
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.30 uur
Zaterdag: 10.00-14.00 uur

Buiten deze tijden belt u 
voor spoedrecepten 63 26 96
of het centrale 
apotheeknummer 54 97 20

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

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

Redactie-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

Hoofdredacteur: 
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Ko-Du service, Eind
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

Geboorte-Geboorte-
kaartjes???kaartjes???

Drukkerij van Deursen bv 
Pannenweg 231 Nederweert

Mastenbroekweg 2
6006 PT Weert
Tel:0495-532511
www.isidorushuistuinendier.nl

tandartsen

brugstraat 8  •  6031 eg nederweert  •  t 0495 634227
www.tandartsspauwen.nl • Buiten praktijkuren bij spoed 460765

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Staatsbosbeheer houdt die dag, 
vanaf 13.00 uur, een Roverspad; 
een spannende speurtocht voor 
gezinnen in Nationaal Park De 
Groote Peel. Daarnaast kan je 
ook nog naar een vertelvoorstel-
ling van verhalenverteller Frans 
van de Pas. Hij vertelt om 13.30 
en 15.00 uur op het Peelpodium, 
het overdekte Amfitheater van 
het Buitencentrum De Pelen. Dub-
bel genieten dus! Alle activiteiten 
starten bij het Buitencentrum aan 
de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Op zoek naar het zwarte goud De 
schatkelder in het kasteel van Graaf 
de Zwarte Raaf ligt vol met schat-
ten. Alles wat van waarde is heeft 
hij in zijn bezit. Alles … behalve het 
zwarte goud! Daarom heeft hij zijn 
Roversbende De Zwarte Raven op 
pad gestuurd om het zwarte goud te 
zoeken. Dat is geen eenvoudige klus 
want rover Robin, Rikus, Raphael, 
Rocco, Romeo, Remy en Rombout 
weten niet waar die kostbare schat 
te vinden is. Erger nog, ze weten niet 
eens hoe zwart goud eruit ziet! De 
enige aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is en dat 
het zich ‘ergens’ in het enorme Peel-
moeras bevindt. Waar o waar moeten 
ze gaan zoeken? 

Rovers
De  Rovers zijn wanhopig en durven 
niet met lege handen terug te ko-
men bij de Graaf. Ze kunnen dus wel 
wat hulp gebruiken. Ben jij dapper 
genoeg om, samen met je (groot)
ouders, te gaan zoeken naar die fel-
begeerde schat? Op een route van 
2,5 km, die wordt aangegeven met 
ravenpijlen, staan zeven schatkisten 
met aanwijzingen. Door ze uit te voe-
ren kom je achter het geheim van het 
zwarte goud. Veel succes!

Start
Starten voor het Roverspad kan tus-

Op zondag 13 augustus is er veel te doen bij het Buitencentrum De Pelen

Rovers en verhalenverteller in De Groote Peel

sen 13.00 en 15.00 uur bij de balie 
van het Buitencentrum De Pelen. 
Deelname kost € 2,50 per persoon 
(volwassenen en kinderen) inclusief 
een broodje bakken en een stoere ro-
versbutton voor elk kind. Aanmelden 
kan via: 0495 – 641 497 of per mail: 
depelen@staatsbosbeheer.nl

Passie voor verhalen
Op zondag 13 augustus kan je ook 
nog naar een vertelvoorstelling van 
Frans van de Pas. Onder de noemer 
‘Passie voor verhalen’ vertelt Frans 

spannende, ontroerende en grappige 
verhalen voor jong en oud. Hij neemt 
zijn publiek mee naar de geheimzin-
nige Peel van vroeger, waarbij hij ge-
bruik maakt van allerlei attributen en 
posters. Misschien laat Frans jou wel 
meespelen in een van zijn verhalen.

Twee voorstellingen
Er zijn die middag twee voorstellin-
gen; om 13.30 en 15.00 uur, in het 
overdekte Amfitheater van het Bui-
tencentrum. Deelname is een vrijwil-
lige bijdrage die ten goede komt aan 

de organisatie van het Peelpodium. 

Buitentrum De Pelen, startpunt 
van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie kan 
je nog heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je boeken, Streekproducten en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de inpandige ho-
recagelegenheid met serre en groot 
buitenterras, terecht. Het Buitencen-
trum is elke dag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. 

Deze zomer gaan weer vele inwo-
ners van Nederweert op vakantie 
Uit onderzoek blijkt dat ieder-
een graag leuke producten en 
souvenirs meeneemt naar huis. 
De meerderheid van de vakantie-
gangers twijfelt welke aankopen 
mee naar huis mogen. Gelukkig 
is er nu een app die daarbij helpt. 
In de nieuwe Douane Reizen App 
staat per bestemming wat wel en 
niet mee terug mag in het vlieg-
tuig naar Nederland. Je ziet ook 
meteen waarom dat zo is. 

Souvenirs
André Molenberg werkt al jaren bij 
de Douane op Schiphol en herkent 
deze twijfel. Hij ziet regelmatig alle-
daagse souvenirs en kleding voorbij 
komen die niet toegestaan zijn. “Bij-
voorbeeld leren schoenen of een por-
temonnee gemaakt van beschermde 
krokodillen of souvenirs met be-
schermde schelpen en koraal” zegt 
de douanier.”.Daarom adviseer ik ie-
dereen de Douane Reizen App te ge-
bruiken. Zo weet je bij het inpakken 
van de koffer zeker of je spullen mee 
naar Nederland mogen”, vervolgt hij.

