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Na maanden van voorbereidin-
gen zijn wij er trots op te kunnen 
mededelen dat het nieuwe adop-
tiegraven register het oude regis-
ter zal vervangen. Met toestem-
ming van de Commonwealth War 
Graves Commission is het streven 
om alle graven in de toekomst te 
voorzien van een adoptant.

Adoptanten gezocht
In de Tweede Wereldoorlog was de 
bevrijding van de gemeente Neder-
weert half november 1944 een feit. 
Veel Britse soldaten die in Neder-
weert en omgeving en daarna in de 
opmars naar Venlo sneuvelden, wer-
den begraven op de Britse militaire 
begraafplaats aan de Mgr. Kreijel-
mansstraat in Nederweert. Ook veel 
bemanningen die omkwamen bij 
vliegtuigcrashes vonden er hun laat-
ste rustplaats. Zij waren afkomstig uit 
het Verenigde Koninkrijk (Engeland, 
Schotland, Wales en Noord-Ierland) 
en uit landen van het Britse Gemene-
best ( Canada, Australië, Nieuw-Zee-
land, Zuid-Afrika en India). In totaal 
363 graven herinneren ons aan de of-
fers die voor onze bevrijding zijn ge-
bracht. Na de bevrijding werd er een 
adoptieregister opgesteld. Dit ‘oude’
register wordt nu helemaal digitaal 
vernieuwd.

Vernieuwing oude adoptieregister
Heb je in het verleden al een of meer-
dere graven geadopteerd? Stuur dan 
een bericht via adoptiegravenneder-

Een verloren gewaande geal-
lieerde bommenwerper uit de 
Tweede Wereldoorlog is na 75 
jaar teruggevonden in het Weer-
terbos in Nederweert. Uitgebreid 
onderzoek in archieven en op 
locatie heeft het onomstotelijk 
aangetoond: de sinds 7 februari 
1945 vermiste Halifax Mk III-bom-
menwerper NA260 L8-G is met 
het grootste deel van zijn zeven-
koppige bemanning neergestort 
in Nederweert. De vondst van 
resten van het vliegtuig en tot 
nu toe onbekende oorlogsdocu-
menten laat er geen twijfel over
bestaan: het vermiste vliegtuig is 
terecht (althans de resten daar-
van). Dit luchtvaartmysterie, dat 
niet alleen nabestaanden van de 
vliegeniers in Frankrijk maar ook 
talloze lokale onderzoekers al ja-
ren in de ban hield, is nu eindelijk 
opgelost. Een groots opgezette 
herdenking van vliegtuigcrashes 
in de Peelregio in het weekend 
van 7 en 8 februari markeert te-
vens de bekroning van jaren van 
onderzoek naar deze nu opgelos-
te cold case in het Weerterbos.

Luchtoorlog
In de avond van 7 februari 1945 vond 
boven het grensgebied van Neder-
weert en Asten (NL) een luchtoorlog 
plaats tussen twee Duitse jachtvlieg-
tuigen en de retourvloot van Britse 
bommenwerpers die de steden Goch 
en Kleve in het Duitse Roergebied 
hadden gebombardeerd. Die aan-
val was de inleiding van de operatie 
‘Veritable’ van het Rijnlandoffensief. 
Een deel van de vloot moest vanwe-
ge problemen met het zicht boven 
het doelgebied onverrichterzake en 
met (nagenoeg) volle bommenlast 
terugkeren. Drie vliegtuigen van het 
type Halifax MkIII (de NA197 L9-H, 
de NA260 L8-G en de NA175 DY-Q), 

Verloren gewaande bommenwerper na 75 jaar teruggevonden

Mysterie eindelijk ontrafeld

Stichting Adoptiegraven Nederweert War Cemetary van start

Vernieuwing oude adoptieregister

weert@gmail.com. Er wordt dan zo 
snel mogelijk contact met je opgeno-
men.

Wil je een graf adopteren?
Vul dan het inschrijfformulier in op 
de pagina, https://adoptiegravenne-
derweert.nl/AANMELDEN/. Voor een 
eenmalig bedrag van 10 euro ontvang 
je na toewijzing een certificaat van 
adoptie en de huisregels. Een vereiste 
is het bezoeken van het adoptiegraf 
en leggen van bloemen tussen 10.00 
en 12.00 uur voor de jaarlijkse novem-
ber herdenking en indien mogelijk 
daar ook bij aanwezig te zijn. Deze 
wordt gehouden steeds op de zater-
dag die het kortste bij 11 november 
ligt. Dit jaar zal de herdenking op 14 
november om 15.00 uur plaatsvinden. 
Een misverstand is vaak dat er onder-

houd gepleegd moet worden door de
adoptant. Dit is zeker niet het geval. 
Het onderhoud van de begraafplaats 
wordt keurig verzorgd door het Com-
monwealth War Graves Commission.

Eerbetoon
Dit nieuwe initiatief is een eerbetoon 
aan hen die de moed hadden om te 
strijden voor de vrijheid en rechten 
van hun medemens. De vrijheid en 
rechten waar onze samenleving he-
den ten dage soms nonchalant mee 
om gaat. Het initiatief wordt onder-
steund door de Commonwealth War 
Graves Commission, de Bond van Wa-
penbroeders afd. Ospel, de Gemeen-
te Nederweert en vindt nu al brede 
belangstelling onder de inwoners van 
Nederweert en ver daarbuiten.
De beschermheer van de stichting is 
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dhr. Hubert Mackus, gedeputeerde 
van Provinciale Staten in Limburg 
en de beschermvrouwe is mevr. Ju-
lia Wells-Harden (dochter van Henry 
Eric Harden – houder van het Victoria 
Cross).

Bestuur
Het bestuur bestaat uit: Niek Hendrix 
–  voorzitter, Henny van der Steen –
secretaris-penningmeester, Jermain 
Nicholls – bestuurslid, Wiel Mackus 
– bestuurslid en Marcus Vankan –
bestuurslid. Werkgroep onderzoek
adoptiegraven – Jermain Nicholls en 
Engelbert van Essen
Website www.adoptiegravenneder-
weert.nl. Volg Adoptiegraven Ne-
derweert via de Facebookpagina of 
via Twitter Stg Adoptiegraven Neder-
weert.

verhaal van de crash konden navertel-
len. Twee inzittenden die samen met 
de bommenlast te pletter sloegen, 
zijn nooit mee teruggevonden.

Bermudadriehoek
De precieze plek waar het ándere 
vliegtuig (de NA260) neerstortte is 
lange tijd onbekend gebleven. Op 
basis van bepaalde interpretaties ver-
onderstelde men dat deze bommen-
werper in de lucht ontploft en als het 
ware ‘verdampt’ zou zijn, ongeveer 
ter plaatse van de gelijktijdige crash 
site van de NA197 in Asten-Heusden.

Lees verder op pagina 3 >>

werden daarbij boven bevrijd Neder-
lands grondgebied ter hoogte van 
Nederweert aangeschoten door de 
nachtjager van Gerhardt Raht, een 
beroemde Duitse piloot. 
De drie bommenwerpers crashten
kort achtereen op kilometers afstand
van elkaar. De beide eerste bommen-
werpers maakten deel uit van het vol-
ledig Franse eskader 347 Squadron 
‘Tunesie’ van de Free France Air For-
ces en waren opgestegen vanuit de 
luchtmachtbasis Elvington bij York
(GB). De derde was onderdeel van het 
102 Squadron en kwam uit Pockling-
ton (GB).

Inslagkrater
Eén van de crashlocaties, die van 
de NA197, was in de Veluwepeel 
bij Asten-Heusden niet ver van de 
provinciegrens tussen Limburg en 
Noord-Brabant en aan de rand van 
wat tegenwoordig nationaal park De 
Groote Peel heet. Het neergestorte 
vliegtuig, dat het grootste deel van 
de bommenlast nog bij zich droeg, 
veroorzaakte een gigantische inslag-
krater van negen meter diepte die 
nog vele jaren zichtbaar is geweest in 
het Peellandschap. Er waren enkele 
overlevenden die het vliegtuig op tijd 
hadden weten te verlaten en die het

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
OOK IN DE SNEEUW

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

Halifax (10): Het in 1946 geplaatste herdenkingskruis in de Veluwepeel. In het midden initiatiefnemer 
kapelaan Janssens uit Nederweert. Foto: archief Alfons Bruekers.

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

Meer info:

TIJDELIJK TE HUUR: 
Zeer ruime vrijstaande woning aan de rand van Nederweert
TE HUUR: Garageboxen in centrum Nederweert

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j



Leende en Nederweert. Informatie: bel 040-2062822 of kijk op  

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

ÉCHT, ALLES VOOR MIJN RAMEN?

Vestigingen in Leende

Ja,

www.se-raamdecoratie.nl

Stichting Land van Horne

“Werken in de zorg is er bij ons team met de paplepel 
ingegoten. We gingen al van kleins af aan op bezoek of 
hielpen mee in het bejaardenhuis. Zes jaar geleden zijn wij 
als team begonnen op een PG woongroep waar wij nog 
steeds elke dag een feestje maken. Op deze woongroep 
verblijven acht mensen met dementie. Wij kennen deze 
acht cliënten goed en we weten dan ook hoe elke persoon 
de dag wil starten. Bij de ene cliënt ga je op bed zitten en 
begint de dag met een praatje en bij de andere zet je eerst 
de muziek aan zodat hij of zij rustig wakker kan worden.”

