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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!
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Hoofdredacteur:
Huib van Deursen
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cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
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Drukkerij van Deursen, Nederweert

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar
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(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

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

Op zaterdag 4 juli staat editie nummer 3 van de kwis dag gepland

NederWEET-kwis krijgt Olympisch tintje
De Olympische Spelen komen
naar Nederweert. Althans, een 
beetje dan. De komende editie 
van NederWEET is namelijk vol-
ledig in stijl van de aankomende 
Zomerspelen in Tokyo. 

Vragen
Dit jaar kent de kwis daarom verschil-
lende puzzelvragen, fysieke opdrach-
ten en andere hersenkrakers die 
verband houden met dit historische 
sportevenement. 
De datum van de kwis is dit jaar ver-
vroegd zodat de kwis vóór de zo-
mervakantie gespeeld wordt en zal 
plaatsvinden op zaterdag 4 juli. De 
groep die wint, mag zich uiteindelijk 
de sportiefste alleskenner van Neder-
weert noemen én haalt een aanzien-
lijk bedrag op voor een zelfgekozen 
goed doel.

Kennis
De dorpskwis NederWEET staat sinds 
2018 op de activiteitenkalender. Ze-
ven fanatieke Nederweertenaren
zijn verantwoordelijk voor een flink 
aantal vraagstukken en fysieke uitda-
gingen. Naast vragen die betrekking 
hebben op Nederweert wordt ook 
de algemene kennis getoetst. Denk 
hier bijvoorbeeld aan een introspel
met orgelmuziek of het herkennen 
van inheemse diersoorten. Daarnaast 
zijn er wederom opdrachten die een 
beroep doen op de creativiteit van 
de deelnemers. Denk dan aan het na-
spelen van een filmscène of een foto 

doorsturen met zoveel mogelijk deel-
nemers in een lift.

Goede doel
De deelnemers strijden niet alleen 
voor de eer. Iedere groep zet zich 
in voor een zelfgekozen, KVK gere-
gistreerd, plaatselijk goed doel. Op 
vrijdagavond 31 juli wordt  in de tent 
van Global – Tour d’Oospel aan het 
Aerthijsplein in Ospel de finaleavond 

gehouden. Omdat er nog een finale-
spel gespeeld wordt, kan er nog van 
alles in de eindstand veranderen. Na 
afloop van het spel en de prijsuitrei-
king kan er nog genoten worden van 
een spetterend optreden van lokale 
coverband Guarantee.

Derde editie
Op zaterdag 4 juli staat editie num-
mer 3 van de kwis dag gepland. Let 

op: de populariteit van de kwis groeit 
jaarlijks en meld je daarom tijdig aan! 
De inschrijving opent vanaf 29 maart 
om 12:00 ‘s middags. Opgeven is sim-
pel: ga naar www.nederweet.nl en 
klik op inschrijven.

Wil je niets missen 
van NederWEET, 

volg dan Facebook!

Gastouderopvang in Ospel voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
houdt een open dag. 

21 maart van 13.30 tot 17.00 uur
U bent allen van harte welkom

Marianne Jonkers
Waatskamp 13 • 6035 BS Ospel • Tel: 0643418952

Foto: Henk Roemen

De eerste krokusjes, het eerste
sneeuwklokje, de eerste narcis-
sen; de lente in je bol! De natuur 
fleurt op. Maar naast kleur en be-
leving, voorzien bollen ook in de 
voedselvoorziening voor insec-
ten. Deze toegevoegde waarde 
levert een grote bijdrage aan het 
verhogen van de biodiversiteit. 
Ook in de gemeente Nederweert 
zie je steeds meer de toepassing 
van bloembollen

Meer animo
De animo om bloembollen mee te 
nemen in beplantingsplannen voor 
openbaar groen stijgt. Dat heeft alles 
te maken met het belang om de bio-
diversiteit te herstellen. De kracht zit 
hem erin dat bolgewassen van groot 
nut zijn voor de voedselvoorziening 
van insecten, zeker vroeg in het jaar. 
Hommels vliegen al uit bij een tempe-
ratuur van twee graden Celsius en bij-
en vanaf zeven graden. Vroeg in het 
jaar, in februari en maart, zijn bloei-
ende planten schaars. Vroegbloei-
ende bollen, zoals sterhyacint, krokus 
en sneeuwklokje zijn, in een periode 
waarin verder nog weinig bloeit, zeer 
welkom. De bloemen bevatten rela-
tief veel nectar en stuifmeel. Vooral 
de verwilderingsbollen leveren hier-

aan een goede bijdrage. Deze bol-
gewassen vestigen zich duurzaam
doordat ze makkelijk zelfstandig uit-
breiden in de jaren na aanplant.