Douane reizen app
Bijna de helft van de Nederlanders 
houdt kofferruimte vrij voor spullen 
die zij op hun vakantiebestemming 
kopen. Met het gebruik van de Dou-
ane Reizen App voor Android en iOS 
kun je deze ruimte optimaal benut-

ten zonder dat je hoeft te twijfelen 
of deze mee naar huis mogen. Zo zie 
je direct dat smartphones en andere 
elektronica gewoon mee mogen. Al-
leen aankopen boven de € 430 hoef 
je te melden bij de Douane. Hier be-
taal je vervolgens btw over. 

Kennis van de regels
Maar hoe is het nu gesteld met de 
kennis van de douaneregels? Opval-
lend is dat de overgrote meerder-
heid van de Nederlanders (86%) 

ervan overtuigd is dat je geen 16 
liter bier mag invoeren, terwijl dit 
geen probleem is. Bij een lekkere 
kaasje geldt dat precies andersom. 
Bijna de helft van de Nederlanders 
(46,7%) denkt dat je een lokaal scha-
penkaasje van vakantie gerust kunt 
inpakken, terwijl dit juist niet mag. 
Wie de app checkt, komt niet voor 
verrassingen te staan. Twijfel je als-
nog? Deel je vraag of foto op Face-
book of Twitter via #magditmee en 
de douaniers zoeken het voor je uit. 

Top-3 favoriete vakantieaankopen
•	 Kleding en schoenen: 60,4% 

(onder reizigers van 18-29 jaar 
is dit zelfs 75,3%)

•	 Souvenirs, zoals sleutelhangers 
en servies: 50,8%

•	 Sieraden: 28,9%

Vrouwen doen de meeste aankopen 
op vakantie. Er zijn twee uitzonde-
ringen: alcohol en (waterpijp)tabak. 
22,1% van de mannen neemt dit mee, 
tegenover 14,7% van de vrouwen. 

Hoe zit het precies met meenemen van vakantiesouvenirs?

Douane Reizen App brengt uitkomst

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30  13.30 - 18.00 
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00  / maandag gesloten

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83
www.brinkmansoptiek.nl

daglenzen mee 
op vakantie!
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zand cement stenen isolatie betonvloeren dakpannen

kunststofkozijnen
houten

kozijnen
buiten deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel

Nieuwendijk 84
5712 EN Someren-Eind
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Wij zijn gevestigd in Someren-Eind
op 10 minuten rijafstand van
Nederweert  en Ospel.

Open: ma. t/m vr. 7.00-18.00 u.
zaterdag 7.00-13.00 u.

Kunststofkozijnen
Serredaken

Douglas hout
op voorraad

Tuinvisie producten
www.tuinvisie.nl

Diverse akties op sierbestrating/schutting

€ 47,90

p/m2 incl btw.

Fraser Zweeds Rabat
22x167 mm zwart
16 jaar garantie op verfafwerking.

Tijdens de Bouwvakvakantie
Van 31 juli tot en met 18 augustus

Zijn wij geopend van maandag tot en met vrijdag
Van 8.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 12/19 augustus zijn wij gesloten



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.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

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

Liturgische kalender
van 10 tot en met 19 augustus 2017.

DONDERDAG 10 augustus
H.Laurentius, diaken en martelaar
Geen rozenkransgebed en H.Mis

VRIJDAG 11 augustus
H.Clara, maagd
Geen rozenkransgebed en H.Mis

ZATERDAG 12 augustus
H.Maria
Vooravond van de 19e zondag door het jaar.
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.L.Caris) – Bertha en Teng Wijen-
Bongers, Petrus Hubertus Verheijen en Dina 
Verheijen-Horijon vanwege verjaardag.

ZONDAG 13 augustus
19e zondag door het jaar
9.30 uur H.Mis (zang herenkoor, lector
mevr.L.Roost) 

MAANDAG 14 augustus
H.Maximiliaan Maria Kolbe
19.00 uur H.Mis in zorgcentrum St.Joseph

DINSDAG 15 augustus
Maria Ten Hemelopneming
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr.L.Roost)– Voor de zielenrust 
van Harrie Jonckers, t.e.v.Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand, Tot bijzondere 
intentie.

WOENSDAG 16 augustus
H.Stefanus van Hongarije
Geen rozenkransgebed en H. Mis. 

DONDERDAG 17 augustus
H.Jeroen, martelaar
Viering van Barmhartigheid
18.00 uur Aanbidding
18.15 uur Boeteviering
18.30 uur Rozenkransgebed en Biechtgele-
genheid.
19.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 18 augustus
18.30 Rozenkransgebed in Maria kapel
19.00 H.Mis in Mariakapel. -

ZATERDAG 19 augustus
H.Maria
Vooravond van de 20e zondag door het jaar.
18.00 uur (zang dameskoor Cantantes, lec-
tor koorleden) jaardienst Toos Gielen-Loijen

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag  13 augustus 
10.00 uur Woord en Communiedienst -
Tot bijzondere intentie

Tevens aandacht voor Maria Hemelvaart van
15 augustus (bij onze zuiderburen is dit nog 
een Feestdag)

Opnieuw dienst met Samenzang!
Door de vele positieve reacties om samen te 
zingen, is op 13 augustus opnieuw samen-
zang gepland.
In samenwerking met het koor, wor-
den uit zangbundel liederen gezongen.
Er zijn uiteraard zangbundels aanwezig.
Hebt u zin om mee te zingen kom dan ge-
rust !

