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Persoonl i jk  |  Integer  |  Transparant

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’. 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

Judith’s Dance Point
Kessenichstraat 3 • Weert • 0495 530342

info@danseninweert.nl • www.danseninweert.nl

De gezelligste dansschool

in uw regio!

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

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

ZONNEBRILLEN 
STIJLVOL | TIJDLOOS

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

KIJK SNEL OP DE 
ACHTERPAGINA VOOR 
ONZE LEEGVERKOOP

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

STAPEL
KORTINGSTAPEL
KORTINGKORTINGKORTINGKORTINGKORTING
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In-Btween In-Btween Womenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer tWomenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer tWomenswear •  Burgemeester Vul lersstraat 4 •  Neder weer t
In-Btween In-Btween Menswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer tMenswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer tMenswear •  Lamber tushof 1 •  Neder weer t
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Met uitzondering van reeds afgeprijsde artikelen, 
nieuwe en basis collectie.

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

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

Met de huidige zomerse dagen slaat 
bij velen de twijfel toe. Gaan we wel 
weg van huis of wordt het dit jaar 
‘Balkonia’ of ‘Auszuhause’? Niet al-
leen het prachtige weer blaast die 
overwegingen nieuw leven in, ook 
de vrees voor inbraken speelt wellicht 
een rol. Vooral bij degenen die al 
eens een inbraak(poging) meemaak-
ten. Volgens Coen Staal, voorzitter 
van de Nationale Inbraakpreventie 
Weken (NIPW), hakt het er flink in 
als je terugkomt van vakantie en ziet 
dat je hele huis overhoop is gehaald: 
“Jaarlijks overkomt dit ongeveer 
15.000 vakantiegangers. Ook al treft 
zo’n 75% van de inbraakslachtoffers 
snel maatregelen met betere sloten 
of plaatsing van een alarminstallatie, 
bij het naderen van de vakantie slaat 
de twijfel toch weer toe. Hebben ze 
wel voldoende gedaan? Wel of toch 
maar niet gaan?” Met de negen tips 
in dit bericht maak je het de inbreker 
al heel wat moeilijker en ga je een 
stuk geruster op vakantie.

Overduidelijk niemand thuis
De gelegenheidsinbreker opereert 
vaak in zijn eigen wijk. Hij loopt daar 
rond en ziet al snel of iemand niet 
thuis is. Staal: ”Ik loop zelf ook re-
gelmatig een rondje door de wijk en 
zie meteen of mensen thuis zijn of 
niet. Zeg nou zelf: het valt toch op 
als er dagenlang ’s avonds maar één 
lampje in de woonkamer brandt. Of 
de lamellen of gordijnen ook overdag 
dicht zijn. Wanneer je (als inbreker) 
naar de voordeur loopt en vervolgens 
stapels post en kranten zichtbaar op 
de deurmat ziet liggen, dan is het 
toch vrij duidelijk dat er niemand 
thuis is?” Staal vervolgt: “Soms scha-
kelt men buren of vrienden in om 
op het huis te passen. Zij halen dan 
de post van de deurmat en sorteren 
die keurig in het zicht op de eettafel. 
Een duidelijk signaal dat de bewoners 
weg zijn. Een inbreker heeft derhalve 
alle tijd om zich toegang tot je huis te 
verschaffen en de spullen waar je zo 
aan gehecht bent, mee te nemen. De 
ring die je van je ouders hebt gekre-
gen of je laptop met alle vakantiefo-
to’s, om maar eens wat te noemen!”

Zes van de tien voordeursloten en 
zeven van de tien achterdeurslo-
ten (zeer) slecht
Je vergroot de kans op inbraak aan-
zienlijk wanneer je, zoals hierboven 
beschreven, zo overduidelijk laat zien 
dat er niemand thuis is. Inbrekers ko-
men meestal binnen via de achter- of 
voordeur. Een ervaren inbreker ziet in 
een oogopslag of een achterdeurslot 
een ‘makkie’ is of dat het een zware 
klus gaat worden. Meestal kiest hij 
voor de makkelijkste optie, en laat 
de beter beveiligde huizen aan zich 

Negen tips om het inbraakrisico tijdens je vakantie te verkleinen

“Blijf van de zomer maar liever thuis”

voorbij gaan. In de zomer heeft hij 
tenslotte keus te over: er zijn veel 
mensen voor langere tijd van huis.

Onderzoek* wijst uit dat maar liefst 
60% van de voordeuren een zodanig 
slecht slot of beslag heeft dat een in-
breker met wat gereedschap in 1 à 2 
minuten binnen is. En dán heeft hij 
volop tijd om op zoek te gaan naar 
jouw waardevolle spullen. Met ach-
terdeuren is het zelfs nog slechter ge-
steld: zeven op de tien sloten zijn niet 
echt inbraakwerend te noemen.

Negen tips om met een veilig ge-
voel op vakantie te gaan
Voor iedereen geldt: maak het inbre-
kers nooit makkelijk, zéker niet tij-
dens de vakantie.
Om straks met een gerust gevoel naar 
je vakantiebestemming af te reizen, 
heeft de stichting Nationale Inbraak-
preventie Weken negen slimme tips 
voor je:

1. Plaats nieuw beslag met anti-cilin-
dertrekbeveiliging op je voor- en 
achterdeur. Inbrekers zien dat op 
afstand en denken al snel dat de 
rest van het huis ‘ook wel goed 
beveiligd’ zal zijn. Zo vlak voor 
de vakantie ben je misschien best 
druk, maar het blijft lang licht. 
Voor dit klusje heb je vaak enkel 
een goede schroevendraaier no-
dig. Doe sowieso eerst de inbraak-
preventiecheck op de website van 
de NIPW: www.inbraakmislukt.nl 
dan weet je meteen wat je moet 
doen in jouw situatie.
Verwijder vervolgens het huidige 
beslag van je deuren, ga naar 

een bouwmarkt, sleutelspecia-
list of ijzerwarenspeciaalzaak en 
koop voor 50 tot 60 euro per deur 
nieuw beslag met 3 SKG-sterren. 
Nu heb je echt een veel grotere 
kans dat inbrekers jouw huis zul-
len overslaan.

2. Vraag iemand om de post, recla-
medrukwerk en kranten regelma-
tig weg te halen. Laat ze niet in 
stapeltjes op tafel leggen, maar 
vraag de vriend of buur om ze uit 
het zicht, bijvoorbeeld in een kast 
op te bergen.