Jaren plezier
Wat meewerkt aan de populariteit 
van bloembollen is dat ze eenvoudig 

zijn te planten. Ook in bestaande be-
plantingen zoals gazons, bloemen-
weides, borders, oevers en onder
bladverliezende heesters en strui-
ken. De investeringskosten, de aan-
schafwaarde, zijn over meer jaren 
te spreiden. Heel veel bollen zijn, bij 
goed beheer, geschikt voor meer-
dere jaren bloei. Goed beheer is het 
loof en de bloem te laten afsterven, 
en zes tot acht weken ná de bloei, 
de dorre stengels af te knippen of te 
maaien. Op die manier slaan de plan-
ten weer energie op in de bollen, 
voor het jaar erop. Een extensiever 
onderhoudsbeheer is voor de lang-
bloeiende bollenmengsels een groot 
voordeel. Het maaisel moet wel wor-
den afgevoerd om de bodem niet te 
verstikken.

Gezond ecosysteem
Bloembollen hebben een betekenis-
volle taak. Tot voor kort werden bol-

Bloembollen hebben een betekenisvolle taak 

Bloembollen belangrijk voor biodiversiteit

len in het openbaar groen nog gezien 
als (alleen belang voor) aankleding. 
Het onheilspellende bericht dat het
slecht gesteld is met de insectenstand 
zorgde dat bollen in een ander licht 
kwamen te staan. Veel insecten zijn 
voor hun voortbestaan afhankelijk 
van nectar en stuifmeel. Bloemen zijn 
hiervan een belangrijke leverancier, 
naast bomen en struiken.

Een combinatie van voorjaars-, zo-
mer- en najaarsbloeiers voorziet in 
acht maanden lang bloemen. Voor 
bloeispreiding op een kleine opper-
vlakte is een mix van soorten ideaal. 
Het brengt een gezond ecosysteem 
van onschatbare waarde. Immers als 
de insectenpopulatie goed op orde is, 
dan hebben ook vogels,egels en an-
dere insecteneters het goed.
Plant zelf een variatie aan bloembol-
len, mooi voor de mens en goed voor 
de dieren
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Man overboord geannuleerd i.v.m. het Corona virus
Tot onze spijt hebben we alle voorstellingen van het stuk 
Man overboord moeten annuleren i.v.m. het Corona virus.
Reeds gekochte kaartjes kunnen tot uiterlijk 4 april 
worden teruggebracht bij het voorverkoop adres.



Schutterij St. Barbara Leveroy

2de trekking van de loterij 2020.
1ste prijs € 50.00 lotnummer 2668
2de prijs € 25.00 lotnummer 2651 
3de prijs € 15.00 lotnummer 2793
4de t/m de 9de prijs €10.00 Lotnummer 
2748, 2707, 2458, 2394, 2646 en 2571.
10de t/m 15deprijs € 5.00 lotnummer 2678, 
2664, 2700, 2717, 2569, 2714.
De winnaar van de eerste prijs wordt uitge-
nodigd om de volgende trekking te komen 
verrichten op dinsdag 14 april 2020 om 20.00 
uur in het schutterslokaal Sillenhoek 18a Le-
veroy.

Biljartclub Haaze-Hoof

1) WBB biljartbond uit Weert:
a) Uitwedstrijd van Haaze-Hoof 1 op don-
derdagmiddag 5 maart jl. tegen Carambole 
3 uit Weert.
Deze wedstrijd werd nipt gewonnen met 
4-3 door onze ploeg uit Ospel. Met als enige 
uitschieter een serie van 17 door Tom Geuns

KVW Nederweert 

Beste Jongens en Meisjes van Nederweert.

De werkgroepen van St. Kindervakantie-
werk Nederweert zijn op dit moment volop 
bezig met het voorbereiden van het pro-
gramma voor 2020.
Het beloofd weer een spannende, enerve-
rende en leuke week te worden waarin je 
weer van alles kan leren, doen en beleven.

Dit jaar zullen onze activiteiten plaats vinden 
in Ospel, waarbij de Haaze Hoof als  uitvals-
basis zal dienen, maar ook molen de Koren-
bloem en andere locatie staan in de planning.

Kindervakantiewerk 2020 vind plaats van 17 
t/m 21 aug.
De Wandelvierdaagse 2020 vind plaats van 
18 t/m 21 aug.  

Medio mei bestaat de mogelijkheid om je te 
op te geven voor KVW 2020, hierover zullen 
we t.z.t. een bericht plaatsen via de lokale 
pers. 