Wij hopen op een mooie dienst en een goe-
de opkomst.
De volgende samenzang dienst is gepland
op 10 September

Gelezen in het intentieboek
van onze kapel
Moeder Maria, Lieve Opa en Oma ik hoop 
dat jullie een fijn leven in de hemel hebben, 
Liefs van mij.
Maria, Laat de kinderen gezond en zonder 
ongelukken weer thuiskomen.
Lieve Moeder Maria, dat er vrede, liefde en 
gezondheid mag zijn en dat mijn dochter tot 
inzicht komt en tot inkeer. Dank U. 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.

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.

uitvaartbegeleiding

Je problemen aanpakken: 
dat doe je zelf, maar niet alleen!
Tel. 088-65 60 600
Dagelijks van 8.30-17.00 uur

Bureau Nederweert
St. Antoniusplein 21-22 in Nederweert
Spreekuur dinsdag 9.00-10.00
www.amwml.nl  

In crisissituaties buiten kantoortijden:
AMW-ML: 088-65 60 600

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2  Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank:  NL97RABO 0135506824

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.
Per 1 januari 2015 kost een H. Mis € 25,--.
U kunt ook de intenties opgeven via e-
mail: gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag 
overmaken op de Rabo-bank.
Een andere mogelijkheid is het bedrag in 
een envelop af te geven bij Mia Gubbels, St. 
Antoniusplein 12  te Nederweert, met ver-
melding van uw naam, adres en telefoon-
nummer en de opgave van de misintentie 
met de gewenste datum. Opgave misinten-
ties twee weken vóór datum. Telefoonnum-
mer Parochiecentrum St. Rochus: 631760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie 
aan huis, kunt u contact opnemen met de 
heer Bert Verheggen, telf. 632684.

Zondag  13 augustus 2017, 
H. Mis om 11.00 uur
GEEN KOOR
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen,
Britt en Francine
Collectant:  Piet Wullems

Zondag 20 augustus 2017, 
H. Mis om 11.00 uur
GEEN KOOR
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Leny Knapen
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

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 12 -19 augustus

Zaterdag 12 augustus, 15.00 (Kerkelijk 
zangkoor Gregoriaans) Pater Pieter Cuij-
pers, diamanten huwelijksfeest echtpaar
Piet Cuijpers en An Rutjens.
19.00 (Samenzang) Drika Caris-Kessels (ver-
jaardag), ghm Cornelis Kuepers, echtgenote 
en familie, zwd Dora Verkoijen-Gielen, zwd 
Piet van den Boom. 
Zondag 13 augustus, 19e zondag door het 
jaar, 10.00 (Samenzang) ghm Harrie Kuij-
pers, Anna Gertruda Kuijpers-Moonen.
Donderdag 17 augustus, H. Laurentius, dia-
ken en martelaar, 19.00 voor de zieken. 
Zaterdag 19 augustus, 19.00 (Samenzang) 
voor het welzijn van de parochie en parochi-
anen.

OVERLEDEN: Op 18 juli jl. overleed Leen 
Konings-Stultiens, 95 jaar, Kastanjelaan 21. 
Moge zij rusten in vrede. 

DIAMANT: Het kerkelijk zangkoor luistert 
a.s. zaterdag met een Gregoriaanse H. Mis 
het diamanten huwelijksfeest op van het 
echtpaar Piet en An Cuijpers-Rutjens. Heel 
bijzonder, want Piet (voorzanger in het 
koor) is dit jaar 70 jaar lid van het kerkelijk 
zangkoor !

VAKANTIE: Wegens een korte vakantie ben 
ik van 21-24 augustus niet aanwezig. Op 
donderdag 24 augustus vervalt daarom de 
avondmis. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

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

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

12 t/m 19 augustus 2017

ZATERDAG 12 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
zeswekendienst voor Jean van Eijk-Greef-
kens.

ZATERDAG 19 augustus: 19.15 uur H. Mis, 
koor de Leeuwerik, zeswekendienst Sjeng
Greijmans.

LEZERS: zaterdag 12 augustus Marjo Tim-
mermans, zaterdag 19 augustus Francien 
Verheijen.

MISDIENAARS: zaterdag 12 augustus Pam 
en Sien Smeets, zaterdag 19 augustus Ayla 
Beerens en Niek Wijen. 

OVERLEDEN: op zondag 30 juli is Frans Lin-
ders, 61 jaar overleden. Dat hij mag rusten 
in vrede. 

“Wat je geeft, komt terug. Houd de cirkel 
positief en liefdevol. Neem je eigen verant-
woordelijkheid..”

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Week van 12 augustus – 19 augustus 2017

Zondagmorgen 13 aug. 09.30 uur:
Als hgm. voor onze parochiegemeenschap 
(volkszang)

Dinsdagavond 15 aug. 19.00 uur:
Hoogfeest Maria-Ten-Hemel-Opneming

Wij willen u allen van harte uitnodigen voor 
de viering van Maria-Ten-Hemel-Opneming.
In deze eucharistieviering zal de kroetwösj 
worden gezegend en worden uitgedeeld.
Pastoor Vankan zal voorgaan in deze vie-
ring.