3. Zet een tijdschakelaar op alle lam-
pen die normaliter ’s avonds aan 
zijn en stel ze in op verschillende 
tijdstippen. Laat de lamp in de 
slaapkamer nog een kwartiertje 
aan nadat alle lampen in de woon-
kamer al uit zijn. Tegenwoordig 
heb je lampen die via een router 
verbonden zijn met een appje. 
Hiermee kun je veel verlichting op 
het door jou gekozen tijdstip aan 
en uit laten gaan. Helemaal auto-
matisch en echt van deze tijd. Ook 
handig als je gewoon thuis bent. 
Staal: “Slechts 40% van de onder-
vraagden in ons onderzoek* be-
steedt hier aandacht aan, eigen-
lijk veel te weinig.”

4. Doe je je lamellen of gordijnen 
normaal gesproken helemaal 
dicht bij het slapengaan, veran-
der dat dan een paar weken voor-
dat je op vakantie gaat. Laat ze 
half open zodat je overdag en ’s 
avonds wel naar binnen kunt kij-
ken, maar geen zicht hebt op de 
hele kamer. Kijkt een inbreker 
stiekem naar binnen, dan overziet 
hij niet de complete ruimte.

5. Berg juwelen en andere kostbaar-
heden op. “Ons onderzoek geeft 
aan dat ongeveer een op de drie 
dat doet”, volgens Staal. “Liefst 
natuurlijk in een gecertificeerde 
kluis. Opvallend is dat een op de 
tien dat al doet. Na een inbraak 
stijgt het percentage daarente-
gen naar ruim het dubbele. Im-
mers, het laatste wat je wil, is het 
nog een keer meemaken.”

6. Maak je vuilcontainer met een 
hangslot vast of plaats ze in de 
schuur of berging. Inbrekers ge-
bruiken ze als ‘opstapje’ om het 
vaak veel minder goed beveiligde 
slaapkamerraam met een koevoet 
open te breken. En in negen van 
de tien gevallen liggen juist daar 
de juwelen en andere kostbaarhe-
den ‘verstopt’.

7. Ruim je woonkamer en keuken 
juist niét perfect op. Laat een kop-
je op tafel staan of wat afwas op 
het aanrecht. En leg een tijdschrift 
of open boek op tafel, alsof je zo 
weer verder kunt gaan lezen.

8. Vraag een van je buren om een 
oogje in het zeil te houden.

9. Post niet teveel op social media 
waaruit blijkt dat je langere tijd 
niet thuis bent. Of stel je privacy-
instellingen van Facebook zoda-
nig in dat alleen goede vrienden 
en familieleden je kunnen volgen.

* Onderzoek van de stichting Natio-
nale Inbraakpreventie Weken onder 
788 huishoudens in maart 2018

Kijk voor nog meer vakantietips 
op Youtube naar: https://youtu.
be/9LpEGLURPiE

Het zal veel bezoekers van het Os-
pelse buitengebied al zijn opgeval-
len. Steeds meer bloemrijke akkers 
tussen de maïs-, aardappel-, en gras-
percelen. Naast het succesvolle wei-
devogelbeheer door de Nederweer-
ter boeren stimuleert de Provincie 
Limburg nu ook het aanleggen van 
bloemenakkers voor patrijzen.  De 
gemeente Nederweert is één van de 
laatste gebieden in Limburg waar 
nog redelijke aantallen patrijzen 
voorkomen. Mede door de prima 
prestaties van de Nederweerter boe-
ren bij het behoud van de laatse Lim-
burgse grutto´s wordt hier nu ook 
voor een andere icoonsoort van het 
boerenland - de patrijs - alles uit de 
kast gehaald om de soort te behou-

den. En niet alleen de patrijs wordt 
geholpen, ook bv de bijna verdwenen 
veldleeuwerik, de zeldzame kwartel, 
vlinders en bijen krijgen weer kansen 
in de bloemenakkers.

Voor meer informatie zie:
https: / /www.natuurrijklimburg.nl /
actueel/artikelen/patrijsakkers-nieu-
we-parels-in-het-anlb/

Extra aandacht voor patrijzen in Ospel





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 12 tot en met 21 juli 2018.

DONDERDAG 12 juli
18.00 uur Aanbidding
18.30 Rozenkransgebed 
19.00  H.Mis 

VRIJDAG 13 juli
H.Henricus
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis  in Mariakapel. tot bijzon-
dere intentie.

ZATERDAG 14 juli
Vooravond van de 15e zondag door het jaar
14.00 uur H.Mis b.g.v. het 50 jarig huwelijk 
van Tjeu en Toos Tinnemans-Greijmans.
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, lec-
tor mevr.L.Caris) jaardienst ouders Berben-
Bukkems tevens vanwege verjaardag en 
voor zoon Wiel, Lisette Gubbels-Jacobs van-
wege verjaardag en Nellie Jacobs-Hendrikx.

ZONDAG 15 juli 
15e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost) 

MAANDAG 16 juli 
H.Maagd Maria van de berg Karmel.
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 17 juli
Geen rozenkransgebed en  H. Mis.

WOENSDAG 18 juli
Geen rozenkransgebed en H. Mis

DONDERDAG 19 juli
Geen rozenkransgebed  en H. Mis 

VRIJDAG 20 juli
H. Apollinaris, bisschop en martelaar.
Geen rozenkransgebed en H. Mis  

ZATERDAG  21 juli
Vooravond van de 16e zondag door het jaar
18.00 uur H. Mis (dameskoor Cantantes, 
lector mevr.H.Dielissen) –Wiel en Mientje 
Tinnemans-Kirkels vanwege verjaardag va-
der, Drees Horijon en Lies Horijon-Geelen, 
Tot bijzondere intentie

Overleden
Op 3 juli was de uitvaart van Thijs Moonen, 
hij overleed in de leeftijd van 47 jaar en 
woonde Booldersdijk 19.
Moge hij rusten in vrede.

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  15  juli: 
10.00 uur  Woord - en Communiedienst.
- tot bijzondere intenties

Zondag  22  juli: 
10.00 uur  H.Mis
- tot bijzondere intenties 

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Heilige Moeder Maria, help mij om in 

mijn uitzichtloze situatie oplossingen te 
vinden, en bescherm mij. En dank u voor 
alle zegeningen en put mijn kracht uit uw 
bijstand.

- Maria, help iedereen om ons heen, geef 
ons kracht om door te gaan, voor vrien-
den, familie, en kinderen, Bedankt !                                     

Iets om over na te denken:
Soms zijn de dingen die wij niet kunnen ver-
anderen, de dingen die ons veranderen.aan 
plezierige dingen is de herinnering.

