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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Aandacht voor haar
FOLLEA®

KNIPART haarwerken, Nederweert
Hannelore Fiers 06 57583970
www.knipart.nl
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EXCLUSIEVE
ONTWERPEN

VOOR WONINGBOUW,
VERBOUW EN

 UTILITEITSBOUW

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
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/
drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:
Huib van Deursen

Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

WEEKBLAD DIGITAAL LEZEN?
www.drukkerijvandeursen.nl

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

ALTIJD EEN SCHERPE BLIK
MET EEN ZONNEBRIL OP STERKTE

dakpannencement stenen isolatie betonvloeren
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kunststof kozijnen
houten kozijnen

isolatie
buiten deuren

buiten deuren
binnen deuren

Hout- en bouwmaterialenhandel
Nieuwendijk 84
5712 EN Someren
T. 0493 491 419
www.amaas.nl

Open: ma. t/m vr. 7.00 00 u. - zaterdag 7.00 - 13.00 u.

zand

bouwhout architravenmeranti plaatmateriaal tuinhout plinten

Dealer van:
• Tuin Visie producten

www.tuinvisie.nl      
• Trendhout

 www.trendhout.nl 
• Dekker Hout (Elephant)

www.dekkerhout.nl   

Douglas hout
op voorraad

Nu in onze showroom
Nieuwe generatie 

kunststof kozijnen
 Ideaal voor:

ZZP,ers, zelfbouwers 
en particulieren

Loop eens binnen 
en laat u informeren.
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Open: ma. t/m vr. 7.Open: ma. t/m vr. 7.. 7.Open: ma. t/m vr 00-18.0000 u. - zater
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De nieuwe tuingids
van Tuinvisie

De zoon van Jeanne van de Vorst 
en Wil van der Coelen uit Ko-
ningslust woont al enkele jaren 
in Stramproy. De 26-jarige Isha 
heeft een visuele, meervoudige 
beperking en is gebonden aan 
een rolstoel. Daarnaast is hij zeer 
sociaal en muzikaal en kan hij
goed praten. Een goede woon-
plek voor Isha vinden in de re-
guliere zorg, is echter bijna niet
mogelijk. Jeanne besloot daarom 
samen met haar man te onder-
zoeken of ze niet zelf een juiste 
woongroep kunnen opzetten.
Nadat ze in contact zijn gekomen 
met SlowCare Nederland, waar ze
gezien hebben dat het ook anders 
kan, willen ze voor 24 bewoners 
een nieuwe woongroep gaan re-
aliseren. Inmiddels hebben zich 
al een aantal ouders aangesloten. 
Maar Jeanne wil graag in contact 
komen met ouders van kinderen/
jongeren met een (meervoudige) 
beperking die ook op zoek zijn 
naar een juiste woonplek voor 
hun zoon of dochter.

Isha woont inmiddels al zes jaar bij
een woongroep waar hij niet de 
aansluiting vindt die hij nodig heeft 
om gelukkig te zijn en zich verder te 
ontwikkelen. Omdat hij volledig rol-
stoelafhankelijk is kan hij lang niet 
altijd zelf ondernemen wat hij zou 
willen en wat hij op sociaal gebied
aan zouden kunnen. Dit levert de 
nodige frustratie op wat weer van in-
vloed kan zijn op zijn gedrag en het 
humeur. Isha wil graag contacten leg-
gen, vrienden maken, samen genie-
ten en er op uit gaan. Maar dat is in 
het huidige reguliere zorgaanbod las-
tig. Door een gebrek aan personeel 
en de grote hoeveelheid administra-
tie die gedaan moet worden is er te 
weinig tijd en is hij vaak op zichzelf 
aangewezen. Van de ene kant wordt 
er gestuurd op eigen regie en voor je-
zelf opkomen maar om dit daadwer-
kelijk in de praktijk te brengen lukt 
vaak niet. Wij streven met ons initia-
tief naar meer aandacht en zorg voor
de groep mensen met een (meervou-
dige) beperking door meer zorg be-
ter in te zetten voor een mooier en 
kwalitatief beter leven. De zorg is nu 

te vaak gericht op het overleven van 
de organisatie. Dat moet anders kun-
nen.

Zelf wooninitiatief opzetten 
in de regio.
Jeanne en Wil namen het heft in ei-
gen handen en onderzochten de mo-
gelijkheid om zelf iets op te zetten. 
Ze willen een woongroep voor 24 be-
woners realiseren die de functie heeft 
van een leefgemeenschap. Zij willen 
dat het een leefgemeenschap is waar
een levendigheid bestaat waarin de 
bewoners zich veilig en thuis voelen 
en zich vrij kunnen bewegen, waar
voldoende rust, ruimte en licht is en 
waar ook 24 uur kwalitatieve zorg 
aanwezig is. Ook moet de groep een 
platte organisatievorm worden, zon-
der tussenlagen. Waar de adminis-
tratieve rompslomp zich beperkt tot 
het strikt noodzakelijke en waar dus 
meer tijd is voor de mensen. Waar bij
een ‘normale’ woongroep ongeveer

één begeleider per acht bewoners 
standaard is, wil Jeanne bij hun idee 
drie begeleiders op acht bewoners. 

De woongroep die de ouders van 
Isha willen realiseren mag bestaan 
uit mensen met verschillende ni-
veaus van beperkingen. Dus niet al-
leen personen die rolstoel gebonden
zijn, maar ook mensen met andere ,
bijvoorbeeld een verstandelijke be-
perking, maar ook mensen met NAH. 
Zo kunnen ze elkaar helpen door een 
beetje voor elkaar te zorgen; iemand
zonder fysieke beperking in de woon-
groep kan bijvoorbeeld meehelpen 
met het duwen van een rolstoel van 
een andere bewoner. Zo kan er een 
band ontstaan. Ook is er aandacht
voor gezelligheid en activiteiten 
waarvan de bewoners samen kunnen 
genieten; muziek luisteren of spel-
letjes doen kunnen hier voorbeelden 
van zijn. Jeanne en Wil willen in hun 
initiatief ook veel aandacht besteden 

aan positieve gezondheid door in te 
zetten op natuurlijke gezonde voe-
ding en veel bewegingsmogelijkhe-
den voor iedereen.

Stichting SlowCare.
Tijdens de zoektocht naar moge-
lijkheden om zelf een woongroep
op te zetten, kwam Jeanne uit bij
het Elzeneindhuis van de stichting 
Slowcare-Nederland in Oss. Het El-
zeneindhuis is in 2018 geopend en 
is in een uitzending van Brandpunt 
geweest. Een uniek concept wat laat 
zien dat het anders kan! En precies 
zoals Jeanne en Wil de woongroep
voor zich zien. Het is een ander con-
cept wat uitgaat van de kwaliteit van 
leven. Er wonen 24 mensen met een 
(meervoudige) beperking samen in 
een kleinschalige woonvorm midden 
in een woonwijk. De focus ligt daar
op het kwalitatief samen leven van de 
bewoners en dus niet bij de zorgbe-
hoefte. De bewoners komen tot bloei 
en kunnen genieten van die zorg met 
aandacht en liefde die zij nodig heb-
ben om een mooi en kwalitatief leven 
te hebben. De financiële geldstroom 
komt geheel bij de bewoners terecht 
omdat er gewerkt wordt met een 
zelfsturend team zonder tussenlagen
op basis van gelijkwaardigheid. 
Jeanne en Wil willen de woonge-
meenschap volgens het SlowCare 
concept gaan realiseren in een van 
de kernen van Peel en Maas. Liefst in 
de buurt van een woonwijk zodat er
aansluiting gezocht kan worden met 
de bewoners van de wijk. Naar een 
geschikte locatie zijn ze nog op zoek
en ook zijn er nog veel meer ideeën 
voor het concept. Maar nu richten zij
zich vooral op het vinden van mede-
bewoners. Mensen die interesse heb-
ben in het idee van Jeanne en Wil,
kunnen contact opnemen met Jeanne 
en/of zich aanmelden voor de infor-
matieavond. Op 25 juni willen ze het 
initiatief verder toelichten tijdens een 
informatieavond. De avond begint 
om 20.00 uur in Dorpshuis De Sprunk
in Koningslust. 
Contact en aanmelden voor de info-
avond kan via mail; jeannevdvorst@
home.nl “Samen maken we het leven 
van deze mensen mooier en waarde-
voller.”