Als maandd. voor Pierre Wijers en Mia 
Wijers-Baetsen, Overleden ouders Schreurs-
Verstappen, Nicolaas, Elisabeth, Harrie en 
Sjra Schreurs (volkszang)

Mededeling:
KROETWÖSJ, een oude traditie in ere 
hersteld.
Op 15 augustus vieren we het feest van Ma-
ria ten Hemelopneming. Bij dit Hoogfeest 
onder de Maria feesten wordt nog steeds op 
diverse plaatsen de zogenaamde kroetwösj 
gezegend. De kroetwösj is een kruidenbun-
del  samengesteld uit zeven verschillende 
planten: twee broodgraansoorten bijvoor-
beeld tarwe en rogge, twee geneeskrachtige 
kruiden zoals boerenvormkruid, duizend-
blad of kamille, twee onweerwerende krui-
den bijvoorbeeld alsem, donder- of lever-
kruid, een takje met 7 blaadjes walnootblad.

Het kruidenbundeltje wordt samengebonden
en in of buitenshuis opgehangen ter bescher-
ming tegen ziekte en onheil zoals onweer.

Bij gelegenheid van het 400 jaar bestaan 
van onze parochie willen we op dinsdag 
15 augustus om 19.00 uur tijdens een H. Mis 
de kroetwösj zegenen en uitdelen.
Wij willen u van harte uitnodigen om hier 
aan deel te nemen.

Zwanger, meld u aan,
www.verloskundigenmiddenlimburg.nl

06-10644332

Groene Kruis
Postbus 694
5900 AR  Venlo
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.

Dagverzorging Oranjeflat
Oranjeplein 1a, Weert
Telefoon: 06 443 511 40 

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning en
Groene Kruis Vrijwilligerszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
24 uur per dag bereikbaar

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

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

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

www.teunissenletselschade.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken 
aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw behandelingen. 
De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als 
geen ander. Daarom verzorgen wij al uw zieken vervoer met 
persoonlijke aandacht. Uw zorg is onze specialiteit.

Veilig, Tijdig 
en Comfortabel
Ziekenvervoer Weert

Onze ouders

Lei Vaes en 
Mia Vaes-v. Veldhoven

zijn woensdag 16 augustus 

65 jaar getrouwd.

Proficiat
namens de kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkinderen

- Dankbetuiging - 

Voor al uw belangstelling, kaarten, bloemen, warme woorden en gro-
te aanwezigheid bij het afscheid van 

Nel Slaats - Seerden

Dit alles is ons tot veel steun geweest en heeft ons troost 
gegeven.

Lei Slaats
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Nederweert, augustus 2017

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn 
lieve vrouw, moeder en schoonmoeder

Jean van Eijk - Greefkens

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie en  
alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun  
bij het verwerken van dit verlies.

Louis van Eijk
Jack en Ine

De zeswekendienst voor Jean vindt plaats op zaterdag  
12 augustus om 19.15 uur in de parochiekerk van de  
H. Gerardus Majella te Nederweert-Eind

VROUWENHANDEL

een goed baan beloofd
van alle eer beroofd

de identiteit ontnomen
resten van verdampte dromen

als handelswaar verkocht
door menig man bezocht

een toekomst gelogen
door de medemens bedrogen

van alle vrijheid verstoken
misbruikt, mishandeld en gebroken.

Resi Faessen-Teeuwen
www.schrijverskringospel.nl

Toon Hermans Huis Weert

De agenda voor het Toon Hermans 
Huis Weert ziet er als volgt uit: 

Maandag 14 augustus 09.30-11.00 
uur en 11.15-12.45 uur yoga*. 
Woensdag 16 augustus 10.00-12.30 
uur kookworkshop*. 
Vrijdag 18 augustus 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. 
Maandag 21 augustus 09.30-11.00 
uur en 11.15-12.45 uur yoga*. 
Dinsdag 22 augustus 10.30-11.30
uur wandelen*. 
Woensdag 23 augustus 10.00-12.30 
uur kookworkshop*. 
Vrijdag 25 augustus 09.30-12.00 
uur creatief atelier*. 

Tijdens de vakantieperiode (17 JULI 
t/m 25 AUGUSTUS) op maandag t/m 
vrijdag OPEN van 09.00-13.00 uur. 
(* = op afspraak - aanmelden kan via: 
0495-541444 of voor meer informatie 
zie website www.toonhermanshuis-
weert.nl). 

Open Eettafel Leveroy

Donderdag 17 AUGUSTUS
Aanvang; 12.00 uur
Plaats; gemeenschapshuis de Pestoeërs-
koel.
We serveren een driegangendiner
voor € 8,50- per persoon.
Vaste bezoekers afmelden voor
woensdag 16 AUGUSTUS.
Nieuwe bezoekers zijn welkom gaar-
ne aanmelden tot datzelfde tijdstip.

Telefoon; 0495-651893 of 0612512678
U kunt ons ook op de site Leveroy.
nl vinden

Bedevaart Kevelaer

Ook dit jaar wordt er weer een Bede-
vaart naar het Mariaoord Kevelaer in 
Duitsland georganiseerd.
De Bedevaart vindt plaats op dinsdag 
26 september 2017.
In samenwerking met de Lambertus-
parochie in Nederweert.
Onderstaand overzicht van de dag.

09.30 uur vertrek bus Weert vanaf 
kerk Keent.

10.00 uur vertrek bus Nederweert 
Pinnenhof.

12.00 uur Diner in het Priesterhuis.
13.30 uur H. Mis in de Biechtkapel.
16.45 uur Plechtig Lof in de 

Kaarsenkapel.
17.30 uur Terugreis.

Kosten voor bus en diner: 
30 Euro p. p.