De Kapel van Schoor is altijd de gehele dag 
open en iedereen is er van harte welkom. 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

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

14 t/m 21 juli 2018

ZATERDAG 14 juli: 19.15 uur H. Mis ter ere 
aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 21 juli: 19.15 uur H. Mis, koor 
de Leeuwerik.

LEZERS: zaterdag 14 juli Doortje Linders, 
zaterdag 21 juli Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: zaterdag 14 juli Ayla Bee-
rens en Janne Wijen, zaterdag 21 juli Lobke 
Houtappels en Lois Beerens.

OVERLEDEN: Op zondag 1 juli is Pierre 
Camp, 85 jaar, overleden. Dat hij mag rusten 
in vrede.

“Doe het rustig aan. Geniet van je reis. 
Neem de tijd voor de mensen in je leven. 

Ze zullen er niet voor eeuwig zijn.”

Parochie O.L. Vrouw Onbe-
vlekt 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 14 - 21 juli

Zaterdag 14 juli,  
19.00 (Zangkoor De Peelklanken) 
ouders Salimans-Hermans en zoon Peter. 
Thieu Pellemans en Marie Pellemans-Lenders. 

Zondag 15 juli, 15e zondag door het jaar, 
10.00 (Samenzang) 
Harrie Bijlmakers (verjaardag) en overleden 
familie Bijlmakers-Claessens. 

Donderdag 19 juli, 
19.00 voor de zieken. 

Zaterdag 21 juli,  
19.00 (Samenzang) 
voor eigen intenties.

ACOLIETEN: 
za. 14 juli 19.00: Tom en Stan Dirks; 
zo. 15 juli 10.00: Mathijs van Lierop, Edwin 
van Rooijen; 
za. 21 juli 19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen.

DOOPSEL: 
Door het Sacrament van het H. Doopsel zijn 
Devin en Macay Haex, Weert, in onze ge-
loofsgemeenschap opgenomen. We wensen 
dopelingen en ouders proficiat en een geze-
gende toekomst. 

PAUSELIJKE GEBEDSINTENTIE JULI: 
Dat priesters die in hun herderlijk werk ver-
moeidheid en eenzaamheid ervaren, hulp 
en steun mogen vinden in hun vriendschap 
met de Heer en hun priesterbroeders.

VAKANTIE ……. mens, waar hol je naartoe? 
Van lawaaierig, zenuwslopend werk naar 
het lawaaierige overbevolkte strand, om 
langs lawaaierige overbezette wegen terug 
te keren naar lawaaierig, zenuwslopend 
werk? De verte, de vrede, de echte vakan-
tie ligt niet in het aantal kilometers, maar 
wordt bepaald door de stille rust, het zui-
vere genieten. Veld en bos kunnen heerlijk 
zijn. Wandelen in de vrije natuur, eten als je 
honger hebt, slapen als je moe bent, fietsen 
en tuinieren, praten met de bomen, en met 
de dieren. Het is fantastisch en volkomen 
gratis. Ik wens u graag vakantierust toe.

Pastoor A. Koumans, OMI.

Parochie H. Barbara 
Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.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  14 juli  –  21 juli  2018

Zondagmorgen 15 juli  09.30 uur:
Als jrd. voor Wilhelmus Verstappen en Pe-
tronella Schreurs, Chris  Voorter, Nel Verlaek 
en Jacques, Maria Triepels-Wulms, Wiel Trie-
pels, Wim en Pierre Triepels en Annie v.d. 
Kruys-Triepels (volkszang)

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

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.

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

* Geldt op heel veel artikelen met een sticker.
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  NU HOGERE  
KORTINGEN!

Sale!

Brugstraat 21 Nederweert
www.pleunismode.nl

Hulsenweg 1

6031 SP  Nederweert

telefoon 06-15141341

www.indoorsoccer-nederweert.nl

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.

OASEMORGEN
Maandag 9 juli 2018 is er bijeenkomst 
van de OASE-groep
in de kerk in Budschop. De viering begint om 
09.00 uur. 
Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom om tijdens deze 
morgen binnen te lopen en samen te bidden

Zondag 15 juli 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar:  Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 22 juli 2018 H. Mis om 11.00 uur
Koor: geen koor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie
H. Mis voor Piet Michiels als zeswekendienst
Lector: Lenie Knapen
Misdienaar:  Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

NEDERWEERT / ST. ROCHUS

VRIJDAG 13 juli 2018  is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de
St. Rochuskerk,  Rochusplein 1.  De 
zaal is open om 19.00 uur. Budschop. 
Het  kienen is toegankelijk voor ie-
dereen. U  kunt dan kienen voor  de 
jackpot van € 75,--.
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop

Zonnebloem afdeling 
Nederweert  

presenteert zich op de 
Eynderhoofdag

Op 15 juli is de Zonnebloemafdeling 
Nederweert met een stand aanwezig 
op de Eynderhoofdag. De vrijwilligers 
zullen door de gasten gemaakte hand-
werkjes, de speciale “Zonnebloem-
wafels” en soep verkopen. Verder 
worden de loten vanuit de Nationale 
Zonnebloem lotenverkoop aangebo-
den. Hiermee maakt u kans op leuke 
prijzen. Speciaal voor deze dag heeft 
Eynderhoof de tentoonstelling van de 
merklappen, overhanddoeken en bor-
duurwerk in “het schooltje” ingericht. 
Dit is op de begane grond zodat deze 
tentoonstelling nu beter toegankelijk 
is voor mensen met een lichamelijke be-
perking. Het gehele park is overigens 
goed toegankelijk voor de doelgroep 
van de Zonnebloem. Op deze dag zijn 
veel ambachten in bedrijf. Er zijn de-
monstraties van de smid, de houtbe-
werkers, de vlechters en houtzagers.
Op het terras zorgt de accordeonist 
Kees Strijbos voor muziek. Voor gas-
ten van de Zonnebloem en hun bege-
leiders geldt op deze dag de gewone 
toegangsprijs. 
Openingstijden: 13.00 uur-17.00 uur.  