Ouders willen eigen woongroep beginnen! “Zorg met liefde en aandacht”

Op zoek naar de juiste plek voor Isha 

eert

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

Strateris 44 A, 6031 PD Nederweert   info@meijseninfra.net     www.meijseninfra.net

Alles in een bewerking  -  Snel - 
Geen schade aan het oppervlak

Wij zoeken een enthousiaste 

uitvoerder en grondwerker 
om ons team te versterken.

Bent u de aangewezen persoon dan graag uw 
reactie naar: info@meijseninfra.net

Heb jij zin in een sportieve uitdaging 
deze zomer? Schrijf je dan nu in voor
de hardloop- of wieleronderdelen 
van Global – Tour d’Oospel.op 3 au-
gustus 2019 De races van 2018 komen 
terug en voor 2019 is er een nieuw 
onderdeel: de E-Power Run. Inschrij-
ven kan via www.tourdoospel.nl/in-
schrijven

Decathlon Dikke Banden Race
De Decathlon dikke banden race is de 
race voor kinderen van 6 t/m 12 jaar,
waaraan zij op hun eigen fiets mee 
kunnen doen. Er wordt gereden in 3
leeftijdscategorieën.

ODK Ploegentijdrit
De Open Doospels Kampioenschap-
pen zijn races voor de recreatieve 
fietser. De ploegentijdrit gaat over 6
kilometer en wordt gereden door 3
tot 5 personen. Voor de uitslag telt 
de tijd van de derde renner

ODK Knock-out
In het ODK Knock-out toernooi strij-
den teams van 3 tegen elkaar in 
knock-out heats. Na een race van 2
rondes gaat het team van de renner

die als eerste de finish passeert door
naar de volgende ronde. Een specta-
culair onderdeel dus, wat erg veilig 
blijft doordat er nooit veel renners 
gelijktijdig op het parcours zitten.

E-Power Run – 4 of 10 km
Global – Tour d’Oospel wil er ook zijn 

voor de (recreatieve) hardlopers en 
komt daarom met de E-Power run. Bij
deze run worden alle tijden met een 
chip opgenomen en kan iedereen zijn 
Persoonlijk record aanscherpen op de 
4 of 10 kilometer. 
Wanneer je met 3 mensen inschrijft 
kun je ook meestrijden in het team-

klassement waarbij de 3 tijden wor-
den opgeteld.

Deelname aan de wieleronderdelen 
is gratis. Bij het hardlopen betaal je 
€5,- .

Foto Henk Roemen

NIEUW: E-Power Run

Inschrijvingen Global Tour d’Oospel geopend



NIJS AUTO’S
SOMEREN

www.opelnijs.nl
Kerkendijk 134 | 5712 EX | Someren-Heide  | tel. 0493 - 49 23 56

ZORGELOOS 
PRIVATE LEASEN 
VANAF €199.
nu tot €1800 korting  
+ gratis €120 tankpas!20 tankpas!ankpas

Uitgave: juni 2019

Hanssen Auto’s

In- en verkoop Occasions

Onderhoud Reparaties APK

Aircoservice Schadeherstel

Pannenweg 104  NEDERWEERT   Tel: 592154
www.hanssenautos.nl

PRIVATE LEASE NU EEN 

NIEUWE CITROËN C1

Wij adviseren u graag over de voor- 

en nadelen van Private Lease

AUTO VAN DE MAAND

Burgemeester Greijmansstraat 8  •  6031 CN Nederweert
info@autokoen.nl •  www.autokoen.nl

Tel. 06-50222092 of 0495-632182

Bouwjaar: 2012
Km-stand: 49.800

Hyundai i20
1.2i

€ 7.750.-Private lease is populair. Voor een vast bedrag per maand rijdt u 
een nieuwe auto en heeft u geen omkijken meer naar het onder-
houd. U hoeft alleen nog maar te tanken. Dat klinkt aantrekkelijk, 
maar private lease is in veel gevallen duurder dan het kopen van 
een auto. Tevens kleven er een aantal risico’s aan deze financie-
ringsvorm, waardoor private lease niet voor iedereen geschikt is.

PRIVATE LEASE: ZO WERKT HET 
Wanneer u kiest voor private lease, huurt u in feite een auto voor een 
langere periode. Private lease is een financieringsvorm waarbij niet
alleen de auto, maar ook het onderhoud en eventuele schade gefinan-
cierd worden. In tegenstelling tot het financieren van de aankoop van 
een auto, wordt u aan het einde van de looptijd geen eigenaar van de 
auto. Om in aanmerking te kunnen komen voor private lease, toetst de 
kredietverstrekker of u kredietwaardig genoeg bent om deze financie-
ringsvorm aan te gaan. Indien dit het geval is, kunt u een nieuwe auto 
voor een vast bedrag per maand rijden. U betaalt alleen nog de brand-
stof, eventuele boetes en een mogelijk eigen risico bij schade. Private 
lease zien we vooral bij de kleinere modellen. Hoe groter de auto, hoe 
hoger het maandbedrag.

Het contract wordt aangegaan voor 1 tot 4 jaren. Hoe korter de loop-
tijd, hoe hoger het maandbedrag. Ook het aantal kilometers dat u in 
een jaar rijdt heeft invloed op het maandbedrag. De actieprijzen zijn 
veelal gebaseerd op 10.000 kilometer per jaar. Rijdt u meer, dan wordt 
het maandbedrag hoger. Tot slot geldt de actieprijs voor de basisuit-
voering van een auto. Wilt u airco, radio, navigatie etc., dan stijgt het
maandbedrag in de meeste gevallen.

WAT IS INBEGREPEN IN HET MAANDBEDRAG?
• Reparatie en onderhoud;
• WA verzekering + casco;
• Schadeverzekering inzittenden;
• Motorrijtuigenbelasting;
• Bandenvervanging;
• Schadeherstel en glasreparatie;
• Pechhulp (in sommige gevallen);
• Afschrijving van de auto.

DE VOORDELEN VAN PRIVATE LEASE OP EEN RIJTJE:
• Inzicht in uw kosten: Uw maandbedrag is maandelijks hetzelfde. 

Zo weet u exact wat u maandelijks kwijt bent aan autokosten. 
Alleen de brandstofkosten en eventuele boetes dient u nog te beta-
len, aanvullend op uw maandbedrag.

• Geen onverwachte uitgaven aan de auto: Onderhoud en repara-
tie bij schade zijn inbegrepen in het maandbedrag. 

• Geen spaargeld nodig: U hoeft niet in één keer een groot geldbe-
drag neer te leggen voor de aanschaf van een auto. Het bedrag dat
u betaalt aan private lease wordt gespreid over de gehele looptijd. 
Wel dient u een vast inkomen te hebben, anders komt u niet in 
aanmerking voor private lease. 