Bij opgave gelieve de kosten voor de 
Bedevaart te voldoen.

Mocht Uw belangstelling hebben om 
aan deze Bedevaart deel te nemen 
voor inlichtingen en opgave:
Weert: Hr. Götzen Johanna van Pola-
nenstraat 18 tel. 0495-530282.
Nederweert: Mevr. Roost Rooseveld-
straat 21 tel. 06-38002209.

Eettafel Eind

Donderdag 17 aug.: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 15 aug.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden.

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel-eind@xs4all.nl

U leest meer over ons op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel Eind 



Dieven zijn er in alle soorten en maten. 
“Een vorm van diefstal die we in Neder-
land steeds vaker zien, is diefstal door 
babbeltrucs”, aldus Pascalle Mommers, 
ambtenaar openbare orde en veiligheid. 
Ze heeft een aantal tips om te voorko-
men dat u slachtoffer wordt van deze 
vorm van diefstal. 

Bij diefstal door een ‘babbeltruc’ bel-
len onbekenden aan en gebruiken een 
mooie smoes om binnen te komen. 
Vervolgens stelen ze geld en andere 
waardevolle bezittingen. In sommige 
gevallen gebeurt dit in combinatie met 
bedreiging en/of geweld. 

Denk niet dat het u niet overkomt
Dieven doen zich soms voor als meter-
opnemer of reparateur. Of ze vragen om 
een glas water, een pen, of om te bellen, 
terwijl een handlanger het huis binnen-
glipt. Deze babbeltrucs zijn bedoeld om 
mensen op te lichten. Het gebeurt voor-

namelijk aan de deur en bij pinautoma-
ten. Denk niet dat het u niet overkomt, 
want de dieven zijn zeer behendig met 
hun smoezen. 

Vraag altijd om een legitimatie
“Of het nu een collectant is of iemand 
uit de buurt die je niet kent. Je hoeft 
nooit zomaar iemand binnen te laten”, 
aldus Mommers. De algemene regel is: 
laat onbekenden nooit uw huis bin-
nen, hoe betrouwbaar of onschuldig 
ze er ook uitzien. Vraag ook altijd om 
een legitimatiebewijs. Hebt u de deur 
geopend en wilt u iets pakken, bijvoor-
beeld uw telefoon of geld? Laat mensen 
dan buiten wachten en doe uw deur 
dicht. Neem nooit uw portemonnee 
mee naar de deur. 

Dieven komen vaak niet alleen 
Voor collectes kan het handig zijn om 
alvast een klein geldbedrag vlakbij de 
voordeur neer te leggen (in de meter-

kast bijvoorbeeld). Komen onbekenden 
aan de deur met de vraag of ze het 
alarmnummer mogen bellen? Laat ze 
dan niet binnen en bel zelf 112. Laat 
vreemden geen gebruikmaken van uw 
toilet, maar verwijs ze naar een openbaar 
toilet en wissel geen geld aan de deur. 
Loop nooit met iemand mee naar buiten. 
Vaak komen dieven met z’n tweeën. De 
een maakt een praatje met u, terwijl de 
ander uw huis binnensluipt om uw spul-
len te stelen.

Meer tips
Belangrijk is om altijd een legitimatiebe-
wijs te vragen. De meeste bedrijven en 
instellingen die hun medewerkers op pad 
sturen, zorgen ervoor dat ze een legitima-
tiebewijs bij zich hebben. “Iedereen moet 
zich kunnen legitimeren”, aldus Mom-
mers. Er zijn nog meer tips om te voorko-
men dat u slachtoffer wordt van babbel-
trucs. Deze zijn onder meer te vinden op 
internet. Kijk eens op www.politie.nl.

Babbeltrucs, wees alert!
De een maakt een praatje, de ander steelt

GemeenteContact
Een gezellige buurt
Op zaterdag 23 september is het weer 
Burendag! Een dag waarop de buurt 
gezellig samenkomt en veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de wijk. Het 
Oranje Fonds steunt sociale initiatieven 
en bevordert zo het contact en de verbin-
ding tussen groepen mensen. Ook met 
Burendag wil ze mensen dichter bij elkaar 
brengen. Daarom is het mogelijk als buurt 
een aanvraag tot € 400,- in te dienen bij 
het Oranje Fonds om een Burendagplan te 
kunnen uitvoeren. Iedereen die voor 1 sep-
tember een activiteit aanmeldt, ontvangt 
een Burendag-feestpakket! Bovendien 
bestaat de kans dat een afvaardiging van 
het gemeentebestuur een kijkje komt ne-
men bij uw buurtinitiatief. Als u hiervoor in 
aanmerking wilt komen, kunt u een bericht 
sturen naar Harold van der Haar, e-mail: 
h.vanderhaar@nederweert.nl. Kijkt u op 
www.oranjefonds.nl voor meer informatie.

Sleutelbos kwijt?
Bent u iets verloren of hebt u iets  
gevonden? 

Op de website www.verlorenofgevon-
den.nl is het mogelijk om verloren en 
gevonden voorwerpen te registreren.

Verloren, gevonden
Als u iets verloren bent, dan kunt u dit 
doorgeven via www.verlorenofgevon-
den.nl. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Maar een melding doen via 
de telefoon of bij de infobalie van het 
gemeentehuis is uiteraard ook mogelijk.
Voor gevonden voorwerpen geldt 
dezelfde procedure. U kunt het voor-
werp thuis bewaren of afgeven bij de 
gemeente.