 IK ZORG: Team PG, St. Joseph
“Al van kleins af aan op bezoek

in het bejaardenhuis.”

Vrijwillige chauffeurs gevraagd
Brengt u onze Huntingtoncliënten veilig

naar de dagbehandeling in Weert?

Zat u vroeger veel op de 
baan? Reed u net zo goed als 
Max Verstappen? 
Wij hebben voor u een 
nieuwe bestemming! 
Als vrijwilliger haalt u 
mensen met de ziekte van 
Huntington thuis op, in 
Brabant of Limburg, en 
brengt u hen veilig naar 
het Zorgplein in Weert. Niet 
met gierende banden of 
slippend door de bocht, 

maar dienstverlenend en 
vooral veilig en met respect 
voor deze groep mensen 
met een progressieve 
hersenaandoening. U 
beschikt over een eigen 
auto en ontvangt € 0,35 
kilometervergoeding.
Tijd over en écht iets 
betekenen voor anderen? 
Aarzel niet en bel ons!
Zij en wij zijn u zeer dankbaar.



Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert 
0900 333 55 55 

Meer uitdaging?
 Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl

of bel HRM via 088 987 88 88.
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Medew. Huishouding Thuiszorg

Verzorgende-IG

Helpende (plus)

Wijkverpleegkundige

 Bel naar 0900 333 55 55 of kijk voor meer vrijwilligerswerk 
op www.landvanhorne.nl

 Lees het bijzondere verhaal van Team PG van zorgcentrum 
St. Joseph op www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen

Info avond… GEZOND NEDERWEERT
*Wat u daarover zou moeten weten*

Maandag 9 maart 2020 in de Rei-
gershorst Nederweert-Eind in-
loop 19.00 uur, aanvang 19.30 
uur.  Uw avondvoorzitter is Evert 
Heemstra, voormalig huisarts te 
Nederweert.

Gezondheid is een breed begrip, en 
de een is vatbaarder voor ziektes dan 
de ander. Dat kan liggen aan uw ge-
nen, uw levenswijze of soms is een 
goede gezondheid puur geluk heb-
ben. Er zijn echter ook factoren die 
voor iedereen hetzelfde zijn. Onze 
lucht, onze bodem en ons water be-
palen voor een niet onbelangrijk deel 
hoe gezond de burgers van Neder-
weert in feite zijn, en …… zouden 
kunnen zijn.

Twee gastsprekers zullen nader op dit 
thema ingaan.

STIKSTOFCRISIS, NATUUR EN 
VEELTEELT
Ignas van Bebber, oncologisch chirurg 
in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-
Hertogenbosch.
Hij richtte met enkele medisch speci-

Restanten ervan werden vreemd ge-
noeg nooit gevonden. Men sprak 
weliswaar van een ‘dubbelcrash’ van 
twee vliegtuigen boven de Peel, maar 
er ontbrak één wrak. Een vliegtuig 
kan natuurlijk niet zomaar ‘zoek’ ra-
ken; de Peel was en is geen Bermu-
da-driehoek. Er ontstond een ver-
dwijningsmysterie dat geïllustreerd 
met beelden als ‘de dubbelcrash’en 
‘grootste vliegramp in de Peel’, in de 
regionale pers van Asten recent nogal 
wat aandacht kreeg.

Kapelaan Janssens
Al vanaf de dag van het ongeluk 
stond de crash site van de NA197 in 
de Veluwepeel in de belangstelling. 
Dat was vooral de verdienste van de 
zeer actieve Nederweerter kapelaan 
Jo Janssens. Nabestaanden, autoritei-
ten en lokale personen werkten met 
hem samen bij de totstandkoming 
van een gedenkteken voor de vermis-
te en verongelukte inzittenden van 
de crash. Dat werd op Goede Vrijdag 
1946 geplaatst met medewerking 
van de jeugd van Jong Nederland in 
Nederweert. Ook in later jaren bleef 
de site in de belangstelling staan, 
met name vanuit Franse zijde. Vanaf 
ongeveer 1952 nam de interesse vrij 
snel af, onder andere ook omdat het 
herdenkingskruis door verwering en
grootschalige ontginningsactiviteiten 
in de Peel moest wijken, waardoor de 

alisten het Artsenforum Gezondheid, 
Natuur en Milieu op om meer aan-
dacht te vragen voor de effecten van 
de landbouw op onze gezondheid.

OVER STIKSTOF EN FOSFAATNOR-
MEN RONDOM LANDBOUW
Jaap Schröder, gedurende 35 jaar on-
derzoeker nutriënten-management 
Universiteit Wageningen
Hij heeft bij diverse onderdelen van 
Wageningen UR gewerkt aan de ef-
fecten van mest op gewas en milieu. 
Met zijn grondige kennis van mest 
kan hij inzicht geven in het nut van 
mestverwerkers, maar evengoed ook
in kringlooplandbouw.

Deze informatieavond is bedoeld 
voor de inwoners van Nederweert 
e.a. belangstellenden. N.B. Het is 
géén avond waarop agrarische acti-
viteiten in Nederweert ter discussie 
worden gesteld. 

Wij wensen u een interessante avond 
toe!

Met vriendelijke groeten, 
Nederweert Anders

herkenbaarheid van de crashlocatie 
volledig verdween.

Monument
Omstreeks 2012 herleefde de be-
langstelling voor het verhaal van 
de crashes. Uiteindelijk leidde dat 
tot een lovenswaardig initiatief van 
een aantal organisaties in oostelijk 
Noord-Brabant om begin 2020 op een 
locatie in de Veluwepeel een herden-
kingsmonument op te richten voor
de slachtoffers van het luchtgevecht 
van 7 februari 1945 boven de Peel. En
daarmee in feite de door de Neder-
weerter kapelaan Janssens in 1946 
gestarte traditie voort te zetten.

Opgelost
Het mysterie van de verloren ge-
waande bommenwerper is nu defi-
nitief opgelost. De combinatie van 
langdurig archeologisch onderzoek 
door Johan Bloemers van de Stichting 
Luchtoorlog 1939-1945 en historisch
onderzoek door Alfons Bruekers van 
de Stichting Regionaal Archeologisch
Bodemonderzoek heeft alle vragen 
met zekerheid beantwoord. De Peel
was echt geen Bermuda-driehoek
waarin vliegtuigen zo maar konden 
verdwijnen. Maar het spookte er wel 
degelijk in die nacht van 7 op 8 febru-
ari 1945, zoals een goed-gedocumen-
teerde publicatie over hun onder-
zoek uitwijst. De luchtoorlog boven 
Nederweert leidde die nacht zelfs tot 
een drievoudige vliegtuigcrash.

Plechtigheid
Voor de nabestaanden van de Franse 
vliegeniers is een monument onthuld 
ter nagedachtenis aan de crashes van 
7 februari 1945. Zodat de herinnering 
en waardering voor deze luchthelden 
die hun leven gaven voor de bevrij-
ding van Nederland nog een veel-
voud van jaren levend kan worden 
gehouden.

Vervolg van voorpagina

Mysterie eindelijk ontrafeld
Uilenballen pluizen en  

sporen zoeken in de Peel! 

Staatsbosbeheer zoekt speurneu-
zen die, samen met een Peelgids van 
Staatsbosbeheer, op zoek gaan naar 
sporen in de natuur. Want door te 
speuren naar sporen ontdek je wel-
ke dieren er in de Peel voorkomen. 
Nieuwsgierig? Doe dan mee met de 
Peel Ontdektocht op zondag 1 maart. 
De excursie start om 14.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospel.

Speuren naar sporen
Tijdens een wandeling in de natuur is 
er veel te zien en te ontdekken. Ze-
ker als je je zintuigen goed gebruikt. 
Dieren zijn echter vaak schuw en ver-
stoppen zich als ze mensen zien. Of 
ze gaan alleen vroeg in de ochtend of 
’s avonds op pad. Toch kun je er ach-
ter komen welke dieren in een gebied 
wonen, want alle dieren laten sporen 
na. Als je weet waar je op moet let-
ten zie je die sporen overal. Sporen 
zoeken is verrassend en leerzaam. En 
… als je eenmaal weet hoe het moet, 
doe je het overal!

Na afloop van de excursie kunnen 
kinderen een uilenbal pluizen. Een
braakbal, ook wel uilenbal genoemd 
bevat voedselresten die een roofvo-
gel niet kan verteren. Bij het uitplui-
zen van zo’n bal komt soms een com-
pleet skelet van een muis of ander 
klein dier te voorschijn. Met behulp 
van zoekkaarten kom je er achter

welk dier het is. Een Peelgids geeft 
uitleg bij dit forensisch onderzoek.

Informatie en aanmelden 
De Peel Ontdektocht speuren naar 
sporen op 1 maart start om 14.00 uur 
bij de balie van Buitencentrum De 
Pelen aan de Moostdijk 15 te Ospel. 
Deelname kost � 6,- voor volwassenen 
en � 4,- per kind (inclusief pluisdiplo-
ma). De excursie is 1,5 - 2 kilometer 
lang en de activiteit duurt, inclusief 
pluizen, ongeveer 2 uur. Zorg voor 
warme kleding (die vies mag wor-
den). Let op: reserveren is noodzake-
lijk en kan online via: www.staatsbos-
beheer.nl/pelenspeurensporen Neem
voor meer informatie contact op met 
het Buitencentrum via: depelen@
staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 
0495 – 641 497.