• In sommige gevallen goedkoper dan een auto kopen met een 
financiering: Soms kan private lease voordeliger zijn dan het ko-
pen van een auto met een financiering. Dat voordeel gaat meestal 
niet op indien u veel schadevrije jaren heeft. 

• Geen fiscale bijtelling: U hoeft geen bijtelling te betalen bij 
private lease.

DE NADELEN VAN PRIVATE LEASE:
• Autorijden kan goedkoper: Het goedkoopst is nog altijd de aan-

schaf van een occasion. Ook de aanschaf van een nieuwe auto met
eigen geld is goedkoper dan private lease. In veel gevallen is ook 
de aanschaf van een nieuwe auto met behulp van een financiering 
goedkoper. 

• Private lease heeft invloed op uw leencapaciteit, bijvoorbeeld 
bij het afsluiten van een hypotheek: Indien u een hypotheek 
wilt afsluiten of om een andere reden geld wilt lenen, wordt uw
leencapaciteit beperkt indien u een private lease contract heeft. 
Private lease is een financieringsvorm en uw financiering wordt 
geregistreerd bij het BKR. Het maximale bedrag dat u kunt lenen 
wordt hierdoor behoorlijk beperkt. 

• Relatief duur bij weinig gebruik: Indien u weinig kilometers 
maakt, is private lease een dure optie. U dient minimaal 10.000 
kilometer per jaar te rijden, uw maandbedrag is hier ook op geba-
seerd en wordt niet minder indien u minder rijdt. Ook gedurende 
de looptijd uw kilometerbundel verlagen is niet altijd mogelijk.

• Hoge kosten bij veel gebruik: Indien u meer kilometers rijdt dan u
heeft ingeschat bij het aangaan van uw kilometerbundel, betaalt u
per extra gereden kilometer extra kosten. Hierdoor kan uw maand-
bedrag hoog oplopen. Het is meestal wel mogelijk om gedurende 
de looptijd uw kilometerbundel te verhogen, maar dit kan meestal 
alleen per jaar. 

• Duur bij veel schadevrije jaren: Indien u veel schadevrije jaren 
heeft dan bent u meestal duurder uit met private lease. Zeker 
indien u de maximale no-claim korting heeft bereikt.

• Schadevrije jaren kunnen verloren gaan: Indien u schadevrije ja-
ren heeft opgebouwd, dan vervallen deze meestal na 3 jaar private 
lease. Gedurende de looptijd bouwt u in de meeste gevallen geen 
schadevrije jaren op. Koopt u na de private lease periode weer een 
auto, dan betaalt u derhalve een hoge premie.

• Contractbreuk is kostbaar: Indien uw inkomen daalt of wanneer u
te maken krijgt met verhuizing, scheiding of ontslag dan kunt u niet
altijd kosteloos onder een private lease contract uit. Wanneer uw 
persoonlijke situatie verandert kan het derhalve een dure aangele-
genheid worden.

• Eigen risico bij schade: Mocht u schade rijden en de schade kan 
niet op de tegenpartij verhaald worden, dan betaalt u per schade-
geval meestal een eigen risico van maximaal €500. Dit bedrag kan 
worden verhoogd indien u vaker schade rijdt. 

VOOR WIE IS PRIVATE LEASE GESCHIKT?
Wanneer alle voor- en nadelen worden afgewogen, wordt duidelijk 
dat private lease niet voor iedereen de beste optie is. Private lease is 
geschikt indien u ontzorgd wilt worden, behoefte heeft aan zekerheid 
en duidelijkheid in uw autokosten en/of indien u snel betrouwbaar 
vervoer nodig heeft ter overbrugging. Bedenk dat private lease een fi-
nancieringsvorm betreft waarbij u niet alleen een auto financiert, maar 
ook het onderhoud en de verzekering behorende bij die auto. Indien 
u na de looptijd een auto wilt kopen, heeft u geen inruilauto meer 
en heeft u misschien niet kunnen sparen voor de aanschaf van een 
nieuwe auto. Private lease is daarmee geschikt voor mensen die het
maandbedrag gedurende de hele looptijd goed kunnen betalen. Over-
weegt u private lease? Dan is het van belang dat u deze financiering 
aan gaat met de reden waarvoor private lease bedoeld is: ontzorgd 
worden, duidelijkheid en zekerheid in uw autokosten of ter overbrug-
ging. Lease dus bewust.

Door Kelly Litjens (tekstbureau22)Door Ker Keer K lly Litjtjjt ens (ts (tts ( ekskssk tbureau22)2))2

Private lease: lease bewust!
De voor- en nadelen van private lease op een rijtje



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 R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender
van 6 tot en met 15 juni2019.

DONDERDAG  6 juni
H.Norbertus, bisschop
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 7 juni
18.30 uur geenRozenkransgebed
19.00 uur geen H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG  8 juni
Vooravond van het Hoogfeest 
van Pinksteren
18.00 uur  H.Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector koorleden) –zeswekendienst Tinus 
Mertens, zeswekendienst Pierre Creemers 
tevens als jaardienst Annie Creemers-Pee-
ters, jaardienst Jos Saes en Toos Saes-Davits, 
jaardienst Petrus Hubertus Verheijen, jaar-
dienst Gerty Jetten-Hanckmann, jaardienst 
Nelly Stultjens-van Eijndhoven en tevens 
voor verjaardag.

ZONDAG 9 juni
Hoogfeest van Pinksteren
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr.L.Roost)-maanddienst Gerrit en Mia 
Haenen-Teeuwen, jaardienst Miet Feijen, 
jaardienst Anna Feijen, Guul Verheijen en 
Hubertina Breukers.

MAANDAG 10 juni
Heilige Maria, Moeder van de Kerk
Tweede Pinksterdag
9.30 uur H. Mis (zang herenkoor, lector 
dhr.W.Engelen)

DINSDAG 11 juni
H.Barnabas, apostel
18.30 uur Rozenkransgebed 
19.00 uur H. Mis in Mariakapel 

WOENSDAG 12 juni
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG  13 juni
Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 14 juni
H.Lidwina, maagd
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H.Mis in Mariakapel

ZATERDAG  15 juni
18.00 uur  H. Mis (accordeongroep 
Coretto, lector mevr.H.Dielissen) – jaar-
dienst overleden familie van de Voort-
Smeets, Michel Vossen vanwege ver-
jaardag.

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  8 juni 2019  –  15 juni  2019

Zondagmorgen 9 juni  09.30 uur:
Hoogfeest van Pinksteren
De eucharistieviering zal worden opgeluis-
terd door gemengd koor Milagri o.l.v. Ester 
Alofs waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Als hgm. voor pater Tjeu Baetsen, Als 
maandd. voor Pierre Wijers en Mia Wijers-
Baetsen 

Na de eucharistieviering is er de kerkdeur-
kollekte voor onze Eigen Missionarissen die 
wij van harte aanbevelen.

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

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  9  Juni  Pinksteren
10.00 uur  Woord en Communiedienst
- Als Jaardienst voor Piet en Miet van Eijk 

- Meeuws
-  Voor Tjeu Wilms voor zijn verjaardag
-   en tot bijzondere intenties

Maandag  10 Juni  2e  Pinksterdag
10.00 uur  Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Zondag  16  juni
10.00 uur  Woord en Communiedienst
-  tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, ik bid tot u dat hij het beste mag 

krijgen wat wenselijk is, en dat hij gesterkt 
mag blijven door zijn geloof.