Elkaar vinden
Het handige meldsysteem zorgt er-
voor dat zoeker en vinder gemakkelijk 
met elkaar in contact kunnen worden 
gebracht. Eenvoudig zoeken, eenvou-

 Laat onbekenden nooit binnen, wat ze ook verzinnen…

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

Donderdag 10 augustus 2017

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 infobalie
van het gemeentehuis neergelegd. Burgers kun-
nen een exemplaar mee naar huis nemen.
Het overzicht hangt aan de rechterzijde van de
ingang van het gemeentehuis.
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.

dig vinden dus. Wij zorgen vervolgens 
voor de verdere afwikkeling. Bent u uw 
paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs 
kwijt? Dan moet u hiervan altijd aan-
gifte doen bij de politie. Dat geldt ook 
voor diefstal van voorwerpen.

Op onze website kunt u terecht voor 
meer informatie.

RKSVO-NIEUWS

Maandag 14 augustus:
Bestuursvergadering 20.00 

Dinsdag 15 augustus:
Eerste training selectie 20.00
Eerste training lagere teams 20.00

Woensdag 16 augustus:
Eerste training Dames 19.30

Donderdag 17 augustus:
Training selectie 20.00

Zaterdag 19 augustus:
Training selectie 18.00

Week 37 (21 t/m 25 augustus)
Start trainingen gehele jeugd, zie site

Donderdag 24 augustus:
Eerste training RKSVO 3 20.00
Leidersoverleg senioren 21.30

Zaterdag 26 augustus:
RKSVO VE2 - Merefeldia VE 17.00

Zondag 27 augustus:
Trainingsdag selectie 10.00

Dinsdag 29 augustus:
Oefenwedstrijden
Oranje Zwart 1 - RKSVO 1 20.00
Haelen 2 - RKSVO 2 20.00

Vrijdag 1 september:
Gemeente beker Nederweert bij RKSVO 19.00

Zondag 3 september: 
Bekerwedstrijden
RKSVO 1 - DESM 1 14.30
RKSVO 2 - Someren 3 12.00

Vrijdag 15 september:
Vrijwilligersavond in de kantine 20.30

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

Sanitair & Tegelcentrum Weert

Start voorbereiding
nieuwe seizoen
Donderdag 10 aug trainen 19.30 uur
Zondag 13 aug trainen 11.00 uur
Dinsdag 15 aug trainen 19.30 uur

Donderdag 17 aug 
Panningen 1- Eindse B 20.00 uur

Poule beker:
Eindse Boys, Merefeldia. SSE, 
Stiphout vooruit

AGENDA

15 aug. Thuisblijverstoernooi

26 aug. Veteranendag NHB

25/27 aug. Jeugdkamp Tungelroy

3 sept. Open Dag bij HBS Wilhelmina 
van 13.00 – 17.00 uur.

8 sept. Schuttersvergadering

15/16/17 sept. Indoor wedstrijd bij 
HBS Wilhelmina

21 sept. Soranus toernooi Reuver

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

VAKWERK IN MAATWERK

timmerwerken         huis         tuin

Klaarstraat 23, 6035 AA Ospel
Tel.: 0495 631207 / 06 54654192
info@erikcaris-timmerbedrijf.nl
www.erikcaris-timmerbedrijf.nl

ken         huis         tuinken         huis         tuin

Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

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.

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)

◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Tjap Tjoy met kip
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 16,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)

◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Tjap Tjoy met kip
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 20,00

Voor catering & afhaallijst zie:
www.meigardennederweert.com

NIEUW:
nu onbeperkt ijs

div. smaken bij het

lopend buffet op zaterdag, 

zondag en feestdagen.

Keuze uit Chinese, Indische,

Kantonese, Viëtnamese, Japanse

en exclusieve gerechten.

Inclusief soep, sushi en ijs; 

exclusief dranken.

€ 14,50 p.p.

4 t/m 11 jr € 7,25 p.p.

Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  www.se-raamdecoratie.nl

bij Schmitz-Engelen (SE) vind je de nieuwste trends op het gebied van raamdecoratie! 
Van gordijnen uit voorraad, tot accu-bediening op alle type zonweringsproducten. 

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
trouwkaarten.



Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

VOOR

€10

ALLEEN IN JULI

MERK
MONTUREN

VOOR

MONTUREN

VOOR

Kerkstraat 18, Nederweert
Exclusief glazen, vraag naar de 
voorwaarden.

VERLENGD T/M 18AUGUSTUS

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

Dorsdag op Eynderhoof

Sterke boerenhanden, noeste ar-
beid en (h)eerlijke producten

Eigenlijk kunnen we het ons niet 
meer voorstellen dat de mens zelf 
nog de handen uit de mouwen moet 
steken om het werk gedaan te krij-
gen. We vertrouwen in de 21ste eeuw 
vooral op de – vaak ook nog compu-
tergestuurde) machines die een groot 
deel van het werk voor hun rekening 
nemen. Dan was het nog niet zo lang 
geleden toch wel anders, zwaarder.

Vroeger kende men in de landbouw 
bijna geen machines.  Alle voorko-
mende werkzaamheden moesten
handmatig gedaan worden en had-
den boer en paard vaak een hechte 
band met elkaar om het zware werk 
op het land voor elkaar te krijgen. 
Vroeg uit de veren en s avonds moe, 
maar voldaan naar bed. Van zaaien 
tot en met oogsten, van bewerken 
tot en met opslag. De boer en boerin 
deden het allemaal samen.