Bij de Zonnebloem draait het om 
mensen. Dat geldt uiteraard ook voor 
onze afdeling. Met een gezellige 
groep vrijwilligers zetten wij ons in 
voor mensen met een lichamelijke be-
perking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft 
behoefte aan gezelschap. Maar als je 
een lichamelijke beperking hebt, ben 
je misschien wel vaker (alleen) thuis 
dan je zou willen. De vrijwilligers van 
onze afdeling komen graag langs 
voor een kop koffie of om samen met 
jou op pad te gaan. Daarnaast organi-
seren we ook verschillende activitei-
ten. Wil je meer weten over wat wij 
voor jou kunnen betekenen? Of wil 
je je aanmelden als deelnemer of als 
vrijwilliger? Neem dan contact met 
ons op.
zonnebloemnederweert@gmail.com 
of telefoonnummer 0495 625010

Venezuela Werkgroep steunt 
project Pater Pieter Cuijpers

De uit Ospel afkomstige pater Pieter 
Cuijpers diende een tijdje terug een 
verzoek in voor steun aan een project 
in Caracas, Venezuela. In de sloppen-
wijk “Vista Hermosa” ligt de school 
“St. Dominicus”. Dit schoolgebouw 
was hard aan een grondige renovatie-
beurt toe. Met steun van een gift van 
€ 2000,- van de Venezuela Werkgroep 
en een aantal andere giften kon dit 
de afgelopen jaren worden gereali-
seerd. De volgende foto’s geven een 
impressie van de werkzaamheden….

Fragment uit een e-mail van pater 
P. Cuijpers:
Dit allemaal ten bate van de kinde-
ren in een van de armste delen van 
deze sloppenwijk. Jullie hebben veel 
meer gegeven dan geld: jullie hebben 
hoop gegeven, en het bewustzijn dat 
er ver weg mensen zijn, die met hen 
begaan zijn. 
Heel veel dank!

Met vriendelijk groeten naar Doospel,
P. Pieter Cuijpers.

“Super blij zijn we dat d’Indj Laeftj 
doorgaat!”, aldus Patrick Snijders 
voorzitter van de organisatie van 
d’Indj Laeftj. Dit nieuwe evenement 
vindt op 8 september in Nederweert-
Eind plaats vindt voor alle mensen die 
‘iets’ met d’Indj hebben. Ongeveer 
300 mensen van allerlei leeftijden 
hebben zich nu aangemeld. Een klein 
voorbehoud moeten we nog maken, 
want de vergunning moet nog wor-
den verleend. “Heel fijn dat dit nieu-
we en leuke initiatief zoveel inwoners 
enthousiast maakt”, zegt Jacques 
Beerens, voorzitter Dorpsraad Eind. 

Inschrijftermijn verlengd tot 1 au-
gustus
Nu we weten dat dit evenement in 
Eind kan doorgaan, is de inschrijfter-
mijn voor d’Indj Laeftj verlengd tot 
1 augustus. Er kunnen maximaal 500 
mensen op het terrein. Het is vanaf 
1 augustus en dus ook op 8 sep-
tember niet meer mogelijk om 
nog entreekaarten te kopen. Voor 
de kinderen t/m groep 4 is er een 
circusworkshop en een kinderspeel-
plein. Voor groep 5 t/m 101 jaar is er 
een zeskamp. ’s Avonds kun je genie-
ten van een barbecue, dj en livemu-
ziek. Dit alles vindt plaats op veldje 
Dams in d’Indj. 

Heb je je nog niet ingeschreven? 
Meld je dan met je familie en/
of vrienden aan voor 1 augustus 
via www.nederweert-eind.nl.

d’Indj Laeftj
Op 8 september van 15.00 tot 1.00u 
veldje Dams in d’Indj. Om 18.00 be-
gint de bbq. 
Om 20.00u start de dj en vervolgens 
livemuziek van The Ragtime Ru-
mours. 

Kaartverkoop
12 Jaar en ouder: € 6,50
4 tot 12 Jaar: € 6,50 (incl. friet en snack)
Tot 4 jaar: gratis (incl. friet en snack)

Opgeven voor de zeskamp kan in 
teams van maximaal 8 personen of 
individueel. De organisatie stelt de 
teams van de eventuele individuele 
opgaves samen.

Barbecue
Klein pakket: € 7,50 (3 stuks vlees, sa-
lade en stokbrood)
Groot pakket: € 12,50 (5 stuks vlees, 
salade en stokbrood)

Voor vragen en/of opgave via mail: 
dorpsfeestineind@gmail.com of 
www.nederweert-eind.nl.

d’Indj Laeftj gaat door! 

ZZP-er 
hee� nog tijd in de 
bouwvakvakantie

Edward Moonen
06-495 084 74

Eettafel Eind

Donderdag 26 juli Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 

Bezoekers kunnen zich aanmelden 
t/m dinsdag 24 juli.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Let op: De eettafel van 19 juli ver-
schuift naar 26 juli!

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

U vindt ons ook op:
www.nederweert-eind.nl/Eettafel 
Eind

Mooie examenresultaten 
scholen LVO weert

100% GESLAAGDEN 
BRAVO! COLLEGE

De resultaten van de herexa-
mens zijn bekend en laten zien dat 
de scholen van LVO Weert weder-
om een mooi resultaat hebben 
behaald. De scholen scoren allen 
boven het landelijk gemiddelde 
en zijn daar uiteraard bijzonder 
trots op. Uitblinker is een slag-
ingspercentage van 100% op het 
BRAVO! College Cranendonck. 
Het Kwadrant heeft een slaging-
spercentage gehaald van 95,6%, 
Het College 93% en de Philips op 
de havo 85% en op de mavo 91%.

Volgens John Hausmans, voorzit-
ter Centrale Directie LVO Weert is 
een compliment op z’n plaats: “De 
mooie examenuitslagen zijn het re-
sultaat van alle inspanningen die 
zowel onze leerlingen als onze do-
centen samen geleverd hebben en 
de intensieve samenwerking tussen 
de scholen onderling. Samen zor-
gen we ervoor dat een leerling op 
de juiste plek terecht komt en zijn 
middelbare schooltijd met een mooi 
resultaat afsluit. Gezien de examen-
resultaten zitten we daarmee op de 
juiste weg.”

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



97% GESLAAGD!

PROFICIAT GESLAAGDEN!
CITAVERDE College Nederweert is trots op de VMBO-geslaagden 
van dit schooljaar, waaronder 4 met de vermelding ‘cum laude’

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN GOEDE VMBO SCHOOL? 
Dan ben je bij CITAVERDE College Nederweert aan het goede adres! Bij ons  
kun je de Gemengde Leerweg, Theoretische leerweg en de MAVO plus volgen. 
Ook leerlingen met een Kader-advies en een opstroomperspectief naar 
Gemengd / Theoretisch kunnen bij ons hun talenten ontwikkelen. 