En dan … struinen door het Bui-
tencentrum
Voor of na afloop van een activiteit 
kan je heerlijk struinen door de win-
kel van het Buitencentrum. Hier vind 
je (kinder)boeken, streekproducten, 
natuur-ontdek-spulletjes en leuke 
souvenirs. Voor een hapje en een 
drankje kan je bij restaurant Buiten-
gewoon Lekker terecht. Het Buiten-
centrum is geopend op dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen

Foto: Marijke Vaes-Schroën  Staatsbosbeheer

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Klok & Peel presenteert leuke doe-activiteiten 
tijdens de carnavalsvakantie

ASTEN – In de collecties van Mu-
seum Klok & Peel is voor jong &
oud van alles te beleven. Tijdens 
de carnvalsvakantie doen we daar
nog een schepje bovenop en wel 
van woensdag 26 februari t/m 
zondag 1 maart. 

Speel de verhalen van Meneer de Uil
na in de Poppenkast. Kun jij de su-
doku met vlinders maken,  de puzzels 
van de tekeningen van de meisjes van 
toen leggen? En de meeste sjoelste-
nen in de juiste bak schuiven bij het 
spel over vrijheid en onvrijheid? 

Voor de volwassenen (en natuurlijk 
kinderen) vinden er dagelijks om
14.00 uur gratis rondleidingen door 
de collectie Klok plaats. 

Verder kun je een geluidentocht door 
het museum maken met ‘Tuurke’, 
vraag de opdrachten bij de balie. 
Jongere kinderen kunnen door hun 
ouders of grootouders een handje 
worden geholpen. Onlangs hebben
kinderen uit heel Nederland er voor
gezorgd dat het museum opnieuw 
het predicaat ‘Kidsproof’ overhan-
digd kreeg.
Van zondag 23 tot en met dinsdag 25
februari - carnaval - is het museum 
gesloten. Buiten de gebruikelijke en-
tree hoeft er niet extra voor de activi-
teit te worden betaald. 

Museum Klok & Peel ligt aan de Os-
taderstraat 23 te Asten. Voor meer in-
formatie over het museum kunt u te-
recht op www.museumklokenpeel.nl
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Maak vandaag nog een afsprMaak vandaag nog een afspraak
en ven verkerkoop je woning met succes!oop je woning met succes!

Verhuisplannen?

WWO N I N G M A K E L A A R D I JO N I N G M A K E L A A R D I J

Ospelseweg 23 l 6031 AK  Nederweert  Telefoon 0495 460180
E-mail info@woontotaaladvies.nu Internet www.woontotaaladvies.nu

Één adres voor Makelaardij l Taxaties l Hypotheken

Ben je de zoektocht naar je droomhuis gestart? Dan zijn lijstjes je nieuwe beste
vrienden. Ze ordenen gedachten, maken zaken helder en zorgen voor een re-
eel inzicht. Om je op weg te helpen, hebben wij alvast een lijstje opgesteld. 
Pen en papier bij de hand?

1. Locatie - In welke omgeving wil je wonen?
Ga bij jezelf na: Wat wil je zien als je je gordijnen opendoet? Wat wil je 
horen als je je raam openzet en waar wil je naar toe kunnen lopen als je 
je voordeur uitstapt?

2. Gezinssituatie - Hoeveel ‘huisgenoten’ zijn er?
Hoeveel slaapkamers, toiletten en bergruimte je nodig hebt is geen kwes-
tie van hoofden tellen - vier personen, dus vier kamers? maar behoeftes 
opschrijven. Wil er iemand een aparte werkkamer? Is er een hobby die een 
aparte kamer of bergruimte vereist?

3. Besteding - Hoe groot is je budget?
Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar een financieel plaatje 
schetsen voorkomt dat je in een geweldige woning staat en achteraf moet 
concluderen dat het onbetaalbaar blijkt te zijn.

4. Waar sta je over 5 jaar? - Kies je voor een kinderrijke 
of een rustige buurt?
Dit vergt eigenlijk enig inzicht in de toekomst. Hoe ziet je leven er over 5 
jaar uit? Heb je nu geen kinderen, maar gaan die er wel komen? Of heb je 
pubers en vliegen die binnenkort uit?

5. Afstand - Hoe ver wil je van je werk wonen?
Ben je iemand die in alle rust een file van een aantal kilometers over zich 
heen laat komen, of bijt je van pure ellende in je stuur? Voordat je een huis 
gaat bezichtigen kan het handig zijn om het woonwerktraject dat je straks 
moet gaan afleggen checkt op eventuele filegevoeligheid.

6. Familie - Wie woont er nog meer bij je in huis?
Ben je mantelzorger voor je ouders? Heb je een oppas die af en toe blijft 
slapen zodat je, als je dan een keer uitgaat, niet om 12 uur weer terug 
hoeft te zijn? 

7. Voorzieningen - Wat wil je in de buurt hebben?
Het is vaak een sluitpost op de wensenlijst: voorzieningen. Er wordt al 
snel gedacht: als het huis leuk is, dan rijden we wel even naar de winkel/
school/bakker. Dat is voor even leuk. Totdat je elke dag 4 keer heen en 
weer naar school moet rijden omdat het toch wel uit de buurt is. 

8. Soort huis - Kies je voor een nieuwbouwwoning een bestaand pand
of een klushuis?
De kernvraag is: hoeveel tijd heb je en wil je besteden aan je huis? In het 
ene huis kun je meteen je bed neerzetten, in het andere huis moet je de 
sloophamer erbij pakken en ben je weken, al dan niet maanden bezig met 
verbouwen.

WWOOOONNWWENENSSEN
TTOOPP 88::
wwaatt momoeett jjee vvoooror jjeezzeellf f 
opop eeeenn rriijjttjjee zzeetttteenn??
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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 !

De behoefte aan internationale werk-
nemers in sectoren als de landbouw, de 
industrie en de logistiek neemt toe. Dat 
vraagt om een actualisatie van het huis-
vestingsbeleid uit 2010. “We zien het als 
onze taak en verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor kwalitatief goede huisves-
tingsmogelijkheden voor deze doelgroep”, 
vertelt wethouder Koolen. “En we zorgen 
voor huisvestingsvormen die passen in de 
omgeving van Nederweert en die bijdra-
gen aan de leefbaarheid in de kernen.” De 
gemeenteraad vergadert op 17 maart over 
het nieuwe huisvestingbeleid.

De vergrijzing en de economische groei 
in Nederland en ook in Limburg zorgen 
al jaren voor een toenemende vraag aan 
internationale arbeidskrachten. “Met 
het nieuwe beleid geven we voldoende 
ruimte aan die toenemende vraag. En 
we bieden ondernemers en huisvesters 
een duidelijk kader waar zij mee aan de 
slag kunnen, rekening houdend met de 
leefbaarheid in onze gemeente”, aldus 
wethouder Koolen. 

Taskforce 
Op dit moment loopt er een onderzoek 

in opdracht van de Provincie Limburg 
om het aantal internationale werk-
nemers per gemeente in beeld te 
brengen. Dit gebeurt in het kader van 
de provinciale Taskforce Arbeidsmi-
granten. Wethouder Koolen geeft aan 
niet te wachten op de uitkomsten van 
dit onderzoek: “We leggen, vooruit-
lopend op dit onderzoek, het nieuwe 
huisvestingsbeleid voor aan de raad. 
Indien nodig passen we ons nieuwe 
beleid na dit onderzoek op punten 
aan”.

Gedragen beleid
Het nieuwe beleid is tot stand gekomen 
in samenspraak met belanghebbenden. 
Daarnaast zijn inwoners bevraagd via 
een online burgerpeiling. De wensen 
die we bij belanghebbenden en bij in-
woners hebben opgehaald, hebben we 
zo goed mogelijk vertaald naar beleid, 
legt de wethouder uit. “Iedereen kijkt 
door een andere bril naar internationa-
le werknemers. Waar stakeholders aan-
geven niet te kunnen draaien zonder 
deze groep werknemers, is bijna 39% 
van onze inwoners nog niet overtuigd 
van deze noodzaak. We zien tevens 

verschillen in mogelijke huisvestingsvor-
men. Met dit beleid geven we gehoor 
aan de verschillende wensen maar ook 
aan de opgaven die we als gemeente 
hebben.”

Belangrijkste conclusies
De gemeente kiest voorlopig niet voor 
grootschalige huisvesting van meer dan 
30 personen op een locatie. En staat 
ook geen huisvesting toe op bedrijven-
terreinen. Huisvesting in het buitenge-
bied bij agrarische bedrijven en in de 
kernen via kamerverhuur is wel moge-
lijk. Het beleid kent een spreidingsrege-
ling om clustering van internationale 
werknemers in de woonwijken te voor-
komen. Verder is er bij huisvesting van 
vijf personen en meer een exploitatie-
vergunning nodig en worden afspraken 
gemaakt over het beheer op de huisves-
tingslocatie.

Behandeling door gemeenteraad
Het nieuwe huisvestingsbeleid wordt 
op dinsdag 17 maart behandeld door 
de gemeenteraad. De raadsvergadering 
begint om 19.00 uur. U bent van harte 
welkom.
 