We hebben onze website www.kvwneder-
weert.nl voor een groot gedeelte al ver-
nieuwd.
Op dit moment staat de belangrijkste zaken 
al op de site, de rest volgt spoedig. 

Uiteraard kunnen we weer vrijwilligers ge-
bruiken die tijdens de KVW week ons hel-
pen om alles in goede banen te lijden.
Binnenkort staat er op de website een aan-
meldformulier voor vrijwilligers, vul dat in 
en stuurt het naar  kvwnederweert@gmail.
com 

Groetjes,
Bestuur en werkgroepen
KVW Nederweert 

Musical Voices verzet jubileumshow

Beste mensen,

Het kabinet heeft donderdagmiddag 
12 maart, zware maatregelen getrof-
fen om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan.

Één van deze maatregelen is, het 
verbieden van evenementen waarbij 
meer dan 100 bezoekers komen.

Dus dan weten jullie wel hoe laat het 
is en kan onze jubileumshow “Cele-
bration” tot onze grote spijt op de 
geplande datums niet doorgaan.

Voordat deze maatregel van kracht 
was waren wij als bestuur en als con-
certcommissie het er al over eens dat 
wij onze verantwoordelijkheid moes-
ten nemen naar onze leden, vrijwilli-

gers en naar onze fans en bezoekers.

Nu het kabinet deze maatregel heeft 
getroffen hoeven wij ons in ieder ge-
val niet meer af te vragen of we het 
juiste besluit hebben genomen.

En bovendien, gezondheid gaat bo-
ven alles.

Op nader te bepalen datums gaan we 
dit jubileum dubbel en dwars vieren 
met onze bezoekers. Gekochte toe-
gangskaartjes en E-Tickets blijven gel-
dig. Binnenkort volgt meer informatie 
over nieuwe datums. We vragen ie-
dereen heel even geduld te hebben, 
want we moeten natuurlijk veel din-
gen gaan regelen en afstemmen. Hoe 
deze website in de gaten voor de laat-
ste updates en volg ons op Facebook.

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

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

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

Algemene jaarvergadering senioren 
Leveroy in het teken van vernieuwing

De onlangs gehouden jaarvergade-
ring van de senioren Leveroy werd 
goed bezocht, de voorzitter Nelly 
van Roy heten alle welkom, en las 
een prachtig gedicht voor. Hierna no-
digde ze iedereen uit voor deelname 
aan de koffie tafel die prima verzorgd 
werd door Slagerij Thijs Kuepers uit 
Nederweert eind met oud Hollandse 
gerechten.
Nadat een ieder genoeg gegeten 
had, gingen we verder met de jaar-
vergadering, er was een moment van 
stilte voor de leden die ons het afge-
lopen jaar ontvallen zijn.
Daarnaast werden de nieuwe leden 
Mia Zegveld, Nelly Wetemans en Riet 
Heuts welkom geheten. Het jaar ver-
slag werd voor gelezen met de mede-
deling dat dit het laatste verslag was 
van Sjra Jansen. Ook het financieel 
verslag van Sjra werd goed gekeurd.
De voorzitter bedankt Sjra voor het 
vele werk, dat hij de afgelopen 20 jaar 
voor de vereniging gedaan heeft, en 
haalt daarbij aan de moeilijke tijd die 
de vereniging heeft doorgemaakt, 
mede door de tomeloze inzet van Sjra 

is de vereniging blijven bestaan.
Sjra kreeg een aandenken aangebo-
den, en zijn vrouw Henny een bloe-
metje.
Truus Beckers-Kurstjens neemt na 16 
jaar afscheid van het bestuur, maar 
blijft wel de kaarten voor de zieken 
verzorgen. Thijs Reijnders neemt de 
bestuursfunctie van Truus over Wies 
Reijnders gaat de taken van Sjra over-
nemen, buiten het bestuur.
Na enkele verdere mededelingen. 
Verzorgd Peter Crins de rest van de 
middag met enkele korte films van 
het verleden van Leveroy, er komen 
oude herinneringen boven, hij krijgt 
daarbij een aandachtig gehoor van 
de aanwezige en na afloop een dave-
rend applaus.
Er worden nog folders uitgedeeld 
waar in uitleg word gegeven, over 
het wel en wee van onze vereniging, 
met de bedoeling dat deze worden 
doorgegeven aan mensen die mis-
schien interesse hebben in onze ver-
eniging Nelly bedankt iedereen die 
heeft bij gedragen voor het slagen 
van deze middag.