Onze school is veilig en overzichtelijk en je maakt er vrienden voor het leven. 

en praktijkruimtes? 

Kom dan naar onze OPEN DAG op 
ZATERDAG 3 NOVEMBER
VAN 10:30 TOT 13:30 UUR
www.citaverde.nl/nederweert 
Facebook: Citaverde College Nederweert

CITAVERDE College, Nederweert
Pastoor van der Steenstraat 5
6031 EB Nederweert
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GemeenteContact
s a m e n  g r o o t s ,  s a m e n  d o e n !

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders. V.l.n.r.: de wethouders Peter Koolen en Frank Voss, burgemeester Evers en wethouder Henk Cuijpers. 
Foto: Nederweert24

Donderdag 12 juli 2018

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 2728, 
6030 AA Nederweert
Telefoon: 14 0495 of 0495-677111
E-mail: info@nederweert.nl
Internet: www.nederweert.nl 

 Twitter.com/GemNederweert 
 Facebook.com/gemeentenederweert

De openingstijden staan op onze website.

De gratis e-mailservice Bekendmakingen 
zorgt ervoor dat u direct de meest recente 
bekendmakingen per e-mail ontvangt. 
Ga naar www.neder weert.nl>Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Inschrijven kan 
met het eigen e-mailadres.
 De officiële bekendmakingen worden wekelijks 
op de website geplaatst; het moment van plaat-
sing wordt ook via social media verspreid.
 Het overzicht wordt geprint en bij de infobalie 
van het gemeentehuis neergelegd.
 In de hal van het gemeentehuis staat een com-
puter, zodat iedereen in de gelegenheid is om 
de bekendmakingen digitaal in te zien.

Afgelopen week stond in het teken 
van afscheid nemen en welkom heten. 
Afscheid namen we van de wethouders 
Rick van Meel, Theo Coumans en Henk 
Geraats. Een welkom was er voor de 
nieuwe wethouders Henk Cuijpers, 
Frank Voss, Peter Koolen en de raadsle-
den Jorik Franssen (VVD) en Pascalle de 
Rooij-Kanters (JAN). 

De bijeenkomsten vonden plaats onder 
zomerse omstandigheden. Voor de 
afscheidsreceptie op woensdag was 
de raadzaal gereserveerd. De instal-
latie van de nieuwe wethouders en de 
raadsleden vond een dag later plaats in 
Haaze-hoof in Ospel. 

Kadernota en complimenten 
Vóór beide bijeenkomsten was er op 
dinsdag nog een raadsvergadering. De 
gemeenteraad behandelde onder meer 
de Kadernota 2019-2022 en de Jaar-
rekening. De kadernota beschrijft de 
inkomsten en uitgaven voor de langere 
termijn en is daarmee een belangrijk 
document. Het is de opmaat naar de 
Programmabegroting 2019-2022. Deze 
begroting wordt op 6 november 2018 
in de raadsvergadering behandeld en 
(gewijzigd) vastgesteld. De raadsleden 
spraken hun complimenten uit over het 
mooie financiële perspectief voor de 
gemeente Nederweert. 

Jaarrekening en windmolens
Ook de jaarrekening van 2017 stond op 
de agenda. De jaarrekening 2017 kent 
een positief resultaat van 2 miljoen 
euro. Een aantal raadsleden vond dit 
bedrag erg hoog en vindt dat er nog be-
ter begroot moet worden. Het positieve 
saldo voegt de gemeente toe aan de 
algemene reserve. Voor de behandeling 
van de jaarrekening had de raad una-
niem een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven voor de vergunning 
die de bouw van een windmolenpark in 
Ospeldijk mogelijk maakt. Meer over dit 
onderwerp leest u volgende week in het 
Gemeente Contact. 

Coalitieakkoord en afscheid
Waar tijdens de raadsvergadering ver-
schillend over werd gedacht, was het 
coalitieakkoord. Het document stond op 
de agenda om sonderend te bespreken. 
De ene fractie vindt het een ambitieus 
stuk de ander vindt het niet concreet 
genoeg. Er volgde een stevig debat. 
Daarna was het tijd voor het officiële 
afscheid van de drie wethouders. Dat 
gebeurde met een aantal mooie toe-
spraken en beschouwende woorden. 
Een dag later kon iedereen persoonlijk 
afscheid nemen van de wethouders 
tijdens een receptie in de raadzaal. De 
temperatuur steeg tijdens de bijeen-
komst naar recordhoogte. 

Op www.nederweert.nl vindt u een aan-
tal foto’s van de bijeenkomsten. 

Nieuw college 
De vergadering waarin de nieuwe 
wethouders werden benoemd vond 
vanwege het festival Raadpop plaats in 
Haaze-hoof in Ospel. Ook daar was het 
druk en warm. Na een korte formele pro-
cedure met een stemming en een verslag 
van een integriteitsonderzoek konden 
Henk Cuijpers namens Jongeren Akkoord 
Nederweert, Frank Voss namens Neder-
weert Anders en Peter Koolen namens 
D66 worden benoemd als nieuwe wet-
houders van de gemeente Nederweert. 

Nieuwe raadsleden
Vanwege de benoeming van de heer 
Cuijpers tot wethouder ontstond er een 
vacature in de raad. Zijn plaats werd 
ingenomen door Pascalle de Rooij-Kan-
ters. Verder had raadslid Theo Coumans 
aangegeven afstand te doen van zijn 
raadslidmaatschap. Jorik Franssen neemt 
zijn plaats in. Na het onderzoeken van 
de geloofsbrieven was het tijd voor het 
benoemen van de nieuwe raadsleden. 
Daarmee een drukke en warme week 
van afscheid nemen en welkom heten. 

De nieuwe wethouders en ook de 
nieuwe raadsleden stellen zich binnen-
kort uitgebreider aan u voor. 

Nieuwe wethouders aan de slag
De week van een warm afscheid en een warm welkom

De gemeenteraad van Nederweert nam 
op 5 juli een voorbereidingsbesluit voor 
veertien overschrijdingssituaties op 
het gebied van fijn stof in het buiten-
gebied. Samen met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat werken 
we aan een oplossing om de uitstoot 
van fijn stof blijvend terug te dringen. 

De raad geeft door het nemen van een 
voorbereidingsbesluit aan dat hij van 
plan is om binnen een jaar het bestem-
mingsplan buitengebied aan te pas-
sen. Om te voorkomen dat er binnen 
dat jaar ontwikkelingen plaatsvinden 
die niet passen in het nieuwe bestem-
mingsplan, bevriest de raad het plan en 
de huidige situatie. Want het is zonde 
als bedrijven in de tussentijd investerin-
gen doen die niet passen in een nieuw 
bestemmingsplan. 