“Passend in omgeving Nederweert”
Nieuw beleid voor huisvesting internationale werknemers

Goedkope vogel- en vleermuisnestkasten

Er is veel behoefte aan internationale werknemers, bijvoorbeeld in de industriesector. 

Samen met de Stichting IKL zetten we 
actief in op de bestrijding van de eiken-
processierups. Dat doen we onder meer 
door hun natuurlijke vijanden te helpen. 
Met een aantrekkelijke regeling voor het 
verkrijgen van nestkasten en bloemen-
zaad gaan we samen met inwoners en 
agrariërs aan de slag. Wees er snel bij, 
want er is maar een beperkt aantal nest-
kasten beschikbaar.

Bestrijders eikenprocessierups
Als gemeente Nederweert bieden we 
nestkasten aan voor vogels en vleermui-
zen om voor deze natuurlijke bestrijders 
van de eikenprocessierups een beter leef-
gebied te creëren. Daarnaast streven we 
met IKL naar kennisdeling over biodiversi-

teit. Biodiversiteit is een belangrijke basis.

Wat houdt de regeling in?
Met deze regeling kunnen agrariërs en 
inwoners van de gemeente Nederweert 
kiezen uit verschillende nestkasten, die 
meer vogels aantrekken. Vogels, waar-
onder de koolmees, eten de eikenproces-
sierups op. Het is ook mogelijk om een 
vleermuisnestkast (voor onder andere 
de gewone grootoorvleermuis) aan te 
schaffen. Vleermuizen hebben juist in 
de zomer de volwassen vlinders op het 
menu staan.

Nestkasten en bloemenmengsel
Naast de nestkast ontvangen deelnemers 
ook een bloemenmengsel, waar gaasvlie-

gen en sluipwespen op afkomen. Deze 
insecten voeden zich maar al te graag 
met de eitjes en rupsen van de eiken-
processievlinder. Ook trekken bloemen 
andere insecten aan die de vogels graag 
eten. Het bloemenmengsel kan ingezaaid 
worden in een stukje tuin of erf, waar 
het prachtig tot bloei kan komen. Hoe 
gevarieerder de tuin/erf en het landschap 
is, hoe beter de natuurlijke bestrijders 
zich er thuis voelen. 

Hoe kan ik meedoen?
Deelnemers kunnen voor een eigen 
bijdrage van slechts € 3,- een nestkast 
naar keuze krijgen met een zak bloe-
menzaad. Woont u in landelijk gebied, 
dan kunt u ervoor kiezen om aanvullend 
een vleermuizenkast aan te schaffen 
voor slechts € 5,-! Als u deelneemt aan 
de regeling, is het wel nodig dat u op 
woensdagavond 11 of donderdagavond 
12 maart de nestkast kunt komen op-
halen en dat u dan een informatiesessie 
bijwoont. Deze gaat over het ophangen 
van de nestkast en de relatie tot bloe-
men en biodiversiteit. 

Aanmelden
De regeling is inmiddels van start gegaan. 
U kunt zich aanmelden via www.ikl-
limburg.nl. Er is maar een beperkt aantal 
nestkasten beschikbaar. Dus hoe eerder u 
reageert, hoe meer kans u hebt om een 
exemplaar te ontvangen.Voor slechts € 3,- kunt u een nestkast naar keuze krijgen met een zak bloemenzaad.

Korte weetjes
Groenbeleidsplan en technische 
vragen Buitengebied in Balans
Op maandag 2 en dinsdag 3 maart zijn 
er twee themaraden in de raadzaal. 
Beide bijeenkomsten beginnen om 
19.30 uur. U bent van harte welkom. 
Op maandag 2 maart wordt het jaar-
verslag 2019 en 2020 van ‘Buitengebied 
in Balans, samen groots, samen doen!’ 
besproken. Ieder jaar wordt een jaarver-
slag en jaarplan opgesteld. Hierin staan 
de resultaten van afgelopen jaar en de 
planning voor komend jaar, inclusief 
financiële verantwoording. Naast het 
informeren van de raadsleden over de 
actuele thema’s in het buitengebied, is 
de themaraad ook bedoeld om techni-
sche vragen te stellen over het jaarver-
slag en het jaarplan. Op dinsdag 3 maart 
komt het concept-groenbeleidsplan 
aan de orde. Bij het maken van het 
nieuwe beleid zijn inwoners en belan-
genorganisaties betrokken. Ook de 
uitgangspunten uit het coalitieakkoord 
zijn in het nieuwe beleid verwerkt. Het 
openbaar groen van de gemeente zal 
in de toekomst meer functies dienen, 
bijvoorbeeld klimaatadaptatie zoals 
waterberging en hittestress en bewegen 
in het groen. 

Zwieren en zwaaien in 2020
Wanneer kunt u dit jaar naar de kermis 
in onze gemeente? We zetten de data 
voor u op een rij.

 Nederweert-Eind, van vrijdag 15 t/m 
maandag 18 mei
 Ospel, van 26 t/m 30 juni (de zondag 
voor Petrus en Paulus (29 juni)

 Leveroy, van 11 t/m 16 juli (2e zondag 
van juli)
 Nederweert, van 28 augustus t/m 

 1 september (laatste zondag van 
augustus)

De komende weken werken de provincie 
en de gemeente samen aan een integraal 
voorstel voor Provinciale Staten (PS) dat 
meer duidelijkheid moet geven over een 
aantal zaken rond het project N266/N275. 
Dat is afgesproken tijdens de vergade-
ring van PS op 14 februari 2020. Tijdens 
die vergadering is het Statenvoorstel 
“Heroverweging Mobiliteitsopgaven en 
-ambities 2020-2023” vastgesteld.

Het Nieuwe alternatief voor de ver-
betering van de wegverbinding A2 
- N275 - N266 maakte deel uit van dit 
bezuinigingsvoorstel. In het oorspronke-
lijke bezuinigingsvoorstel van GS werd 
voorgesteld om alleen de kruispunten 
bij de A2 / Randweg West, een nieuwe 
fietsbrug over de N275 bij de Nikkel-
straat en de verbetering van de rotonde 
bij Nederweert-Eind uit te voeren. De 
stake- en shareholders en de gemeente 
Nederweert zijn het hiermee oneens en 
vinden dat het Nieuwe alternatief inte-
graal moet worden uitgevoerd.
 
Nieuw voorstel 
Het Nieuwe alternatief is in opdracht 
van PS opgesteld volgens het provinciale 
Mobiliteitsplan. Bij het Nieuwe alterna-
tief staan lokale en regionale gebieds-
opgaven centraal en de manier waarop 

mobiliteit hier een bijdrage kan leveren. 
Om een verantwoorde keuze te kun-
nen maken, is besloten dat er voor de 
zomervakantie een nieuw voorstel aan 
PS moet worden voorgelegd. Gedepu-
teerde Mackus zegde tijdens de Staten-
vergadering toe dat er ook voor een 
eventuele volledige uitvoering van het 
Nieuwe alternatief voldoende budgetten 
beschikbaar blijven. Ook is tijdens de PS-
vergadering gezegd dat de aanleg van 
een randweg voor de Provincie, mede 
door het advies van de gemeenteraad, 
definitief van de baan is.

Besluitvorming
De komende weken werken de pro-
vincie en de gemeente samen aan een 
integraal voorstel voor PS. Hierin moet 
duidelijk worden of een nieuwe fietstun-
nel onder de N275, een nieuwe rotonde 
bij De Bengele en de stoplichten bij de 
Schoolstraat onderdeel blijven van het 
project en hoe de financiering hiervan 
geregeld wordt. Wanneer deze onder-
delen niet worden gehandhaafd of wan-
neer er een andere financiële verdeel-
sleutel tussen de provincie en gemeente 
wordt afgesproken, wordt het voorstel 
ook ter besluitvorming voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Besluitvorming door 
PS is voorzien voor de zomer van 2020.

Project N266/N275: nieuw voorstel uitwerken

Donderdag 27 februari 2020

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 

 @GemNederweert 
  Facebook.com/GemeenteNederweert

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 lente staat voor de deur. U kunt 
meehelpen om van Nederweert één grote 
bloementuin te maken.

Hebt u een braakliggend stukje tuin of 
akker waar u dit jaar geen invulling voor 
heeft? Help ons dan mee en zaai het in 
met een bloemenmengsel. Zo toveren we 
het saaie stukje grond om naar een para-
dijs voor bijen, vlinders en andere nuttige 
insecten. 

Gratis bloemenmengsel
Ook dit jaar deelt de stichting Bij-ZZZaak 
kruiden- en bloemenmengsel uit. Het 
mengsel is gratis en wordt door de ge-
meente ter beschikking gesteld.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot vrijdag 13 

maart. Dit doet u door een e-mail te 
sturen naar leireemers@gmail.com. 
Lei Reemers is de contactpersoon van 
stichting Bij-ZZZaak. In de mail vermeldt 
u uw naam, uw e-mailadres en telefoon-
nummer en waar en hoeveel m2 u wilt 
inzaaien. Na 13 maart wordt het bloe-
men- en kruidenmengsel besteld en per 
aanvraag verpakt. 