- Uit dankbaarheid voor het goed aflopen 
en slagen van een bijzonder eind examen
van een kleinkind, dank U Maria.

- Twee kaarsjes voor de twee moeders die 
zoveel voor ons betekend hebben, en voor 
onze overleden zwager.

Iets om over na te denken:
Mik op de maan, zelfs als je mist zul je tussen 
de sterren belanden

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of  Woord en Communiedienst  in de 
kapel opgeluisterd door het eigen koor
van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

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

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 2019 kost een H. Mis € 27,50. 
U kunt ook de intenties opgeven via e-mail: 
gubbels@kpnplanet.nl en het bedrag over-
maken op de Rabobank.
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 9 juni 2019 H. Mis om 11.00 uur 
PINKSTEREN
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn 
van de parochie.
H. Mis voor Pierre van Nieuwenhoven en oud-
ers Van Nieuwenhoven Pepels
H. Mis als Jaardienst voor Piet Michiels
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wulms

Maandag 2e Pinksterdag is er geen H. Mis 
in Budschop
Voor overige missen zie kerkberichten week-
blad.

Parochie 
H. Gerardus-Majella

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

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

7 t/m 15 juni

VRIJDAG 7 juni: 19.00 uur H. Mis m.m.v. 
koor Young for Ever op de botsautobaan 
t.g.v. van de opening van de kermis in Eind.

ZATERDAG 8 juni: géén H. Mis

ZATERDAG 14 juni: 19.15 uur H. Mis, voor 
Peter-Jan Beerens voor vaderdag, jaardienst 
voor ouders Coolen-Peeters en zoon Ger, 
voor Nel en Harrie Jacobs-Vaes, jaardienst 
voor ouders Stultjens-Weekers. 

LEZERS: vrijdag 7 juni Marjo Timmermans, 
zaterdag 15 juni Jolanda Wijen.

MISDIENAARS: vrijdag 7 juni Valerie Bee-
rens en Janne Wijen, zaterdag 15 juni Ayla 
en Loïs Beerens.

“Gebruik de talenten die je hebt. In het 
bos zou het heel stil zijn als alleen de best 

zingende vogels te horen waren.” 

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 7 - 15 juni.

Vrijdag 7 juni, 1e vrijdag van de maand :
Ziekencommunie.

Zaterdag 8 juni, vooravond Hoogfeest van 
Pinksteren, 19.00 (Kerkelijk zangkoor Gre-
goriaans) ter ere van de H. Geest. 

Zondag 9 juni, Hoogfeest van Pinksteren, 
10.00 viering 1e H. Communie.

Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag, H. Ma-
ria, Moeder van de Kerk, 10.00 (Zangkoor 
De Peelklanken) jrd Frans Loijen, ghm Anna 
Loijen-van Nieuwenhoven (verjaardag). 

Donderdag 13 juni, Feest van Onze Heer 
Jezus Christus, eeuwige hogepriester, 19.00 
voor de zieken. 

Zaterdag 15 juni, vooravond viering Sa-
cramentsdag, 19.00 (Kerkelijk zangkoor 
Gregoriaans) Adrie Veugen (verjaardag), 
ouders Veugen-van Loon en de Leeuw-van 
de Moosdijk en zonen Harrie en Jan.

ACOLIETEN: za. 8 juni 19.00 : Mathijs van 
Lierop, Edwin van Rooijen; zo. 9 juni 10.00 
: Willem en Pieter Tullemans; ma. 10 juni 
10.00 : Tom en Stan Dirks; do. 13 juni 19.00 :
Willem en Pieter Tullemans; za. 15 juni 19.00 
: Mathijs en Luc van Hulsen. 

DOOPSEL : Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Ralf van Middelaar, Lemmenhoek 
10,  in onze geloofsgemeenschap opgeno-
men. We wensen dopeling en ouders profi-
ciat en een gezegende toekomst. 

PINKSTEREN EN 1e COMMUNIE :
Een hevige wind : hij laat het stof van de 
sleur opwaaien.
Een zachte bries : hij kent slechts het een-
voudige en nietige.
Een verre horizon : hij bevrijdt ons uit de be-
nauwenis van alledag. 
Een vurig hart : hij kent geen onverschillig-
heid of vertwijfeling.
Een helder licht : hij verdrijft de duisternis 
van het leven. 
Een aandachtig oor : hij luistert als geen 
ander.
Een open oog : hij ziet alle problemen en 
kijkt in het hart. 
“Zonder de H. Geest is God ver, blijft Chris-
tus in het verleden, is het evangelie een 
dode letter, de Kerk louter organisatie, het 
gezag overheersing, missionering propa-
ganda, cultus een evangelie en het christe-
lijk handelen een slavenmoraal’ (Patriarch 
Athenagoras). 

Op 1e Pinksterdag viert een grote groep kin-
deren hun 1e H. Communiefeest. Op school 
zijn zij door de leerkrachten samen voor-
bereid op deze – na hun doopsel – tweede 
belangrijke stap in het christelijk geloof. Zij 
mogen zich gesterkt weten door het ont-
vangen van Christus. Alle reden om dit met 
gezin en familie feestelijk te vieren. 

WEEK van de NEDERLANDSE MISSIONARIS:
Tijdens de Pinksterdagen is de collecte voor 
de missionarissen, die even terugkomen op
vakantie, zodat zij “bij kunnen tanken” en 
een cursus kunnen volgen, zonder afhanke-
lijk te zijn van bijdragen van hun familie. De 
meeropbrengst van de collectes wordt hier-
voor bestemd. Ik beveel deze collecte van 
harte aan.

Pastoor A. Koumans, OMI

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

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.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Telefoon: 06 - 44 34 98 10
van 8.30 - 17.00 uur

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

Beste leden
ZijActief Ospel.

Sacramentsprocessie Ospel 
op zondag 16 juni.

De parochie commissie heeft ZijActief 
uitgenodigd om deel te nemen aan 
de sacramentsprocessie te Ospel op 
zondag 16 juni.

Na de H.Mis van 9.30 uur zal de op-
stelling plaats vinden gelijk andere 
jaren voor de kerk.

Vertrouwend op uw medewerking
Verblijven wij; met vriendelijke groet,

ZijActief bestuur St Martha Ospel.

L.K.V. Nederweert

Beste dames,

Dinsdag 25 juni gaan we een bezoek 
brengen bij S.G.D wat is dit, het zit in 
het gebouw wat voorheen Trinkens-
hof was. Er worden therapieën gege-
ven daar willen we meer van weten 
dus gaan we kijken. 

We vertrekken om 19:00 uur met de 
fiets vanaf de Pinnenhof wie mee wil
en niet kan fietsen kan met de auto 
mee wel even opgeven dat kan tot 18 
juni.

Groeten het bestuur.

• Schmitz-Engelen (SE) is specialist voor al uw raamdecoratie, 

´´JE LEEFT MAAR EEN KEER.....

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

gordijnen & vloeren.

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Open Eettafel Budschop

Donderdag 13 juni open eettafel aan-
vang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 12 juni 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633419; 633410 of 626493

www.budschopactueel.nl

Zonnebloem Afdeling Leveroy
Zoals elk jaar zullen de vrijwilli-
gers van de Zonnebloem afdeling 
Leveroy ook dit jaar weer met de 
welbekende loten bij u aan de 
deur komen. Dit staat gepland 
van maandag 17 juni t/m zondag 
30 juni. 