Duurzame oplossing 
We willen het bestemmingsplan aanpas-
sen omdat de uitstoot van fijn stof van 
veertien knelpuntbedrijven in Neder-
weert gevolgen kan hebben voor de 

gezondheid van omwonenden. De ge-
meente is in gesprek met het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat om hier 
een duurzame oplossing voor te zoeken. 

Voor wie geldt het voorbereidings-
besluit?
De gemeenteraad heeft het voor-
bereidingsbesluit genomen voor de 
veertien knelpuntbedrijven fijn stof in 
Nederweert. Een knelpuntbedrijf is een 
bedrijf dat meer fijn stof uitstoot dan is 
toegestaan ten opzichte van omliggen-
de woningen. De lijst van bedrijven is 
gebaseerd op de zogenaamde NSL-lijst 
van december 2017 van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en 
bijgewerkt met recente gegevens. 

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Het voorbereidingsbesluit geldt voor 
maximaal 1 jaar vanaf 6 juli 2018.
Tijdens dit jaar is het niet toegestaan 
het gebruik van aangegeven gronden 
en bouwwerken te wijzigen of laten 
wijzigen voor: 
a) Toename van het aantal dieren 

We gaan voor minder uitstoot fijn stof 

Korte weetjes
Asfaltonderhoud
We voeren in de week van 16 t/m 22 juli 
asfaltonderhoud uit op de Siebenstraat, 
Klaproostraat, Steutenweg, Pastorie-
weg, Stad, Boeket. Op deze wegen 
brengen we een EAB (emulsieasfaltbe-
ton)laag aan. Zodat het wegdek weer 
vlak, stroef en gelijk van textuur is. 
Houd rekening met enige overlast door 
de werkzaamheden. Aanwonenden 
krijgen een brief met informatie over de 
werkzaamheden en de bereikbaarheid. 
De aannemer brengt ook hulpdiensten 
op de hoogte.

binnen de hoofdcategorieën kippen, 
kalkoenen of eenden.  

b) De vervanging binnen de hoofd-
categorieën kippen, kalkoenen of 
eenden van een diercategorie door 
een diercategorie met een hogere 
emissiefactor voor zwevende deeltjes 
(fijnstof, PM10) bij een gelijkwaardig 
huisvestingssysteem.

c) De omschakeling binnen de hoofdcate-
gorieën kippen, kalkoenen of eenden 
van een bestaand huisvestingssysteem 
naar een huisvestingssysteem waarbij 
dieren worden gehouden volgens een 
biologische productiemethode.

Uitzondering
Het voorbereidingsbesluit is niet van toe-
passing als uw bedrijf technieken toepast 
waarmee u de uitstoot van fijn stof omlaag 
brengt naar de grenswaarde. Dit betekent 
dan dus dat het bedrijf geen knelpunt 
meer vormt op het gebied van fijn stof. 

In september vindt een gezamenlijk 
overleg plaats met de knelpuntbedrijven, 
gemeente en het ministerie. 

Het is gelukt om samen met verschillende 
partijen een mooie, volwaardige kermis 
te organiseren op het Rochusplein in Bud-
schop van zaterdag 14 tot en met dinsdag 
17 juli. Dat betekent plezier voor jong en 
oud uit heel Budschop en omstreken! 

Zaterdag 14 juli om 14.00 uur is de of-
ficiële opening van de kermis. Met 250 
gratis oliebollen voor de aanwezige 
bezoekers! Na de opening draaien de 
attracties van 14.15-14.30 uur gratis.

Interessante acties
Er staan vele spectaculaire en ver-
trouwde attracties op het Rochusplein. 
Tijdens deze kermis kosten ritten in de 

gravitron en autoscooter slechts € 1,-! 
Zondag 15 juli is de familiedag. Dan kan 
iedereen zich gratis laten schminken op 
het kermisterrein. Op dinsdag kunt u de 
gratis ritbonnen uit het bonnenboekje 
gebruiken.

Win een prijs!
Maandag 16 juli maken jong en oud 
kans op leuke prijzen tijdens de kinder-
loterij en grote loterij. Denk eraan om 
uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Kijk voor de openingstijden, meer infor-
matie over de attracties en de verkeers-
maatregelen op www.nederweert.nl. 
We wensen u veel plezier!

Limburg Festival 
9 t/m 12 augustus geniet u tijdens het 
Limburg Festival van bijzonder theater 
op mooie locaties in Nederweert! Bij 
theaterboerderij Boeket is op 9 en 10 
augustus de voorstelling ‘George en Eran 
lossen de wereldvrede op, de finale’. Op 
12 augustus kunt u hier de muzikale ver-
telling van Ekaterina Levental ‘De Grens’ 
bekijken. Op vrijdag 10 augustus is bui-
tencentrum de Pelen het decor voor de 
Franse ruiters van rampspoed ‘Les Goulus 

- The Horsemen’. Kijk voor meer informa-
tie en een filmpje op onze website. 

Gratis oliebollen in Budschop!

Burgemeester Evers heeft een woning aan 
de Moostdijk in Ospel voor drie maanden 
gesloten. In de woning werd in maart dit 
jaar voor de tweede keer een hennepkwe-
kerij aangetroffen. 

Volgens artikel 13b van de Opiumwet, het 
zogenaamde Damoclesbeleid, mag een 
burgemeester in Nederland een woning 
of lokaal en de daarbij behorende erven 
sluiten als er verdovende middelen worden 
verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwe-
zig zijn. 

Procedure 
In mei 2016 zijn in de woning in Ospel 564 
planten aangetroffen en in maart 2018 
waren het er 436. Aan het sluiten van een 
pand gaat een hele procedure vooraf. 
Drugshandel, wietteelt of productie van 
andere drugs raakt ook inwoners, altijd. 
Denk bijvoorbeeld aan overlast door stank, 
lekkage en vervuiling. Of een onveilig ge-
voel door verloedering van de buurt.

Ellende is enorm
“Drugspanden, wietzolders en druglabs 
kunnen overal zijn”, aldus burgemeester 
Evers. “Op het platteland en in de stad. In 
afgelegen of in dicht bewoond gebied. We 
doen er samen met de politie en andere part-
ners alles aan om drugshandel en -produc-
tie tegen te gaan. Omdat de ellende die 
erdoor ontstaat in de omgeving enorm is.” 