Afhalen
Op donderdag 2 april tussen 18.30 en 
19.30 uur kunt u het zadenmengsel 
afhalen bij het gemeentehuis in Ne-
derweert. Het project is bedoeld voor 
braakliggende stukken tuin, overhoeken 
en akkerranden. Bloemen- en kruiden-
mengsels voor het inzaaien van gehele 
landerijen en akkers zijn uitgesloten van 
dit project.

Zet u de bloemetjes buiten in Nederweert?



Trouwkaarten?? 
Drukkerij van Deursen bv • Pannenweg 231 Nederweert

Programma 2020 week 10:
03-03-2020: Centraal 1 – BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
03-03-2020: Amicia 3 - Centraal 3

Klasse 2C (avond)
03-03-2020: Centraal 4 – Odilia 3

Klasse 5c (middag)
04-03-2020: Centraal 7 – Beertje 8

C-Klasse (middag) 
05-03-2020: Centraal 2 – Joppe 2

lasse 1D (avond)
05-03-2020: BDL 5 - Centraal 6

C-Klasse (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

BDL biljarten
Programma 2020 week 10:
03-03-2020: Centraal 1 - BDL 2

Hoofdklasse Libre (avond)
03-03-2020: BDL 3 – Ketelbink 1

Klasse 1e (avond)
04-03-2020: R-mond/OUVU 1 - BDL 1

Hoofdklasse Kader (avond)
05-03-2020: Centraal 5 - BDL 6

C-Klasse (middag)
05-03-2020: BDL 5 – Centraal 6

C-Klasse (middag)
05-03-2020: BDL 4 – ’t Paradies 1

Klasse 5A (middag)

Welkom bij de wedstrijden!

Zaterdag 29 februari
16:00u BAL X12-1 -

Jumping Giants X12-1

Zondag 1 Maart
10:30 Jumping Giants V18-1 -

Orschot v18-1
12:30 Jumping Giants M22-1 -

Attacus M22-1
14:30 BC Heeze MSE-2 -

Jumping Giants MSE-3
16:01 Vlijmscherp SVH MSE-1 -

Jumping Giants MSE-1
16:15 BC Heeze VSE-1 -

jumping Giants VSE-1

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Rayon kampioenschappen Indoor
Op zaterdag 15 februari heeft HBS Wilhel-
mina deelgenomen aan het Rayonkampi-
oenschap Teams Recurve B-klasse waarbij 
het team Rayonkampioen is geworden.

In de voorronde werden volgende resulta-
ten behaald:
Tim Vaes: 272 + 274 = 546
Luuk Hendriks: 265 + 251 = 516
Chantal Hekers: 248 + 268 = 516
Anke Vaes: 235 + 235 = 470

In de halve finale wonnen we met 5-4 van St. 
Willibrordus Milheeze. De finale werd met 
5-3 gewonnen van Ons Genoegen Ysselsteyn.

Agenda
25 feb Carnavals dinsdag clublokaal gesloten
26 feb Aswoensdag lokaal open en haring 
happen
28 feb-1mtr 7e Bondswedstrijd te Neder-
weert
2 mrt Kaartavond
6 mrt Finale Knock-out toernooi
16 mrt Kaartavond
20 mrt Jaarvergadering
21-22mrt Jubileum toernooi

Programma Zaterdag 29 feb Junioren
SJVV JO19-1 - Eindse Boys JO19-1 14.30 uur
Eindse B/Merefeldia MO17-1 -
LHC/UOW’02 MO17-1 15.00 uur
Maarheeze JO17-1 -
Eindse Boys JO17-1 13.30 uur
Eindse Boys JO15-1 -
Roggel/SVVH JO15-1G 13.00 uur
Boekoel SP MO15-1 -
Eindse B/Meref MO15-1 13.00 uur
Eindse Boys JO13-1G -
FC ODA JO13-2   09.00 uur
Maasgouw JO12-1 -
Eindse Boys JO12-1 10.15 uur
RKSV Heeze JO11-2 -
Eindse Boys JO11-1G 10.15 uur
Eindse Boys JO10-1 -
Cranendonck JO10-1 10.30 uur
Eindse Bos JO10-2 - De Valk JO10-3 10.30 uur

Programma Zondag 1 maart. Senioren
Eindse Boys 1 - Leveroy 1 14.30 uur
Eindse Boys 2 - Wilhelmina’08 2 11.30 uur

Programma Zondag 1 maart. Vrouwen
RKHBS VR1 - Eindse Boys VR1 12.00 uur

Mededelingen
Wedstrijdbegunstiger Eindse Boys – Leveroy 1: 
Jan Stals Timmerbedrijf Nederweert-Eind

Donderdag 20 Februari kaarten 19.30 uur in 
de kantine
Supporters U bent welkom bij de wedstrijden

Laatste nieuws zie www.eindseboys.nl

Op deze winderige zondagmiddag, 16 fe-
bruari, vertrok weer een groep zwemmers 
van ZPC Nederweert voor deel 3 van het JJS 
circuit. Dit keer naar Blerick. 
Samen met de zwemmers gingen ouders, 
officials en begeleiders de auto’s in op weg 
naar zwembad “de Wisselslag”. 
Het was niet zo druk in het bad en de sfeer 
was erg relaxed. Dat zorgde vooral voor een 
gezellig samenzijn met het team. 
En dát zorgde weer voor knallende presta-
ties! Er werden veel PR’s gezwommen! 
Ook voor Sylvia die, zodra ze het water uit-
kwam, meteen weer aan kon sluiten bij de 
voorstart voor de volgende serie. 
Zij zwom maar liefst 4 afstanden met elk 
een uitstekend resultaat. En Sanne die na 
haar blessures weer goed terug komt en een 
mooie tijd neerzet. Knap gedaan!
Zo hebben we deze middag weer een mooie 
indruk gekregen van de mogelijkheden van 
onze jeugd. Iedereen bedankt voor z’n inzet 
en medewerking. Ga zo door!

Uitslagen:
Sylvia Kin: 200 mtr vrije slag 3de plaats, 50 
mtr rugslag 1ste plaats, 50 mtr vlinderslag 
2de plaats, 100 mtr rugslag 4de plaats.
Thessa Leijssen: 200 mtr vrije slag 3de plaats, 
50 mtr vlinderslag 1ste plaats.
Benjamin Lubbinge: 200 mtr schoolslag 3de 
plaats., 100 mtr vrije slag 2de plaats
Aron Snellen: 50 mtr vrije slag 1ste plaats, 
100 mtr vrije slag 2de plaats.
Ivar Snellen: 200 mtr schoolslag 1ste plaats, 
100 mtr vrije slag 1ste plaats.
Sanne Stockmans: 200 mtr vrije slag 5de 
plaats, 50 mtr vlinderslag 4de plaats.
Anne van Thuijl: 200 mtr vrije slag 3de 
plaats, 50 mtr vlinderslag 4de plaats.

SKO

Waarde
In het plantsoentje bij mijn voordeur
lopen mensen gehaast voorbij
aan de pas ontloken narcissen

Niemand ziet het wonder

Fier en schuin vooruit en
stevig in de aarde staan ze,
zoals wandelaars aan de winderige 
zee
Ze trotseren in al hun breekbaarheid
soepel de gure bulderende storm

Ze weten de waarde
van volop te leven,
van de tijd te vieren
met schoonheid
en onvermoede kracht

Karin Vossen
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Het belang van schoon

Vijf basisscholen in de gemeente 
Nederweert zijn de laatste tijd druk 
in de weer geweest met het thema 
‘zwerfafval’. Middels een gastles en 
een prikactie rondom de scholen pak-
ten zij dit maatschappelijk aan.

Deze actie was tevens de tweede 
activiteit van KERNgezond. De ac-
tiviteit werd uitgevoerd samen met 
OnsBuro. Basisscholen De Kerneel, 
De Bongerd, De Klimop, Budschop 
en De Tweesprong namen met de 
groepen 5 en/of 6 deel aan deze ac-
tiviteit. Het eerste gedeelte van de 
activiteit vond in de klas plaats. Ons-
Buro gaf voorlichting over het zwerf-
afvalprobleem en wat voor gevolgen 
dit heeft voor de natuur en dat hier-
door jaarlijks veel dieren sterven. 
Daarna speelden de kinderen een
afvalbingo waarbij ze het goede ant-
woord op de quizvragen moesten 

aanstrepen op hun bingokaart.

Als tweede deel gingen de kinderen 
naar buiten om rondom de school af-
val te prikken. In kleine groepen kre-
gen ze afvalzakken, prikkers, hand-
schoenen en hesjes mee om dit zo 
netjes mogelijk te kunnen doen. De 
kinderen vonden van alles; van plastic 
snoeppapiertjes tot sigarettenpeuken 
en van glazen flesjes tot zonnebrillen.

Terug op school werd geteld hoeveel 
stuks zwerfafval de kinderen in een 
klein tijdsbestek hadden gevonden. 
Dit was toch wel enorm veel! Er werd 
afgesloten met de afspraak dat de 
kinderen zelf ook zo goed mogelijk 
gingen opletten op hun eigen afval.

De volgende activiteit van KERNge-
zond Nederweert vind plaats op 18, 
19 en 25 maart.