Nieuw Hiphop R&B en Dance feest 
in Weert: Get Inside 

Get inside is het nieuwe hiphop R&B 
en Dance feest in Weert. De eerste 
editie zal plaatsvinden op 13 juni 2020 
vanaf 20:30 tot 02:00 in de Poort van 
Limburg. Entree vanaf 16 jaar.
Dit feest wordt georganiseerd door 
vier enthousiaste jongemannen uit 
Weert die hiermee aan de behoefte 
van dergelijk feest in Weert hopelijk 
gaan voldoen! 

Met artiesten zoals Bokoesam, DJ 
Admin, DJ Timebeatz , Kauwboy en 
Paul & Lbolle word een spectaculaire 
avond gegarandeerd! Let’s Party!

Line-up: 
20:30 - 21:30 Entree 
21:30 - 22:30 Kauwboy & friends 
22:30 - 23:30 DJ TimeBeatz 
23:30 - 00:30 DJ Admin 
00:30 - 01:00 LBolle & Paul Gouda 
01:00 - 01:30 Boekoesam 
01:30 - 02:00 Afloop 

Instagram: https://www.instagram.
com/getinside.party/ 
Facebook: https://www.facebook.
com/events/196573801398087/ 
Tickets zijn  verkrijgbaar via www.
getinside.nl Early bird: € 14 en Late 
bird: € 16

Iedere donderdagmiddag heeft stich-
ting Humanitas spreekuur in de Gun-
nerij aan het Lambertushof.

Een ieder die vragen heeft over ont-
vangen post en/of formulieren over al-
lerlei onderwerpen kan terecht bij Zus 
van den Kerkhof.

Met haar boekhoudkundige achter-
grond en ervaring bij thuisadministra-
tie helpt zij waar nodig.

Zus: “ Wij merken dat nogal wat inwo-
ners problemen hebben met ontvan-
gen brieven en het invullen van formu-
lieren. Dat kan variëren van een uitleg 
in eenvoudige taal tot een zorgaan-
vraag of een subsidie. Ons steunpunt 
voorziet in de behoefte om iedereen 

wegwijs te maken in vaak ingewikkeld 
taalgebruik, wetgeving en regelingen. 
Ik kan hierbij helpen en zo nodig ad-
viseren hoe en naar welke instanties u 
zich dient te melden.” 

Algemene informatie en advisering op 
financieel gebied en bij uitkeringen 
kunnen met Zus vertrouwelijk worden 
besproken.

Humanitas heeft 75 jaar ervaring en 
doet deze vorm van hulp geheel belan-
geloos. Zij is er voor iedereen ongeacht 
ras, religie of politieke overtuiging.

Kom gerust langs bij de Gunnerij op 
donderdagmiddag tussen 13.00 en 
15.00 uur.  middenlimburg@humani-
tas.nl

Humanitas nieuws
Hulp en advisering

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

I.v.m. de 

maatregelen 

rondom het 

Coronavirus zullen 

de sportactiviteiten 

voorlopig komen te 

vervallen. 

Beste gast,

Vanwege het heersende coronavirus heeft het 
bestuur van de stichting De Gunnerij in overleg 
met de gemeente Nederweert besloten om de 

Open Inloop tot en met dinsdag 31 maart te sluiten.
We hopen op uw begrip.

Mocht u tussentijds behoefte hebben aan een praatje of 
informatie neem dan contact op met onderstaande personen
Resie Jennissen 06-22972069 / Ans Mieghout 06-50281015 / Miep Janssen 06-19220239

Het bestuur van de EHBO Nederweert 
heeft in het kader van de Corona Epi-
demie de onderstaande maatregelen 
genomen:

Jaarvergadering wordt uitgesteld 
De ALV van 24 maart wordt tot na-
der order uitgesteld in verband met 
het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Als EHBO vereniging hebben we een 
maatschappelijke voorbeeldfunctie 
om de virusverspreiding in te dam-
men (vooral door de geografische lig-
ging van Nederweert vlakbij de grens 
met Noord-Brabant).

Tijdelijke stop bezetting bij eve-
nementen
De eerste regel in de EHBO hulpver-
lening is “let op eigen veiligheid”. 
De gezondheid en welzijn van onze 
leden hebben de hoogste prioriteit 
van het bestuur. Derhalve staken we 
in verband met het nieuwe coronavi-
rus (COVID-19) tot nader order onze 
activiteiten qua hulpverlening bij 
evenementen tot en met half april. 
Afhankelijk van de richtlijnen van 
RIVM nemen we daarna nieuwe be-
slissingen. Onze opdrachtgevers wor-
den door het bestuur op de hoogte 
gebracht van het besluit. 