De loten kosten € 2.00 per stuk. Door 
het kopen van één of meerdere loten 
steunt u het lokale Zonnebloemwerk. 
Dit kan variëren van een dagje uit tot 
een knutselmiddag voor mensen met
een lichamelijke beperking. Een klein 
gedeelte van de verkoop komt ten 
goede aan bijvoorbeeld de aangepas-
te vaarvakanties of de rolstoelauto’s.

Prijzenpakket
Dit jubileumjaar maken inwoners van 
Leveroy niet alleen kans op de beken-
de 15.000 euro, maar zijn er 5 extra
jubileumprijzen te winnen, waaron-
der een auto en een weekendje weg 
in een Landal Greenparks. 

Ook zijn ze in de race voor andere 
mooie prijzen, zoals een iPad, een 
saunaverwendag bij Thermen of een
vakantie op Ameland van Qurios. 

Ook zijn er leuke dagjes naar Ouwe-
hands Dierenpark en Madurodam te 
winnen. 

Trekking
De trekking van de loterij vindt plaats 
op maandag 7 oktober 2019. In de 
prijzenpot zitten meer dan 5.000 
prijzen. De trekkingsuitslag zal t.z.t. 
ook verschijnen in het Weekblad van 
Nederweert. Of nog handiger: regis-
treer je lot en je krijgt automatisch 
bericht als je iets gewonnen hebt.

Er kan zoveel meer dan je denkt
De Zonnebloem verrijkt het leven van 
mensen met een lichamelijke beper-
king. Dat doet de vrijwilligersorga-
nisatie met huisbezoeken, dagjes uit 
en aangepaste vakanties. Met 1.100 
lokale afdelingen is de Zonnebloem 
actief in vrijwel elke wijk, dorp en 
stad in Nederland. Als kennispartner
in toegankelijkheid werkt de Zonne-
bloem aan het toegankelijker maken 
van vrijetijdslocaties. Ook heeft de 
Zonnebloem rolstoelhuurauto’s, ver-
deeld over Nederland. 
De Zonnebloem zegt niet voor niets: 
“Er kan zoveel meer dan je denkt.”

www.WERKENBIJ.LANDVANHORNE.nl | 088 987 88 88

Verpleegkundige in de wijk

Solliciteer nu à la carte!
Wil jij het verschil maken in de wijk? Dat kan! 

Solliciteer bij ons à la carte als verpleegkundige en geef 

jouw voorkeuren aan. In welke wijk wil je graag aan de 

slag gaan? Hoeveel uren wil je werken? 

Aan jou de keuze!

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

KIENEN NEDERWEERT 
 / ST. ROCHUS

VRIJDAG 7 juni 2019 is de eerst-
volgende kienavond in Budschop. 
Het kienen begint om 20.00 uur in 
het zaaltje van de St. Rochuskerk, 
Rochusplein 1, Nederweert.  De zaal 
is open om 19.00 uur.   Het  kienen is 
toegankelijk voor iedereen. 
In de jackpot zit € 60,00. 
Iedereen is van harte welkom!

Bestuur KBO afdeling Budschop
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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 !

Donderdag 6 juni 2019

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
06-28448431

De openingstijden staan op onze website.

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.

E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

Geen internet
Als u niet de beschikking heeft over internet, 
dan kunt u de bekendmakingen inzien op de 
computer in de publiekshal van het gemeente-
huis. Is dit voor u vanwege een fysieke beper-
king niet mogelijk, dan kunt u het wekelijks 
overzicht op verzoek toegestuurd krijgen. 
Belt u dan even met ons Klant Contact Centrum, 
tel. 0495 - 677111. 

De onderzoeken met betrekking tot 
een randweg, het nieuwe alternatief 
(bestaande tracé) en de herinrichtings-
mogelijkheden voor de Kanaalzone 
voor beide alternatieven zijn afgerond. 
Op dinsdag 11 juni is er om 19.30 uur 
een themaraad en worden de resulta-
ten van de onderzoeken gepresenteerd. 
Iedereen is welkom om daarbij aanwe-
zig te zijn. De Provinciale Commissie 
voor Omgevingsvraagstukken Limburg 
(PCOL) heeft de stukken al beoordeeld. 
Ze spreekt haar waardering uit voor de 
zorgvuldigheid en volledigheid van de 
onderzoeken. 

Plan uitwerken
Het verbeteren van de verbinding tus-
sen de A2, N275 en N266 kent een lange 
voorgeschiedenis. In de regiovisie Mid-
den-Limburg van december 2008 wordt 
een voorstel gedaan voor een randweg 
ten noordwesten van Nederweert. Op 4 
november 2011 nam Provinciale Staten 
(PS) een motie aan waarin Gedepu-
teerde Staten werd opgeroepen een 
plan uit te werken voor het realiseren 
van deze randweg. In 2014 is voor het 
project een Plan-MER met afwegingsno-
titie opgeleverd. 

Voorkeursvariant
De (voorkeurs)variant in het Plan-MER 
betrof een randweg met een aanslui-
ting op de N266 ten zuiden van Brug 14 
en een aansluiting op de N275 ter hoog-
te van de bestaande Randweg West. 
Hierna is een structuurvisie Randweg 
Nederweert opgesteld en in procedure 
gebracht. De structuurvisie is op 29 sep-
tember 2017 niet door PS vastgesteld. 
In plaats daarvan besloot PS te willen 
kunnen kiezen uit twee alternatieven, 
waaronder het Randwegalternatief. 

Nieuw alternatief
Het nieuwe alternatief, op het bestaan-

de tracé van de N266, kwam er na 
een uitgebreid participatietraject. Het 
is opgesteld en uitgewerkt volgens 
het mobiliteitsplan van de Provincie. 
In het nieuwe alternatief wordt een 
samenhangend pakket maatregelen 
getroffen aan het huidige tracé. Het 
gaat onder meer om het aanpas-
sen van de aansluitingen A2-N275 
(15) en N275-Randweg West (16), de 
aanleg van ongelijkvloerse fiets- en 
voetgangersoversteken over de N275 
ter hoogte van Rijksweg Zuid (12) en 
de Nikkelstraat (14) en het opheffen 
van het gelijkvloerse kruispunt voor 
fietsers en voetgangers oversteken bij 
de Lindenstraat en Randweg West. 

Andere maatregelen zijn een rotonde 
met parallelwegen in de Randweg 
West ten westen van De Bengele (17), 
de aanpassing van de VRI-afstelling 
bij de aansluiting N275 en N266 (11) 
en het verruimen van de rotonde bij 
Nederweert-Eind (23). 

Kanaalzone
In de Kanaalzone worden de volgen-
de maatregelen voorgesteld. Zo zijn 
er de aanleg van een fiets-voetgan-
gersbrug over de Zuid-Willemsvaart 
ter hoogte van de Schoolstraat (4) en 
de aanleg van een rotonde in de N266 
ter hoogte van de Schoolstraat (8) om 
de brug mogelijk te maken. 

Ook is er de aanleg van een parkge-
bied aan de zijde van Budschop in 
samenhang met een wandelpad aan 
de oever van de Zuid-Willemsvaart 
aan de zijde van Nederweert, waar-
door Budschop en Nederweert beter 
met elkaar worden verbonden. Als 
onderdeel van het project is ook 
gekeken naar de mogelijkheid van 
een snelfietsroute tussen Weert en 
Nederweert. 

Toekomstgericht
Wethouder Cuijpers is blij dat de 
onderzoeken zijn afgerond. “Beide 
alternatieven geven een oplossing 
voor de verkeerskundige en mobili-
teitsknelpunten. Zowel de verkeers-
doorstroming als de verkeersveilig-
heid worden in beide alternatieven 
verbeterd. In allebei de varianten is er 
ook sprake van een robuuste toe-
komstgerichte regionale verbinding 
(N266 én N275).” 