Energiemarkt en pitches in NMC

Zonnepanelen in je dak, kan dat? 
Welke soorten isolatiematerialen 
zijn er? Waar moet je op letten bij de 
aanschaf van een elektrische auto?
Allemaal vragen die je op de Energie-
markt & Pitches op zondag 1 maart 
van 13.00 tot 16.00 uur kunt stellen in 
het Natuur- en Milieucentrum De IJ-
zeren man (NMC), aan de Geurtsven-
weg 4 in Weert. Toegang is gratis. De 
combinatie van informatiekramen en 
korte presentaties zorgt ervoor dat je 
als publiek een goed beeld krijgt van 
wat er allemaal mogelijk is om con-
creet aan de slag te gaan met duur-
zame energie.

Energiemarkt
Lokale en regionale bedrijven, orga-
nisaties en deskundigen informeren
je graag over verschillende aspecten 
van duurzame energie. Zo kun je gra-
tis een quickscan van je woning (ener-
gielabel) laten maken door energie-
coaches van WeertEnergie. Voor het 
maken van een quickscan is het be-
langrijk dat je weet hoeveel energie 
je per jaar verbruikt en wat ongeveer 
je woonoppervlakte is. Verder staan 
er medewerkers van autobedrijf 
Heurkens Group met twee elektri-
sche auto’s op de parkeerplaats bij 
het NMC. Zij showen de wagens en 
geven uitleg. Bij Isosfeer Weert kun je 
je laten voorlichten over verschillen-
de soorten isolatiemateriaal. Vind je 
zonnepanelen op het dak niet mooi? 
Leg dan je oor te luister bij SCX Solar. 
Zij zijn gespecialiseerd in het plaatsen 

van zonnepanelen in het dak. Ben je 
daarentegen op zoek naar een ener-
gieleverancier die honderd procent 
groene stroom uit je eigen buurt le-
vert? Loop dan eens langs de kraam 
van Om | nieuwe energie. Tientallen 
lokale energiecoöperaties, waaron-
der WeertEnergie, zijn daarbij aange-
sloten en leveren genoeg stroom voor
honderdduizenden huishoudens. 

Pitches
Zowel Heurkens Group, SCX Solar, 
als chemicus Peter Ramaekers én er-
varingsdeskundige Thijs Mackus ge-
ven een korte presentatie (pitches) 
in het leslokaal. Thijs Mackus heeft 
samen met zijn vrouw Loes Janssen 
afgelopen jaar een duurzaam huis 
gebouwd. Thijs deelt zijn persoon-
lijke ervaringen en heeft een aantal 
handige tips. Peter Ramaekers gaat in 
zijn pitch in op waterstof. Wat is het 
en welke schakel kan het innemen 
in de energietransitie? Kijk voor de 
tijden van de pitches op de site nm-
cweert.nl. 

Energiecircuit voor kinderen
Voor de kinderen is er een mini ener-
giecircuit met opdrachten uitgezet. 
Bij de balie kunnen ze gratis een strip-
penkaart afhalen. De opdrachten va-
riëren in moeilijkheid. Met een beetje 
hulp van (groot)ouders ontdekken 
de kinderen verschillende aspecten
van energie. Een volle strippenkaart 
is goed voor een beker warme cho-
comelk.

Gezocht: schoolgidsen Limburgse 
Nationale Parken

IVN en Staatsbosbeheer zoeken men-
sen met liefde en enthousiasme voor 
de natuur die dit graag willen delen 
met kinderen. De natuur is het beste 
leslokaal. Een plek waar kinderen alle 
ruimte krijgen om spelenderwijs de 
wereld te ontdekken, er te leren en
te groeien. In de nationale parken 
De Groote Peel, De Maasduinen en 
De Meinweg zijn diverse natuurbele-
vingsprogramma’s voor het basison-
derwijs. Tussen 6 mei en 8 juni wordt 
er een 6-daagse opleiding tot school-
gids aangeboden. Daarna kan men in 
één of meerdere parken met het ba-
sisonderwijs de natuur in.

Op 17, 19 en 24 maart zijn er informa-
tieavonden voor geïnteresseerden.

Op www.ivn.nl/schoolgidsen2020
staat meer informatie en een link 
naar het aanmeldformulier.

De cursus
Een schoolgids hoeft geen wande-
lende natuurencyclopedie te zijn. Ge-
boeid zijn door de natuur en dit op 
een enthousiaste manier over kunnen 
brengen is minstens zo belangrijk. De 
schoolgidsen in spé leren hoe zij ba-
sisschoolkinderen het beste kunnen 
begeleiden in de natuur en maken 
kennis met de flora, fauna en geschie-

denis van de drie nationale parken. 
De cursus wordt gegeven door erva-
ren schoolgidsen en beroepskrachten
met gevarieerde werkvormen en ex-
cursies. Mensen die op schooldagen 
zin en tijd hebben om aan de slag 
te gaan met deze natuurbelevings-
programma’s zijn van harte welkom. 
Aanmelden voor een van de informa-
tieavonden kan tot en met 15 maart. 
Voor het vrijwilligerswerk als school-
gids is een onkostenvergoeding be-
schikbaar. 

De deelnemers aan deze cursus kun-
nen ook ‘doorstromen’ naar een
bijscholing als jeugdgids bij buiten-
centrum De Pelen. Behalve als school-
gids kunnen ze dan worden ingezet 
als begeleider van Kinderfeestjes en 
gezinstochten in Nationaal Park De 
Groote Peel.

Kinderen betrekken bij de natuur
IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer 
en hun partners bieden programma’s 
waarbij kinderen al onderzoekend
en ontdekkend over de natuur leren. 
Om zoveel mogelijk kinderen bij de 
natuur te betrekken, zijn voldoende 
schoolgidsen onmisbaar. Het ministe-
rie van LNV en de Provincie Limburg 
ondersteunen dit initiatief middels 
een financiële bijdrage.

Foto: Marijke Vaes-Schroën Staatsbosbeheer

Politiek Café met Lilianne Ploumen 
in Theater de Huiskamer 

Lilianne Ploumen (58), lid van de 
Tweede Kamerfractie van de PvdA en 
oud-minister van Buitenlandse Han-
del en Ontwikkelingssamenwerking, 
is op vrijdag 6 maart te gast tijdens 
het eerste Politieke Café in Theater 
de Huiskamer, Wilhelminasingel 10b 
in Weert. Aanvang: 19.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

Programma:
19.30 uur: Welkomstwoord door 
José Meijer, voorzitter PvdA afdeling 
Weert; 
19.35 uur  Kort interview met Lili-
anne Ploumen 
19.50 uur: spreekbeurt Lilianne Plou-
men over ‘de nationale en internatio-
nale actualiteit’.
20.15 uur: vragen/discussie met 
publiek
21.00 uur: nazit.

Over Lilianne Ploumen
Lilianne Ploumen is een Nederland-
se politica en lid van de Partij van de 
Arbeid. Ze is geboren in Maastricht in 
1962 en woont thans in Amsterdam 
(Nieuw West). Sinds 23 maart 2017 is 
zij lid van de Tweede Kamer, met in 
haar portefeuille ‘Buitenlandse Zaken 
en Gezondheidszorg’. 
Lilianne Ploumen heeft diverse func-
ties bekleed, zowel binnen- als buiten 
de PvdA. Zo werd ze in 2004 benoemd 
tot directeur van de ontwikkelingsor-
ganisatie Cordaid, lid van de directie-
raad van Stop Aids Now! en was zij 
vice-voorzitter van de Evert Vermeer 
Stichting, de internationale afdeling 
van de PvdA. Van 2007 tot 2011 be-
kleedde zij de functie van partijvoor-
zitter van de PvdA. . Van 5 november 
2012 tot 26 oktober 2017 was Plou-
men minister voor Buitenlandse Han-
del en Ontwikkelingssamenwerking 
in het kabinet-Rutte II. 

She Decides
Na de verkiezing van Donald 
Trump als president van de Verenigde
Staten, richtte Ploumen, als minister, 
begin 2017 het steunfonds ‘She De-
cides’ op. Dit is een internationaal 
fonds voor veilige abortussen, sek-
suele voorlichting en kraamzorg in 

arme landen en werd gelanceerd als 
antwoord op de verwachte effecten 
van de herinvoering door Trump van 
de Mexico City Policy (ook wel Glo-
bal Gag Rule); een maatregel die 
verbiedt dat Amerikaanse overheids-
gelden door organisaties worden ge-
bruikt om wereldwijd abortussen uit 
te voeren. Zowel nationaal als inter-
nationaal kreeg de oprichting van het 
fonds veel steun. 
Op 2 maart 2017 vond er in Brussel 
een internationale conferentie plaats 
waarop 181 miljoen euro bijeenge-
bracht werd. Het kabinet-Rutte II 
steunde dit fonds met 10 miljoen 
euro.

Onderscheidingen
2017: Pauselijk commandeur in 
de Orde van Sint-Gregorius de Gro-
te (2017). Hierover ontstond in be-
houdend rooms-katholieke kring de 
nodige onrust. 
2017: Meest invloedrijke vrouw van 
Nederland in de categorie goede 
doelen in de Opzij Top 100 van het fe-
ministische maandblad Opzij.
2018: Aletta Jacobsprijs
2018: Meest invloedrijke vrouw van 
Nederland in de categorie politiek in 
de Opzij Top 100 van het feministi-
sche maandblad Opzij. 