Het pand op slot. Dat is een maatregel die de burgemeester kan nemen als de politie 
bijvoorbeeld een hennepkwekerij aantreft.

Wietteelt: “Samen zien we meer”

Integrale controle
Op 18 juni was er een integrale bestuur-
lijke controle bij negen panden in het 
buitengebied. Daarbij werkten diverse 
overheidsdiensten samen, waaronder 
de gemeente Nederweert, het Team 
Ondermijning Limburg, lokale politie, 
Openbaar Ministerie, het RIEC, de belas-
tingdienst en de Voedsel en Warenauto-
riteit. Binnen de aanpak Ondermijning 
komen periodieke controles steeds vaker 
voor. Verhuurt u een woning of schuur 
aan anderen, let dan ook extra op. Als 
eigenaar bent u namelijk medeplichtig 
als iemand in uw pand drugs teelt, pro-
duceert of verhandelt. Of u het nu weet 
of niet. 

Melden helpt altijd!
“Als u weet wat de signalen en de risico’s 
zijn, kunt u uzelf en uw buurt veel el-
lende besparen”, zegt wijkagent Dennie 
Joosten. “En heel belangrijk: melden 
helpt altijd! De politie onderneemt altijd 
actie, eventueel achter de schermen. Wilt 
u anoniem blijven, dan kunt u altijd bel-
len met Meld Misdaad Anoniem via tel. 
0800-7000.” 

Drugshandel, wietteelt of productie van 
andere drugs raken de samenleving. 
Samen kunnen we daar iets tegen doen. 
Op www.watstaaterophetspel.nl vindt u 
meer informatie.
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Voor al uw dakwerkzaamheden
Nieuwbouw of renovatie van

Pannendaken  -  platte daken
Schoorstenen  -   lood- en zinkwerk

Bezitten wij meer dan 25 jaar ervaring

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

www.teunissenletselschade.nl
Teunissen Letselschade • Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
T: 06-57242417 • info@teunissenletselschade.nl

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33Sportnieuws HBS Wilhelmina

Op 1 juli is in Reuver het Rayonkampioen-
schap Veld verschoten. Op deze zonnige, 
hete en winderige dag is Tim Vaes kampi-
oen geworden in de klasse Heren Recurve 
Senioren met 305 punten. Proficiat!!

Agenda
14-15 juli Veldwedstrijd St. Oedenrode
7 augustus Thuisblijverstoernooi
17-19 augustus Jeugdkamp
1-2 sept. Veldwedstrijd te Someren
6-7 okt. 3D wedstrijd te Someren
12/13/14 okt. 3e & 4e Indoor bij HBS Wil-
helmina Ospel 
1/2/3 dec. 3e Bondswedstrijd bij HBS Wil-
helmina Ospel

Doe mee met de Boels 
Ladies Tour fietsclinic

Unieke kans voor beginnende 
en gevorderde wielrensters

Op 31 augustus 2018 razen de beste wielren-
sters ter wereld door de straten van Weert. 
Er is een unieke kans om over datzelfde 
parcours te rijden. Speciaal voor vrouwen 
wordt een clinic georganiseerd en begeleid 
door nationale professionele wielrensters. 
Rensters van alle niveaus kunnen hieraan 
deelnemen. De start is rond 12:00 uur met 
het gezamenlijk kijken naar de ploegenpre-
sentatie en de start van de Boels Ladies Tour. 
Daarna start de fietsclinic onder begeleiding 
van onder andere Veerle Goossens en Sanne
van Paassen. Er worden binnenkort nog en-
kele spraakmakende namen als clinic-bege-
leider toegevoegd. Tijdens de clinic krijgen 
beginnende en gevorderde wielrenster tips 
en trucs op het gebied van fietsen. Deelne-
mers aan de clinic zijn na afloop te gast in 
het VIP paviljoen bij de finish van de Boels 
Ladies tour. Er is een bewaakte fietsenstal-
ling aanwezig. Aanmelden kan via fietscli-
nic@twcweert.nl

Goedbezig Beursvloer
Weert komt er weer aan!!

Het Servicepunt Vrijwilligers van
Punt Welzijn organiseert op 8 ok-
tober 2018 van 18.00 tot 20.30 uur 
weer de Goedbezig Beursvloer
van Weert. Het belooft weer een 
sprankelend evenement te worden
waarbij handel met gesloten beur-
zen tussen bedrijven en vrijwilli-
gersorganisaties centraal staat. 

Dit jaar stelt Van Mossel Volkswagen/
Audi Weert hun bedrijfspand aan de 
Edisonlaan ter beschikking voor de 
beursvloer. “Betrokken ondernemer-
schap vinden we erg belangrijk. Zo 
zijn we al jaren maatschappelijk part-
ner van een goed doel in Weert. Tij-
dens de Goedbezig Beursvloer staat 
betrokken ondernemerschap centraal 
hetgeen ons trots maakt om gastheer 
in 2018 te zijn. Ons motto is ”‘Van 
Mossel biedt u meer dan u verwacht’ 
hetgeen maakt dat we met veel ple-
zier onze showroom ter beschikking 
stellen voor de Beursvloer. Wij heten 
ondernemers en verenigingen van 
harte welkom en dagen ze uit om 
leuke matches met elkaar te maken.” 
aldus Edwin Gertsen, Bedrijfsdirec-
teur Van Mossel VW/Audi Weert

Op de beursvloer kunnen bedrijven, 
serviceclubs, scholen en vrijwilligers-
organisaties elkaar ontmoeten in 
een informele setting. Er wordt met 
gesloten beurzen met elkaar gehan-
deld. Vrijwilligersorganisaties vragen 
bijvoorbeeld om kennis, faciliteiten 
of helpende handen en stellen hier
iets tegenover. Bedrijven op hun 
beurt bieden geen geld aan maar 
sluiten aan op de vraag of bieden zelf 
materialen of kennis aan. 

Interesse? Noteer dan 8 oktober van 
18.00 tot 20.30 uur in je agenda en 
meld je bedrijf, vrijwilligersorganisa-
tie, serviceclub of school aan via het 
formulier dat te vinden is op www.
goedbezigweert.nu onder het kopje 
Beursvloer. Voor meer informatie, 
mail of bel het Servicepunt Vrijwil-
ligers van Punt Welzijn via goedbe-
zig@puntwelzijn.nl of 0495-697900. 

SKO

toonkunstenaar brengt
zijn lenteavondconcert
schemer als decor
een warme bries draagt zijn lied
en vult mijn dag met vrede.