“De kwalitatieve verschillen tussen 
beide varianten liggen op het gebied 
van de leefbaarheid en gebiedsont-
wikkeling. We hebben wel te maken 
met een groot verschil in de kosten 
tussen beide alternatieven.”

Themaraad
Tijdens de themaraad krijgt de raad 
een uitgebreide uitleg over de uit-
komsten van de MKBA, de inhoud 
en (financiële) consequenties van de 
twee alternatieven en de herinrich-
ting van de Kanaalzone. Daarnaast 
geeft de wethouder een toelichting 
op andere grote opgaves die Neder-
weert in de toekomst heeft. Zo kan de 
raad zich maximaal voorbereiden voor 
de besluitvorming op dinsdag 9 juli. 

Raadsvergadering
In die raadsvergadering wordt de 
raad gevraagd een advies aan PS uit 
te spreken voor één van de alterna-
tieven en een besluit te nemen ten 
aanzien van de uitgangspunten en de 
financiële middelen voor het realise-
ren van de gebiedsontwikkeling in de 
Kanaalzone voor beide alternatieven. 

De themaraad vindt plaats in de 
raadzaal op dinsdag 11 juni en begint 
om 19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Op weg naar besluitvorming
Provinciale waardering voor zorgvuldigheid van onderzoeken

Dubbel plezier met de duofiets!

Een illustratie van de projectalternatieven. Links het randwegalternatief, rechts het nieuwe alternatief.

Een jaar geleden is de duofiets feeste-
lijk overhandigd aan Zorgcentrum St. 
Joseph. De fiets stond al langere tijd 
hoog op het verlanglijstje, want deze 
is uitermate geschikt voor mensen die 
niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen. 
Hij is geschonken door de gemeente 
Nederweert en Medipoint en sindsdien 
hebben al veel inwoners kunnen genie-
ten van mooie en gezellige fietstocht-
jes.

Wat is er leuker dan samen te gaan 
fietsen, de conditie te verbeteren, 
sociale contacten op te doen en te 
genieten van de omgeving? Op deze 
duofiets, waar u gemakkelijk opstapt, 
zit u naast elkaar. Eén persoon stuurt en 
u kunt beiden trappen. De bijrijder mag 
meetrappen, maar dat hoeft niet. De 
duofiets is voorzien van trapondersteu-
ning waardoor het fietsen mogelijk is 
voor alle doelgroepen. 

Kwaliteit van leven verbetert
“Het is bekend dat dagelijkse activi-

teit een positieve invloed heeft op de 
kwaliteit van leven en dat lichamelijke 
functies beter worden“. aldus beweeg-
coach Pieter Kipping van Zorgcentrum 
St. Joseph.

Voor alle inwoners
“Deze duofiets werd geschonken op 
voorwaarde dat álle inwoners van de 
gemeente Nederweert die door een 
beperking niet in staat zijn zelfstandig 
te fietsen, deze fiets kunnen lenen”, 
vervolgt Harold van der Haar, leefbaar-
heidsregisseur bij de gemeente. Als u de 
fiets wilt lenen, kunt u bij de receptie 
van Zorgcentrum St. Joseph een af-
spraak maken. Dat mag ook telefonisch, 
tel. 088-9878800 (tijdens kantooruren). 

Lichaam en brein in conditie
Beweegcoach Pieter Kipping hoopt dat 
veel inwoners de weg naar de duofiets 
zullen vinden en veel fietsplezier zullen 
beleven. Lichaamsbeweging houdt niet 
alleen het lijf, maar ook het brein in 
conditie!

In de buurt
De drie leefbaarheidsregisseurs hebben 
sinds kort een eigen website:  
www.nederweert.nl/indebuurt 

Joey van Beers: “De website is opgezet 
om onze inwoners te laten zien dat wij 
als gemeente vooral in de buurt willen 
zijn”.  

Nieuwtjes
Er zullen nieuwtjes op worden geplaatst 
die gericht zijn op wijken en buurten. 
Dit kunnen lokale, maar ook landelijke 
trends zijn. 

Korte weetjes
Een mooi Pinksterweekend!
Het gemeentehuis is op Pinkstermaan-
dag gesloten. We zijn voor spoedgeval-
len telefonisch bereikbaar tussen 07.00 
en 22.00 uur. De huisvuilroute van 
maandag 10 juni wordt verplaatst naar 
zaterdag 8 juni. Het tijdstip van opha-
len kan afwijken van het tijdstip dat 
u gewend bent. De inzameling begint 
om 06.30 uur. Wij vragen u daarom de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-
tueel de avond voor de ophaaldag. De 
milieustraat in Weert is op maandag 10 
juni gesloten.

Over de Berap
Op woensdag 12 juni is er een thema-
raad over de stand van zaken met 
betrekking tot de Bestuursrapportage 
1-2019. We betrekken hierbij ook 
de concept-jaarrekening 2018 en de 
concept-kadernota 2020-2023. U bent 
van harte welkom om 19.30 uur in de 
raadzaal.

Evenementen
Daarnaast plaatsen wij ook evenement-
en die de saamhorigheid en verbinding 
bevorderen. Ook staan onze gegevens 
op de website en kunnen bezoekers een 
kijkje nemen in onze fotogalerij. Hier 
staan foto’s van activiteiten waarbij de 
regisseurs (en het college) betrokken 
zijn geweest. 

In de buurt
Joey van Beers, Harold van der Haar en 
Iris van de Ven zijn ‘in de buurt’. En met 
deze nieuwe website weet u ze nog 
gemakkelijker te vinden.

Bijna kermis! De leden van het comité 
Kermis d’Ind-j en de exploitanten heb-
ben er weer samen voor gezorgd dat 
er mooie attracties staan en er een 
gezellig muziekprogramma is samen-
gesteld. De opening is op vrijdag 7 juni 
om 16.00 uur met de kleurplaatactie. 

Op het Pastoor Maesplein en de St. 
Gerardusstraat staan o.a. de calypso, 
autoscooter, rupsbaan, draaimolen, 
vliegtuigmolen, speel- en gokzaken en 
de eet- en snoepkramen. Met verschil-
lende exploitanten zijn afspraken ge-
maakt over de ritprijzen. Bij de kassa’s 
hangt de tarievenkaart.

Kortingsbonnen
Op de scholen/kinderopvang in en 
om Nederweert-Eind worden kor-
tingsboekjes uitgedeeld. Hierin zitten 
kortingsbonnen met een gratis ritbon. 
Kinderen uit Nederweert-Eind van 0 
t/m 13 jaar die niet in Nederweert-Eind 
op school zitten, kunnen een kortings-

boekje en kleurplaat afhalen bij de 
infobalie van het gemeentehuis. 

Vrijdag 7 juni
De opening van de kermis is om 16.00 
uur met een kleurplaatactie. Lever je 
kleurplaat in bij de suikerspinkraam en 
krijg een kleine suikerspin gratis! 

Maandag 10 juni
Van 15.00 tot 18.00 uur is de ritbon 
uit het bonnenboekje geldig bij de 
calypso, vliegtuigmolen, autoscooter en 
draaimolen.

Dinsdag 11 juni
Om 16.00 uur is bij de autoscooter de 
uitreiking van de kleurplaatactie. Je 
maakt kans op een VIP-kaart waarmee 
je gratis in alle attracties kunt. De 
tweede prijs is een knuffelpakket en er 
zijn nog diverse troostprijzen.