Lilianne Ploumen: ’Je bent niet méér, 
maar zeker niet minder dan een an-
der’ hield mijn moeder me voor. Een 
goede raad voor de dochter van de 
melkboer en opgroeit in het stan-
denbewuste Maastricht. Goed je best 
doen op school was de opdracht die 
ik van thuis meekreeg – want dat was 
onze weg naar een goede baan. Ik was 
het eerste meisje in onze familie dat 
naar de universiteit ging. Je eigen er-
varing kun je niet zomaar op het leven 
van anderen plakken, maar ik weet 
wel dat Nederland het land is waarin 
je die kansen krijgt . Een land waar 
je toekomst telt en niet je afkomst. 
En dat is helaas niet meer zo vanzelf-
sprekend als het was. Ik houd ook van 
Nederland omdat we verder durven
te kijken, over de grenzen heen. Want 
wat we voor ons zelf wensen dat wen-
sen we ook voor anderen…’

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring
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Verkoop, jaarlijkse controle
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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 27 februari tot en met 7 maart 2020.

DONDERDAG 27 februari
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 28 februari
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 29 februari
Vooravond van de 1ste zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes, lector mevr. H. Dielissen) – jaardienst 
Henricus Greijmans tevens voor To Gre-
ijmans-Hendrikx en zoon Teng, jaardienst 
Mia Jansen-Berben, jaardienst Bertha Hoe-
ben-Zentjens.

ZONDAG 1 maart
Eerste zondag van de veertigdagentijd
9.30 uur H. Mis. (zang Herenkoor, lector 
mevr. L. Roost) –
Na de H. Mis koffie en thee in het parochie-
centrum.

MAANDAG 2 maart
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St.Jospeh

DINSDAG 3 maart
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 4 maart 
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 5 maart
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis –Tot bijzondere intentie 
Voor alle overledenen en vrijwilligers van 
onze parochie.
Aansluitend aan de H. Mis bindingsavond 
voor de vrijwilligers in zaal Centraal.

VRIJDAG 6 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

ZATERDAG 7 maart
Vooravond van de 2e zondag van de veer-
tigdagentijd
18.00 uur H. Mis (zang dameskoor Cantan-
tes , lector koorleden) –maanddienst Gerrit 
en Mia Haenen-Teeuwen, Lisette Gubbels-
Jacobs en Nellie Jacobs-Hendrikx.

Overleden
Op 17 februari was de uitvaart van Chrétien 
Bruekers, hij overleed in de leeftijd van 95 jaar 
en woonde voorheen aan de Beuldersweg. Hij 
was de bedenker en maker van de bewegende 
beelden van de kerststal in onze kerk.
Op 20 februari was de uitvaart van Corry 
Schwillens-Vonk, zij overleed in de leeftijd 
van 76 jaar en woonde  Laurierstraat 62. Zij 
was jarenlang vrijwilligster bij onze bloe-
mengroep.
Mogen zij rusten in vrede.
1

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 1 maart 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Zondag 8 maart 
10.00 uur Woord en Communiedienst
- tot bijzondere intenties

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, wij danken je voor alles en dat 

wij nog lang samen kunnen zijn.
- Moeder Maria, Ik hoef niet te vragen om 

wat geluk want ik ben het ongeluk voor 
iedereen, Moeder Maria dank U voor uw 
tijd en steun.

Iets om over na te denken: 
Mensen, die veel en onbevangen luisteren, 
hebben ook het meest te vertellen.

Iedere zondagmorgen is er een H. Mis 
of Woord en Communiedienst in de ka-
pel 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. 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

Sint Rochusparochie 
Budschop

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

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453
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: 06 506 018 03.
U kunt de intenties, kosten per 1 januari 
2019 € 27,50, opgeven via e-mail:
miagubbels12@gmail.com en het bedrag over-
maken op de Rabobank of per enveloppe bij 
Mia Gubbels, St. Antoniusplein 12 te Neder-
weert, met vermelding van uw naam, adres 
en telefoonnummer en de opgave van de mis-
intentie met de gewenste datum. Opgave mis-
intenties twee weken vóór datum. Telefoon-
nummer Parochiecentrum St. Rochus: 631 760. 
Voor het uitreiken van de H. Communie aan 
huis, kunt u contact opnemen met de heer 
Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 1 maart 2020
Koor: St. Rochuskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als jaardienst voor Fien Vullings-Mi-
chels en overleden familieleden.
Lector: Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant:  Bert Verheggen

Zondag 8 maart 2020 H. Mis om 11.00 uur  
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
H. Mis als Jaardienst is voor ouders Hoeben- 
Wilmsen en dochter Els.
Lector: Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant:  Piet Wullems

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk”
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw 
met zijn bijbehorende accommodatie voor 
buurtbijeenkomsten en verenigingsacti-
viteiten in stand gehouden wordt. Dit kan 
met behulp van uw steun. Wij hopen ook in 
2020 weer op uw steun te mogen rekenen,. 
Heel hartelijk dank hiervoor. 
U kunt het bedrag overmaken via Rabo-
bank: NL97RABO0135.5068.24 ten name 
van de St. Rochusparochie Budschop

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

26 februari t/m 7 maart

WOENSDAG 26 februari: 19.00 uur As-
woensdagviering

ZATERDAG 29 februari: 19.15 uur H. Mis, 
jaardienst voor Sjaak en Gerda Aben-Venner.

ZATERDAG 7 maart: 18.00 uur Woord-
dienst t.g.v. het 70 jarig bestaan van vrou-
wenvereniging Zij-Actief.

LEZERS: zaterdag 29 februari Lies Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 29 februari Janne 
Wijen en Jill Vaes.

KINDERWOORDDIENST: kinderen aan-
staande zaterdag 29 februari hartelijk wel-
kom om 19.15 uur in de sacristie.

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 29 februari – 7 maart
(weekblad 27 februari 2020)

Zaterdag 29 februari, 19.00 (Samenzang) 
voor het welzijn van de parochie en parochi-
anen.

Zondag 1 maart, 1e zondag van de 40 da-
gentijd, 10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregori-
aans) ghm Ber de Win. 

Donderdag 5 maart, 19.00 voor de zieken. 
Vrijdag 6 maart, 1e vrijdag van de maand: 
Ziekencommunie. 

Zaterdag 7 maart, 19.00 (Samenzang) 
ghm Guul van Gemert en Miet van Gemert 
en zoon Gerrit. 

ACOLIETEN: za. 29 febr. 19.00: Rick van Hul-
sen; zo. 1 maart 10.00: koster; za. 7 maart 
19.00: Tom Dirks.

DOOPSEL: Door het H. Sacrament van het 
Doopsel is Bram van de Waarenburg, Her-
man Maashof 1, in onze geloofsgemeen-
schap opgenomen. We wensen dopeling 

en ouders proficiat en een gezegende toe-
komst. 

“VASTENTIJD”: Na vastenavond keert de 
ernst weer terug in ons leven. In de 40-da-
gentijd maken we onze geest vrij en komen 
tot rust om ons te bezinnen op weg naar 
Pasen. In de liturgie worden ons daartoe ge-
dachten aangereikt. In vroegere tijden ont-
hielden christenen zich van eten en drinken, 
het daadwerkelijk “vasten”. Tegenwoordig 
zijn er andere vormen om een offer te bren-
gen b.v. door een goed doel te steunen, 
hulp te bieden aan minder bedeelden of 
hen in onze gebeden te gedenken.
En u zult ervaren, dat wie goed doet, goed 
ontmoet. Laten we ons hart openstellen voor 
Gods woord in de komende 40-dagentijd.

ACTIE KERKBALANS: U kreeg enige infor-
matie over het normale reilen en zeilen van 
de parochiehuishouding, waaruit bleek dat 
soms extra kosten optreden. Ook in 2020 zal 
dat het geval zijn vanwege de renovatie van 
het Monument van de zusters Franciscanes-
sen en de H. Hartbeeldengroep op het paro-
chie kerkhof. Dit beeld heeft veel te lijden 
van de weersomstandigheden. Het moet op 
meerdere plaatsen worden hersteld en vol-
ledig worden schoongemaakt. 
Het H. Hartmonument siert niet alleen 
het parochiekerkhof, het fleurt ook 
het straatbeeld op. Wie de O.L. Vrou-
westraat richting Ospeldijk volgt, wordt 
– zeker bij zonnig weer - getroffen door 
de fraaie aanblik van dit monument in 
ons dorp. We mogen er trots op zijn dat 
onze voorouders dit met hand- en span-
diensten hebben gerealiseerd. 
Misschien wel een reden om eens (extra) bij 
te dragen aan de actie kerkbalans ? Bank-
nummer  NL94RABO01403.01.879 t.n.v. Pa-
rochie Ospel m.v.v. Kerkbijdrage 2020.

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 29 februari 2020 – 7 maart 2020

Zondagmorgen 1 mrt. 09.30 uur:
1ste Zondag van de Vasten
Als hgm. t.e.v. H. Hart, Als jrgt. voor Frans v.d. 
Kruijs en Annie v.d. Kruijs-Wijers, Als  hgm. 
voor overleden ouders Kurstjens-Schmitz en 
voor Jan, Leo, Frans en Wim Kurstjens, Als 
hgm. voor Mina Schreurs (volkszang)

Groene Kruis
Postbus 694, 5900 AR  Venlo
www.groenekruis.nl

Groene Kruis Thuiszorg 
Telefoon: 088 - 61 088 61

Groene Kruis Ledenorganisatie 
Telefoon: 088 - 61 076 54

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

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
Hierbij nodigen we jullie uit voor het 
bijwonen van onze jaarvergadering 
op dinsdag 3 maart in de zaal van de 
Pinnenhof aanvang 19:30 uur tot dan.