Annie Kessels
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

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

Helft Nederlanders heeft 
voogdij na overlijden niet 

op orde

De helft van de Nederlanders heeft de 
voogdij voor hun kinderen niet gere-
geld wanneer zij komen te overlijden. 
Dat blijkt uit onderzoek onder 2.108 
respondenten uitgevoerd door Monu-
ta Uitvaartverzekeringen in samenwer-
king met onderzoeksbureau NL-Eyes. 

Slechts een derde van gezinnen met 
thuiswonende kinderen heeft testa-
mentair vastgelegd wie de voogdij 
over de kinderen krijgt bij overlijden. 
47% van de respondenten geeft aan 
nog helemaal niets geregeld te heb-
ben. Mannen hebben de voogdij voor 
hun kinderen vaker op orde dan vrou-
wen. 36% van de mannen geeft aan 
dit geregeld te hebben tegenover
31% van de vrouwen. In regio Zuid 
heeft men de voogdij met 33% t.o.v. 
het landelijk gemiddelde van 33% 
exact volgens het landelijk gemid-
delde geregeld.

Kosten uitvaart
Wanneer iemand komt te overlijden 
moeten er een hoop zaken geregeld 
worden. Ook financieel. Een uitvaart 
in Nederland kost al gauw tussen de 
€ 6.500,- en € 11.000,-.

Met name jongeren blijven een schat-
ting voor de kosten van een uitvaart 
schuldig. Driekwart van de respon-
denten geeft wel een schatting, die 
gemiddeld op bijna € 6.500,- uitkomt. 
Slechts een kwart geeft aan dat een 
uitvaart € 8.000,- of meer kost.

Driekwart van de Nederlanders heeft 
een uitvaartverzekering om de kos-
ten van hun uitvaart te dekken. 62% 
denkt dat deze verzekering hoog ge-
noeg is om de waarde van de uitvaart 
te dekken. 17% heeft geen idee of de 
verzekering hoog genoeg is om alle 
kosten te dekken. 21% denkt dat de 
verzekering niet hoog genoeg is. 

Trouw-
kaarten? 

Drukkerij van Deursen bv 
 Pannenweg 231 Nederweert

Whatsappgroepen zijn de laatste 
jaren in opmars. Voor vrijwel al-
les wordt wel zo’n groep in het 
leven geroepen. De whatsapp-
alertgroep voor inbraakpreven-
tie, samen met buurtgenoten, 
blijkt een groeiend succes. Was in 
september 2016 nog iets minder 
dan een kwart (24,7%) aangeslo-
ten bij een whatsapp-alertgroep,
zo’n  anderhalf jaar later, in maart 
dit jaar, was dit aantal al toege-
nomen tot 26,7%. Zo komt naar 
voren uit onderzoek1 van de 
stichting NIPW. Circa 45% van de 
ondervraagden die nog niet bij
een whatsapp-buurtpreventie-
groep zit, zou zich graag aanslui-
ten. Frappant is daarbij wel dat 7
op de 8 (86,1%) geen idee hebben 
hoe dat te doen.

Effectief preventiemiddel
Coen Staal, voorzitter van de stichting 
Nationale Inbraakpreventie Weken 
(NIPW) zegt: “Een whatsapp-alert-
groep met buurtbewoners blijkt een 
zeer effectief middel tegen inbraken 
in de wijk. De universiteit Tilburg 
onderzocht dit in enkele Tilburgse 
wijken en wat bleek: het aantal wo-
ninginbraken nam met ongeveer de 
helft af. Ook in de Delftse wijk Tan-
thof is een dergelijke whatsappgroep 
effectief: cijfers van de politie laten 
zien dat inbrekers de wijk tegenwoor-
dig veel vaker links laten liggen.” Be-
nieuwd hoeveel inbraken er recent 
bij u in de buurt zijn gepleegd? Bekijk 
het op de Mijn-Buurtpagina van de 
politie. 

Aansluiten een probleem
Een opvallende uitkomst van het 
onderzoek is dat ongeveer de helft 
(45%) zich graag bij een alertgroep 
zou aansluiten, maar het merendeel 
weet niet hoe dat te doen. Staal: 
“Men denkt al gauw dat je de hele 
buurt langs moet lopen en bij ieder-
een moet aanbellen om zo’n groep te 
starten. Er zijn intussen al ruim 8.000 

van die groepen, waarbij je je, als ze 
jouw buurt betreffen, zo kunt aan-
sluiten.” Een kaart op wabp.nl laat 
zien of er in jouw buurt al een alert-
groep actief is. Bij elke groep wordt 
een e-mailadres weergegeven waar-
mee je je kunt aanmelden. 

Ervaring van deelnemers
Gemiddeld zijn de deelnemers in 
de whatsapp-alertgroepen die de
stichting NIPW onderzocht, ruim 
anderhalf jaar deelnemer. Over het 
algemeen heeft men positieve erva-
ringen: het gevoel van veiligheid is 
toegenomen en het geeft een goed 
gevoel samen met je buurtbewoners 
waakzamer te zijn in de wijk. Slechts 
een klein deel maakt mee dat voor in-
braakpreventie ongepaste berichten, 
zoals het kwijtraken van poes of hond 
en het aanbieden van tweedehands 
spullen, in de groep worden gepost.

Over de stichting Nationale In-
braakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpre-
ventie Weken is een publiek private 
samenwerking met als doel woning-
bezitters meer bewust te maken van 
goede inbraakpreventie. Om zo bij te 
dragen aan de doelstelling van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie 
het aantal inbraken en inbraakpogin-
gen substantieel te verlagen. Werd 
in 2012 nog 91.000 keer ingebroken 
of een poging daartoe gedaan in 
2017 was dit gedaald naar 50.000. 
De stichting voert tweemaal per jaar 
campagne, in mei en november. Part-
ners in de stichting zijn de bedrijven 
Assa Abloy, Nauta Veilig en Zo Veilig 
in nauwe samenwerking met het Mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie en 
het Verbond van Verzekeraars.
Kijk voor meer informatie over o.a. 
inbraakmethoden en inbraakpreven-
tie op www.inbraakmislukt.nl 

1) Onderzoek van de stichting Natio-
nale Inbraakpreventie Weken onder
788 huishoudens in maart 2018

Huishoudens voor inbraakpreventie 
aangesloten bij whatsappgroep

Natuursteen Limburg
Ospel

Groot geworden door klein te blijven.

Natuursteen Limburg

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

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

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

Door lage overheadkosten en 
rechtstreekse import zijn wij sterk 
concurrerend.

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

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

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

Raadpop 2018
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