Openingstijden kermis
De openingstijden van de kermis zijn:

 Vrijdag 7 juni: 16.00 tot 24.00 uur
 Zaterdag 8 juni: 14.00 tot 24.00 uur
 Zondag 9 juni: 14.00 tot 24.00 uur
 Maandag 10 juni: 14.00 tot 24.00 uur
 Dinsdag 11 juni: 14.00 tot 17.00 uur 

Horeca en eetzaken
Tijdens de kermisdagen mogen cafés en 
eetzaken in Nederweert-Eind tot 03.00 
uur geopend zijn. Van vrijdag tot en 
met maandag is er live muziek op het 
kermisplein.

Verkeersmaatregelen 
Het plein en de weg Pastoor Maesplein 
en de St. Gerardusstraat ter hoogte van 
de school wordt afgesloten voor alle 
verkeer behalve voor voetgangers. 

De maatregelen duren van woensdag 
5 juni om 08.00 uur tot woensdag 12 
juni om 12.00 uur, of zoveel korter of 
langer als nodig is.

Maak er een paar gezellige dagen van! Vorig jaar werd de duofiets op feestelijke wijze overhandigd aan het zorgcentrum. Foto: Nederweert24

Nog een keer draaien in de calypso?



Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

TE HUUR

Garageboxen in centrum Nederweert
Vrijstaande woning voor tijdelijke verhuur in Nederweert

Meer info:
meijsen@planet.nl
BV Meijsen Beheer en Beleggingsmaatschappij
Tel 0495 697312

Aanbieding voor afhalen

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

€17,50
Maandmenu (voor 2 a 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

€21,00
Voor catering & afhaallijst zie:

www.meigardennederweert.com

Op Vaderdag is er een aangepaste 
bestellijst voor afhalen

(zie onze website)

  Bij elke bestelling op Vaderdag een kado

Voor catering & afhaallijst zie:Voor catering & afhaallijst zie:oor catering & afhaallijst zie:V

Elke zaterdag, zondag en

feestdagen, lopend buffet

van 17.00 tot 22.00 uur.
Onbeperkt eten uit Chinese, 

Indische, Kantonese, Viëtnamese

en Japanse gerechten.

Inclusief soep, sushi en ijs.

Exclusief dranken €15,00 p.p.

4 t/m 11 jr €7,50 p.p.

`

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode

SLOGGI AKTIE
1 juni t/m 30 juni

3+1 GRATIS
voor dames en heren
(zolang de voorraad strekt)

www.tullemans-koppen.nl

Het lijkt erg vroeg, maar toch heeft Duikteam 
Nederweert de zomervakantie al ingeluid. 
Normaal hebben we voorafgaand aan ons 
duikweekend in juni onze laatste trainings-
avond, maar dat is dit jaar een beetje ver-
vroegd doordat Hemelvaart en Pinksteren 
een streep door de rekening maken. Ondanks 
dat hadden we afgelopen zaterdag een paar 
leuke lessen. De volwassenen training stond 
in het teken van “zwem je rot”, iedereen kan 
zich hier wel wat bij voorstellen. Voor het 
Sealteam was het een spannende avond, zij 
deden een afsluitend examen. Iedereen is ge-

Zomervakantie!

slaagd ! Dit moest gevierd worden.
IJssalon Florence had voor alle leden én de 
vaste supporters (lees ouders en vrienden) 
voor een heerlijk ijsverrassing gezorgd. 
Meer foto’s vind je op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert”.
Wil je nog meer over ons  weten ? Kom dan 
eens vanaf september langs tijdens onze trai-
ningsavonden op zaterdagavond van 17.30 
tot 20.30 uur in het LACO zwembad Neder-
weert. Meer informatie vindt je op onze 
website of neem rechtstreeks contact met 
ons op via : info@duikteamnederweert.nl

De afgelopen twee weekenden 18-19 mei 
en 25-26 mei hebben in het teken gestaan 
van de Regionale Zomerkampioenschappen 
2019. Georganiseerd in het Pieter van den 
Hoogenband zwembad te Eindhoven.

Om deel te mogen nemen aan deze kampi-
oenschappen, moet de zwemmer voldoen
aan de vooraf vastgestelde limieten. En ge-
loof me, dat is al een hele prestatie! 

Ook ZPC Nederweert was vertegenwoordigd 
op dit evenement. In totaal hebben maar 
liefst 7 zwemmers van ZPC Nederweert, 1 of 
meerdere afstanden, mogen zwemmen op
deze 4 dagen durende kampioenschappen. 
Zo’n toernooi brengt toch altijd wat extra
spanning met zich mee. Zeker met de korte 
afstanden is het pieken op het juiste mo-
ment. Gedurende het toernooi zijn er mooie 
Persoonlijke Records gezwommen, is er te-
leurstelling verwerkt, waren er maar liefst 2
eigen estafette teams en hebben we bovenal 
mogen genieten van 4 mooie zwemdagen. 

Uitslag:
Benjamin Lubbinge (Junior 3): 
50 mtr schoolslag 20e
100 mtr schoolslag 20e.
Ivar Snallen (Junior 4): 
100 mtr vrije slag 25e .
Dyonne Klomp (Jeugd 1&2): 
100 mtr vrije slag 15e
50 mtr vlinderslag 23e

50 mtr vrije slag 10e
100 mtr vlinderslag 16e,
200 mtr vrije slag 21e. 
Danique Klomp (Senior 1 en ouder): 
100 mtr vrije slag 24e
50 mtr vrije slag 29e, 
200 mtr vrije slag 21e
Femke de Wit (Senior 1 en ouder): 
50 mtr rugslag 15e
100 mtr rugslag 15e, 
50 mtr vlinderslag 46e
50 vrije slag  36e
100 mtr vrije slag 29e 
100 mtr vlinderslag 34e
Koen van der Wallen (Senior 1 en ouder): 
50 mtr vrije slag 22e
100 mtr vlinderslag 16e
100 mtr vrije slag 23e
50 mtr vlinderslag 30e

Estafette:
-Femke de Wit, Koen van der Wallen, Stefan 
de Leeuw en Dyonne Klomp: 4x 100 mtr vrije 
slag 10e plaats
-Femke de Wit, Koen van er Wallen, Stefan 
de Leeuw en Danique Klomp: 
4x 100 mtr wisselslag 7e plaats

De zwemmers mogen terug kijken op een 
fantastisch seizoen! 

Wij willen de trainers en officials bedanken 
voor hun inzet! Zonder deze vrijwilligers zou-
den de zwemmers hier niet kunnen staan.

ZPC Nederweert

Programma Zaterdag 8 Juni Junioren
Egchel/Pannigen JO9-1 - Eindse Boys JO9-1G 09.30 uur
SVO P&M MO17-1 - Eindse Boys MO17-1 14.00 uur

Programma Maandag 10 Juni Senioren
Eindse Boys 35+1 - MMC Weert 35+1 10.00 uur

rogramma Maandag 10 Juni Vrouwen
IVS VR1 - Eindse Boys VR1 10.30 uur

Programma Donderdag 13 Juni Senioren
RKESV 3 - Eindse Boys 3 19.30 uur

Mededelingen
Indien Eindse Boys 1 weet te winnen van 
VOW1 volgt op 10 juni nog een wedstrijd 
tegen Altweertheide op neutraal veld Sup-
porters U bent welkom bij de wedstrijden
Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

In het verhalenboek Death Valley 
De Peel stelt de oud-ED-journalist 
Piet Snijders 50 (!) dramatische 
oorlogsverhalen uit de Peel be-
schikbaar voor een hedendaags 
publiek. In zijn oorlogsverhalen
- voor een deel verrassend nieuw 
en voor een deel bekend - han-
teert Piet Snijders de populaire 
storytellingprincipes. De gemak-
kelijk leesbare verhalen staan op 
zichzelf, maar volgen in samen-
hang het verloop van de hele 
Tweede Wereldoorlog in De Peel. 