Groeten het bestuur.

L.K.V. Ospel

Beste leden.

Dinsdag 3 maart: Buitenactiviteit. We 
gaan naar Trinkershof, Stichting Ge-
zondheid en Ontspanning. Er zijn ver-
schillende therapieën te volgen, voor 
jong en oud.
Door een veelvoud aan diensten kun 
je er in een ontspannen sfeer werken 
aan je gezondheid. 
Kijk op de website voor meer info.
https : / /www.sgo-nederweert.nl /
welkom  We vertrekken met auto’s 
om 19.00uur vanaf het Aerthijsplein. 
Opgave t/m 26 februari bij Petra. Tel. 
0495 844 368  Maximaal 40 personen.

Vriendelijke groeten, het bestuur.

Eettafel Eind

Donderdag 5 maart: Eettafel Eind.
Aanvang: 12.00 uur.
Plaats: Café/Zaal van Nieuwenhoven. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden  t/m 
dinsdag 3 maart voor 19.00 uur.
Vaste deelnemers kunnen zich t/m 
dinsdag afmelden. 

Iemand verrassen? 
Een dinercheque à € 9,-!

Telefoon: 0495 - 632188
Mobiel:  06 - 20372633
Mail: eettafel.eind@gmail.com

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

Zin in een Feestje? 
Van Boerinnenbond en LVB,
naar ZijActief St. Catharina

Wij willen graag samen met jullie een 
feestje bouwen vanwege het 70 jarig 
bestaan van onze vereniging.
Het is geen officieel jubileum maar 
wij hebben ervoor gekozen om dit 
toch samen gaan te vieren.

We beginnen op 7 maart om 18.00 
uur met een gebedsdienst in onze 
parochiekerk.
Aansluitend gaan we samen genieten 
van een heerlijk diner. 
Het sluitstuk van ons feestje is een 
optreden van Michiel Malschaert. Wij 
kennen hem al van de kerstviering in 
2015 waar hij ons verraste met een 
schittert optreden. Iedereen heeft 
hier met volle teugen van genoten en 
als we eraan terug denken krijgen we 
nog steeds een lach op ons gezicht.

Het beloofd ook nu weer een gewel-
dige avond te worden die jullie toch 
zeker niet willen missen?

Aarzel niet en geef meteen aan dat 
je erbij wil zijn, doe dit uiterlijk 
voor 27 februari bij Annie Rietjens 
564114. 

We nodigen jullie van harte uit.
Het Bestuur

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

Kijk op onze

 internetsite!

UW (O)LED-TV
ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!
LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV 

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
BUDEL-SCHOOT (NL)

Tel. 0031 (0)495 49 36 16
www.stevensbudelschoot.nl

Het kantoor van de Rabobank aan 
de Brugstraat in Nederweert sluit 
vanaf komende zomer de deuren. 
Openstelling is niet meer renda-
bel en ook niet nodig omdat prak-
tisch iedereen in de Peelgemeente 
zijn bankzaken zelf online regelt. 
Tot i juli is het Rabokantoor nog 
twee dagen in de week geopend: 
dinsdag en donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Daarna gaat de deur 
dicht.  Bij klanten die vanwege 
gezondheidsredenen niet naar 
de bank kunnen komen, komt de 
bank aan huis. “Met onze mobiele 
adviseurs blijven we voor ieder-
een dichtbij.”

Voor je dagelijkse bankzaken hoef 
je in deze tijd de deur niet meer uit. 
Een pinpas of pincode aanvragen, 
een betaal- of spaarrekening ope-
nen, je betaalpas blokkeren, je op-
namelimiet verhogen, je verzekering 
wijzigen of je creditcardgegevens 
inzien: het is slechts een greep van 
wat je allemaal zelf kunt regelen via 
Rabobank Internetbankieren of de 
Rabo Bankieren App. Veilig en in een 
handomdraai. 
De gevolgen van deze digitalisering 
zijn wereldwijd zichtbaar en dus ook 
in het werkgebied van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck. Veruit 
de meeste inwoners - ook ouderen 
- bankieren tegenwoordig online. 
Het kantoor aan de Brugstraat in Ne-
derweert, dat in mei 2017 de deuren 
opende, wordt nog maar incidenteel 
bezocht. Met name door mensen op 
leeftijd die nog niet bedreven zijn 
met het internet. “Gemiddeld komen 
er nog zo’n tien klanten per dag.  Op 
sommige middagen nog slechts een 
enkeling. Dat zijn er natuurlijk veel te 
weinig om vijf dagen in de week een 
kantoor open te stellen en te bemen-
sen”, zegt Harm Scheijven, senior ad-
viseur Dagelijkse Bankzaken en mo-
biele adviseur van de Rabobank. 

Adviseur aan huis
Goed om te benadrukken is dat de 
Rabobank voor iedereen dichtbij 
en toegankelijk blijft. Dus ook voor 
mensen die minder mobiel zijn en 
hun weg moeilijker vinden op de digi-
tale snelweg. Klanten van Rabobank 
Weerterland en Cranendonck die 
vanwege ziekte, ouderdom, een on-
geval of lichamelijke beperking niet 
naar de bank kunnen komen, kunnen 
een beroep doen op de mobiele advi-
seur. Rabobank Weerterland en Cra-
nendonck heeft mobiele medewer-
kers die op afspraak klanten aan huis 

Rabokantoor Nederweert sluit per 1 juli de deuren

‘Ook voor wie nog niet online 
bankiert blijven we dichtbij’

helpen bij hun bankzaken. “Denk 
aan het opstellen van een volmacht, 
het openen van een betaalrekening 
of ondersteuning bij internetbankie-
ren.” Let wel: het is niet mogelijk om 
contant geld op te nemen bij de mo-
biele adviseur. 

Dankbaarheid
De mobiele adviseurs van de Rabo-
bank staan dichtbij de klant. Sterker 
nog: ze wonen in het werkgebied  
waar ze op huisbezoek gaan. En dat 
heeft alleen maar voordelen, weet 
Nederweertenaar Harm uit ervaring. 
“De mensen kennen me en spreken 
me aan. Laatst nog bij de bakker: 
‘Harm, kunnen we volgende week 
even een afspraak maken over de 
volmacht van mijn moeder?’ Prima, 
zeg ik dan. Ik bel je maandag. Een 
tijdje geleden was ik bij een ouder 
echtpaar. Eén  van beiden was ern-
stig ziek. Ze wilden graag nog wat 
bankzaken regelen, maar waren niet 
in staat om naar de bank te komen. 
Ik voelde hun dankbaarheid toen ik 
bij hen thuis was. En ik dacht alleen 
maar: ‘Wat fijn dat we deze service 
kunnen bieden.’ We zijn niet alleen 
maar een bank die geld wil verdie-
nen, we willen voor onze klanten en 
leden ook iets betekenen. Dat maakt 
onze coöperatieve bank anders. Ik 
vind dat mooi.”

Dichtbij 
De Rabobank blijft ook op andere 
manieren met beide benen in de 
lokale samenleving staan. “Via de 
Rabo Clubsupport en Rabo Vereni-
gingsondersteuning sponsoren en 
versterken we bijvoorbeeld clubs 
in ons werkgebied. Soms met geld, 
maar steeds vaker met relevante 
kennis en netwerken”, vertelt ad-
viseur Marketing en Communicatie 
Annemiek Sprengers. 
Tegelijkertijd gaat de bank mee de 
technologische ontwikkelingen. Dat 
moet ook wel, de wereld verandert 
in snel tempo. Harm: “Ook voor een 
hypotheekgesprek hoef je tegen-
woordig niet meer per se naar de 
bank. Dat kan via een videogesprek 
waarbij de klant thuis en de adviseur 
van de bank via computer met web-
cam het gesprek voeren. Het is de 
toekomst. De ouderen van morgen 
zijn de internetgebruikers van van-
daag.” Mobiel adviseur Harm begint 
te lachen: “Laatst stond er een ou-
dere mevrouw aan de balie. Ze vroeg 
me hoe ze met haar smartwatch kon 
betalen. Ik zal je eerlijk zeggen: dat 
moest ik ook even navragen.” 

Versleten heup of knie, ben 
ik aan een prothese toe?

Als een heup of knie versleten is, kan 
een gewricht vervangende prothese 
een oplossing bieden. Bij een versle-
ten heup of knie is het kraakbeen in 
het gewricht aangetast of in zijn ge-
heel verdwenen. Wilt u meer weten 
over de verschillende mogelijkheden 
en wat het vervangen van een heup 
of knie nu precies behelst? Op woens-
dag 4 maart a.s. organiseert SJG 
Weert een informatiebijeenkomst 
rond dit thema. De informatieavond 
vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur 
in het Restaurant van SJG Weert, 
Vogelsbleek 5. De toegang is gratis. 
Aanmelden kan via het inschrijffor-
mulier op de website: www.sjgweert.
nl (zie: Agenda) of telefonisch bij de 
afdeling Patiënteninformatie: 0495 – 
57 22 05.

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

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

Meer info:

TIJDELIJK TE HUUR: 
Zeer ruime vrijstaande woning aan de rand van Nederweert
TE HUUR: Garageboxen in centrum Nederweert