Zo ook het dorsen van het graan. Een 
bewerking die je eigenlijk niet meer 
ziet, maar natuurlijk wel in het open-
luchtmuseum Eynderhoof in Neder-
weert Eind. Daar wordt het ambacht 
nog bewaard en overgedragen op de 
volgende generaties. Onze dorsgroep
demonstreert op zondag 13 augustus 

heel graag hoe dat bewerken van het 
graan vroeger ging. Ik een speciaal 
ritme - de drie- en de vierslag – zul-
len ze de bezoekers van het museum 
deze middag een aantal keren graag 
verrassen. Het lijkt voor de omstan-
ders misschien wel heel gemakkelijk 
maar deze bewerking vraagt de no-
dige vaardigheid en veel oefening.

Natuurlijk werd het dorsen op enig 
moment ook met speciale machines 
gedaan om de productie te kunnen 
bijhouden en de boer te helpen bij de 
zware arbeid. De smeden zullen op 
hun manier een aantal van deze oude 
dorsmachines het werk laten doen. 
Te zien zijn een dorsmachine en lage 
drukpers, een getrokken maaidorser
en een eendoeks-getrokken maaier. 

Dorsen betekent gezelligheid, sa-
men “buurten”, maar ook muziek, 
een prachtige ambiance, heerlijke 
vers gezette koffie, de geur van stro 
en graan, het gepiep en geknars 
van oude machines, vermengd met
de reuk van de diesel en petroleum. 
En natuurlijk de rookpluimen van de 
aanwezige tractoren.U kunt in onze 
herberg genieten van koffie met 
vlaai, die op ambachtelijke wijze is 
gebakken door onze bakkers in ons 
eigen bakhuis. De muziek is van de 
Coconblazers.

Eetpunt ontmoeten doet groeten 
te gast bij de Dorpsherberg

Vorige week was het gezelschap van 
het Eetpunt te gast bij de Dorpsher-
berg in Ospel. De kok en de bedie-
ning zijn er weer in geslaagd om er 
een echt uitje van te maken voor de 
gasten. Op het menu stonden een 
heerlijke kipcocktail, rollade met 
een room- en een champignonsaus, 
bloemkool, salade en frietjes en als 
toetje aardbeienbavarois met slag-
room.

Omdat het de laatste keer voor de zo-
merstop was, werden de vrijwilligers 
door de gasten in het zonnetje ge-
zet en ontvingen ze van hen elk een 
prachtige bos bloemen. 

Het Eetpunt, dat in september 2015 is 
gestart, heeft nu bijna twee jaar ge-
draaid. Ze zijn gegroeid van 0 naar 25
vaste gasten. Daarnaast ontvangen 
ze  elke week mensen die één keer-
tje of geregeld komen eten. Iedereen
is steeds vol lof over de kwaliteit van 
de maaltijd. De sfeer tijdens het eten 
is veranderd van “even aftasten” tot 
gezellig met elkaar buurten. De vaste 
gasten geven aan dat ze uitkijken 
naar de dinsdag. Elke week komen ze 
naar de Pinnenhof waar om 6 uur ge-
geten wordt. De meeste gasten drin-
ken na het eten nog een kopje koffie 

en enkelen leggen nog een kaartje. 
De prijs van de maaltijd is 8 euro (ex-
clusief eventuele consumpties).

Eén keer per maand gaat het Eetpunt 
buitenshuis eten. Het afgelopen jaar 
hebben tien horecagelegenheden uit 
Nederweert elk een heerlijke maal-
tijd verzorgd in hun eigen horecage-
legenheid.

Drie of vier keer per maand wordt 
er in de keuken van de Pinnenhof 
gekookt door vrijwilligers. Voor het 
vlees zijn ze vaste klant bij slager Her-
manns in de Kerkstraat. Ze krijgen 
daar een superkwaliteit vlees tegen 
een heel schappelijk prijsje en willen 
Leo daarvoor heel hartelijk bedan-
ken. Voor de overige boodschappen 
zijn ze vaste klant bij Jumbo, die ook 
sponsort.

Net als vele anderen gaat ook het Eet-
punt even uitrusten en genieten van 
de zomer. Vanaf dinsdag 5 september 
bent u weer van harte welkom in de 
Pinnenhof.

Het Eetpunt “Ontmoeten doet groe-
ten” wenst iedereen een fijne zomer
toe en ziet er naar uit om u na de va-
kantie (weer) te ontmoeten.

Slaapstoornissen
Slapeloosheid kan vele
oorzaken hebben: 
psychosociale, emoti-
onele en lichamelijke 
factoren kunnen van 
invloed zijn. Pijn of 

ongemak in het lichaam kunnen het 
slapen bemoeilijken. Behandeling 
van deze lichamelijke pijn is nood-
zakelijk voor een goede nachtrust.
Langdurige stress, kan invloed uit-
oefenen op met name de buikor-
ganen. Ze worden zo in hun func-
tioneren beïnvloed dat ze minder 
beweeglijk worden. De banden en 
vliezen rond deze organen worden 
stijver. Mensen voelen letterlijk dat 
ze “niet lekker in hun vel” zitten. 
Ze worden prikkelbaarder, zwaar-
moediger en gevoeliger  voor stress. 
Lichaam en geest zijn één. Osteopa-
thie onderkent deze eenheid. Door 
met de handen het lichaam te on-
derzoeken op vastzittende organen, 
spieren, gewrichten en het zenuw-
stelsel voelt de osteopaat waar het 
probleem vandaan komt. Denk maar
aan uitdrukkingen in de Nederlandse 
taal als ‘iets op de lever hebben’ of 
‘de buik ergens van vol hebben’. Juist 
de lever en de darmen zijn vaak aan-
grijpingspunten voor de osteopaat 
om slapeloosheid ‘te lijf te gaan’. Ook 
de soepelheid van de schedel speelt 
vaak een belangrijke rol bij het sla-
pen. Mensen die ‘veel in hun hoofd 
zitten’ krijgen een minder soepele 
schedel. Dit is een voorwaarde voor 
het goed functioneren van de herse-