Van mobilisatie tot bevrijding
Dat alles maakt het boek Death Val-
ley De Peel tot een oorlogsboek nieu-
we stijl, waarin de oorlog voor het 
eerst in een regionaal kader wordt 
geplaatst. De verhalen in het boek 
vormen niet alleen de basis voor de 
tentoonstelling in het museum, maar 
ook voor een aantal activiteiten ‘bui-
tenshuis’ - zoals een viertal Death Val-
ley De Peel-fietsroutes - en voor een 
educatief programma. 

Het verhalenboek met hard omslag 
is rijk geïllustreerd, full color, meet 

23x23cm en telt 144 pagina’s. Het is 
met € 19,45 prettig geprijsd en vormt 
een prachtig vaderdagcadeau. Het 
boek is vanaf 6 juni te koop via Mu-
seum Klok & Peel en de lokale boek-
handels.

Bezoek ook de overzichtstentoon-
stelling in Museum Klok & Peel
In Museum Klok & Peel is momenteel 
de overzichtstentoonstelling te be-
zoeken over De Peel in oorlogstijd. De 
bezoeker krijgt hierin een duidelijk 
beeld over wat er in De Peel tijdens 
WOII heeft plaatsgevonden. Bekijk 
bijzondere filmfragmenten, foto’s en
objecten, zoals brokstukken van ge-
crashte vliegtuigen. Luister naar de 
unieke interviews van overlevenden
en nabestaanden. Of neem een kijkje 
in de nagebouwde schuilkelder. 

De tentoonstelling is het slotstuk van 
het drieluik tentoonstellingen waar-
in de onderwerpen ‘klok’ en ‘Peel’ 
zijn gekoppeld aan WOII in Museum 
Klok & Peel. De tentoonstellingen 
‘Klokkenroof!-Plundered Bells’ (lande-
lijk) en ‘Meisjes van Toen’ (Eindhoven) 
zijn reeds geopend en te bezoeken.

Nieuw oorlog- en bevrijdingsboek 
Death Valley De Peel

JAN
WIJZIGING MILIEUCATEGORIE 

AAN VEERTIEN

Naar aanleiding van de evaluatie 
van de biomassacentrale heeft JAN 
in 2007 al eens het verzoek gedaan 
geen zware industrie op bedrijven-
terrein Aan Veertien te vestigen en 
de zware milieucategorie er af te ha-
len. Hier is destijds geen gevolg aan 
gegeven, want zoals bekend is sinds 
2012 een grote bandenverwerker hier
gevestigd. Afgelopen week hebben
we een nieuw voorstel ingediend, 
waarin we samen met onze coalitie-
partners Nederweert Anders en D66 
Nederweert het College hebben op-
geroepen om te onderzoeken hoe de 
vestiging van nieuwe zware industrie 
op deze locatie kan worden voorko-
men. Dit mede door de grote overlast 
die inwoners momenteel ondervin-
den van de zware industrie die geves-
tigd is op dit bedrijventerrein.

Overlast
Afgelopen maand heeft het bedrijf 
Black Bear Carbon (Rumal) aangekon-
digd te overwegen om Nederweert te 
verlaten. Als dit bedrijf weggaat, ont-
staat er een enorm grote locatie waar 
nieuwe zware industrie zich kan vesti-
gen. JAN wil dit voorkomen en heeft 
daarom een Motie opgesteld, waarin 
het College wordt verzocht om het 
bestemmingsplan Aan Veertien hier-
voor te wijzigen.

College steunt de motie
Ondanks dat niet alle partijen instem-
den met deze door de coalitie inge-
diende motie, werd het voorstel door 
het College van Burgemeester en 
Wethouders gesteund. Zij gaan aan 
de slag om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn en op welke wijze 
het bedrijventerrein Aan Veertien 
kan worden geherstructureerd. Fijn 
dat  er na al die jaren eindelijk eens 
een ander geluid te horen is en er ge-
werkt wordt aan een betere leefom-
geving voor deze omgeving.

JAN
BESTEMMINGSPLAN CENTRUMLOCATIE

BURGEMEESTER HOBUSSTRAAT

JAN vraagt zich af of de gemeente 
bij de ontwikkeling van het centrum-
plan wel een evenwichtige afweging 
heeft gemaakt van de verschillende 
belangen die er spelen. We helpen 
een grote marktpartij Jan Linders nu 
bij het verbeteren van hun marktposi-
tie en aan de andere kant benadelen 
we de ondernemers van Nederweert 
die nu gelegen zijn aan Lambertushof 
en Kerkstraat-Noord. Dit is oneerlijke 
concurrentie en hierdoor nemen we 
de bestaansmogelijkheden weg voor 
veel ondernemers die nu gevestigd 
zijn aan Lambertushof en Kerkstraat-
Noord. We zien nu al dat panden 
rondom Burgemeester Hobusstraat 
verbouwd gaan worden en ingericht
voor commerciële doeleinden. Kort-
om, de balans is zoekgeraakt en een 
sterfhuisconstructie is geboren. 

Onderzoek door de Rekenkamer-
commissie
JAN heeft de rekenkamercommissie 
van de gemeente verzocht om het ge-
hele proces rondom dit plan eens te-
gen het licht te houden en daarbij ook 
te beoordelen wat er gedaan wordt 
met het geld van onze inwoners. 

Hoogte van het gebouw
Veel inwoners zijn ook totaal niet te-
vreden over de bouwhoogte van dit 
plan dat één bouwlaag hoger wordt 
dan het naastgelegen Rabobankge-
bouw. Ook hier helpen we een ont-
wikkelaar om een plan rendabel te 
maken, maar vergeten daarbij dat
dit ten koste gaat van datgeen onze 
inwoners willen. Tot 2x toe heeft de 
fractie JAN een motie ingediend om 
de vijfde bouwlaag te schrappen. 
Maar helaas ziet de meerderheid van 
deze gemeenteraad dit anders en 
hebben wij (net als veel inwoners) 
hierbij het nakijken. 

Onder protest een stemverklaring 
afgegeven
Wij begrijpen dat het ook lastig is 
voor dit College. Je zult maar zo’n 
gedrocht van een plan erven vanuit 
het vorige College. Vanwege de juri-
dische en financiële consequenties en 
de afspraken die eerder zijn gemaakt 
in het coalitieakkoord, heeft de frac-
tie JAN onder protest ingestemd en 
een stemverklaring afgegeven.

Tuin & Terras

Blauwe bessen
(Zelf plukken)

€ 3,50
per kilo

Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.30 -17.30 uur

za. 9.30 - 17.00 uur
zo. 11.00 - 16.00 uur

De heerlijke en gezonde 
Hollandse blauwe bessen 

uit eigen kwekerij zijn weer 
volop verkrijgbaar. 

Rini van Rees: specialist in bessen en bramenstruiken!!

Aktie:
Pinksterzaterdag, 

-zondag en -maandag
bijna alle zomerbloeiers, 

zoals geraniums enz. voor 

€1,00

Neem ook 
een kijkje bij ons 
zeer uitgebreid en 
mooi assortiment 

zomerbloeiers!