nen. Als de schedel niet soepel is, dan 
kan ook slapeloosheid ontstaan. 
Osteopathie van Eldijk is naast de vol-
wassenenbehandeling ook gespecia-
liseerd in kinderen.

Osteopathie wordt vergoed vanuit de 
meeste aanvullende verzekeringen
en valt niet onder je eigen risico. Wij 
zijn vrij toegankelijk, dat wil zeggen 
dat je geen verwijsbrief van een arts 
nodig hebt voor het maken van een 
afspraak.

Kijk ook eens naar de informatiefilmpjes 
op onze website: www.vaneldijk.com.
Indien je nog vragen hebt, laat het 
ons dan weten. We zullen dan trach-
ten je zo snel mogelijk te woord te 
staan. Volg ons op twitter en like ons 
op facebook:

Osteopathie en Kinderosteopa-
thie van Eldijk
Weert-Heythuysen-Nederweert
Sint Antoniusplein 21-22
6031 ED Nederweert
Tel 0495-634376 

Osteopathie - Osteopathie bij kinderen

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

Pannenweg 231, 6031 RK  Nederweert
Telefoon: 0495-63 26 25 - www.drukkerijvandeursen.nl

KINDJE OP KOMST?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie
geboortekaartjes.

Grote DOE DAG voor de kinderen
Woensdag 16 augustus: huifkar-
tocht met knapzakwandeling
Kinderen en hun (groot)ouders zijn 
op woensdag in augustus welkom om 
samen met de kindergidsen creatief 
bezig te zijn. De kinderen kunnen 
onder deskundige begeleiding van 
de kindergidsen allerlei spelen doen. 
Spelen en spelletjes uit grootmoeders 
tijd. 
Speciaal op deze woensdag kunnen 
de kinderen - samen met een ou-
der-  een knapzakwandeling maken. 
Er gaat gezond en lekkers mee in de 
knapzak, die met een stok over de 
schouder gedragen wordt. Natuur-
lijk schijnt het zonnetje en kan de

middag niet meer stuk. Let op: het 
aantal knapzakken is beperkt. Deze is 
te koop voor € 1,-. Er worden er 35 
gemaakt , DUS:  OP = OP !

De huifkar brengt ouders en kinderen
al een stuk op weg naar het bos. Een 
leuke en spannende tocht waarbij 
naar “bosgeesten” wordt gezocht. 
Het zijn overigens hele aardige, die 
de kinderen en ouders van alles ver-
tellen over de natuur. Je kunt met de 
huifkar weer terug naar het museum. 
Het dagprogramma is te lezen op 
www.eynderhoof.nl . Het Limburgs 
openluchtmuseum aan Milderspaat 1
is geopend van 13.00  tot  17.00 uur. 

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Peter Eilers
Tel. 0495-764123 • GSM 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

GEVONDEN
Gazelle 

herenfiets

Af te halen op
Kerneel 4, Nederweert

Tel. 633647

Zwanger? Bezoek de 
informatieavond over 

‘de bevalling’

Als je gaat bevallen wil je daarover 
goed geïnformeerd zijn. Daarom ge-
ven een verloskundige uit de regio en 
een verloskundige en gynaecoloog 
uit het ziekenhuis uitleg over de be-
valling, eventuele pijnstilling en over 
“wat er anders kan gaan”. Als het mo-
gelijk is volgt een rondleiding over de 
verpleegafdeling en de verloskamers. 
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen 
van vragen.

Deze avond is bestemd voor zwan-
gere vrouwen - en hun partner - als 
voorbereiding op de bevalling.

De informatieavond vindt plaats op 
dinsdag 5 september a.s. van 19:00 -
21:00 uur in het Auditorium van SJG 
Weert, Vogelsbleek 5. Aanmelden via 
het inschrijfformulier op de website: 
www.sjgweert.nl (zie: Agenda) of te-
lefonisch bij de afdeling Patiëntenin-
formatie: 0495 – 57 22 05.

Aan alle inwoners van 
Ospel en omgeving.

Vanwege de verkoop van het pand, 
VLUT 33, zal de kledingcontainer ver-
plaatst gaan worden naar:
Happy-Ei, Kuilstraat 23 te Ospel

De container staat RECHTS VAN DE 
EIER- /CHAMPIGNONAUTOMAAT
m.i.v. woensdag 2 augustus.

Met dank en hartelijke groet, 
Ben Houben

  Jerney Kaagman

‘IK BEN
BLIJ MET DE 
PARKINSON 

VERENIGING’
Al 40 jaar is de Parkinson Vereniging
dé plek voor mensen met de ziekte

van Parkinson of een parkinsonisme.
Informatievoorziening, elkaar ontmoeten

en belangenbehartiging staan daarbij
centraal. Word ook lid!

Voor meer informatie: 
www.parkinson-vereniging.nl