EHBO Nederweert

Belangrijk nieuws i.v.m. 
de Corona virus

Tijdelijk stopzetting cursussen en 
herhalingslessen
Tot nadere order worden alle cursus-
sen en herhalingslessen geannuleerd 
tot en met 1 mei. Externe cursis-
ten worden door het bestuur op de 
hoogte gebracht van de annulering 
en worden benaderd wanneer de 
cursussen en lessen opnieuw gepland 
worden. 

Quarantaine van materialen 
Met uitzondering van de openbare 
AED’s is het tot nader order verbo-
den om materialen van de EHBO te 
gebruiken. De materiaalkasten en de 
HVW mogen vanaf nu niet meer ge-
opend worden, tenzij uitdrukkelijke 
toestemming van het bestuur. 

Communicatie 
Als er nieuwe mededelingen zijn van-
uit het bestuur dan worden deze per 
nieuwsbrief en op de website kenbaar 
gemaakt. Raadpleeg daarom regelma-
tig de website. Op de website wordt 
aan opdrachtgevers gemeld dat eve-
nementen tot en met april niet meer 
in behandeling worden genomen. 

Wij wensen iedereen een goede ge-
zondheid toe.

Heemkundevereniging 
Nederweert

Dames en heren,
In verband met het corona-virus 
heeft het bestuur besloten de bijeen-
komst van 24 maart a.s. niet door te 
laten gaan. De volgende bijeenkomst 
wordt u tijdig medegedeeld.

Bestuur Heemkundevereniging Ne-
derweert

Eetpunt de Meule

Wegens het corona Virus zal het Eet-
punt voor donderdag 26 maart helaas 
geen doorgang kunnen vinden.
Graag tot een andere keer weer.
Zorg goed voor jezelf en je naaste.

Vriendelijke groet,
Carolien, Annelies  en Conny.

POLITIEK CAFÉ MET 
LILIANNE PLOUMEN GAAT 

NIET DOOR

In verband met de landelijke richtlij-
nen rond het coronavirus gaat het Po-
litiek Café met oud-minister Lilianne 
Ploumen in Theater de Huiskamer op 
zaterdag 28 maart a.s. niet door.
In overleg met Lilianne Ploumen, de 
Tweede Kamer fractie van de PvdA en 
in overleg met Theater de Huiskamer 
wordt een nieuwe datum vastgesteld.

Toon Hermans Huis Weert 
tot 1 april gesloten

Overeenkomstig de adviezen van de 
GGD heeft het Toon Hermans Huis 
Weert besloten het inloophuis voor-
lopig tot 1 april 2020 te sluiten.
De sluiting geldt eveneens voor het 
inlooppunt van de Toon Hermans 
Huizen van Weert en Roermond in 
het Gezondheidscentrum in Roggel. 
Omdat het Toon Hermans Huis een 
inloop- en ontmoetingshuis is voor 
mensen met kanker is deze beslissing 
genomen uit betrokkenheid en be-
zorgdheid voor alle mensen die het 
huis bezoeken of in het huis werken. 
Wel bieden we telefonisch onder-
steuning, daarvoor kunt u contact 
opnemen met tel.nr. 0495-541444.

Op 2 maart werd in Gelderland het 
eerste kievitsei van Nederland ge-
vonden. Op 14 maart is ook in Neder-
weert het eerste ei gevonden. Drie 
dagen later dan vorig jaar. Voor het 
vijfde jaar op rij vond beschermer Pe-
ter Feijen het eerste Limburgse ei, dit 
keer aan de Eindhovensebaan op een 
maisperceel van varkenshouder Rien 
Coolen uit Someren.

De komende weken gaan de bescher-
mers weer op pad om de kievitnesten 
te zoeken en te markeren voordat de 
boeren en loonwerkers het land op 
gaan. Dat zal nog wel even duren op 
de kletsnatte percelen. Tegen de ver-
drukking in houden de kieviten dap-
per stand in Nederweert. Vorig jaar 
hebben de beschermers samen met 
de agrariërs 134 nesten gevonden. 
Aanzienlijk minder dan het jaar er-
voor. Het lijkt er op dat  twee opeen-
volgende droge warme jaren de wei-
devogels toch parten gaan spelen. Nu 
is er in ieder geval weer voldoende 

Eerste Limburgse kievitsei 5e keer 
op rij in Nederweert

water gevallen. Samen met de boe-
ren gaan we weer proberen zoveel 
mogelijk nesten tot wasdom te laten 
komen. Want...... een voorjaar zonder 
buitelende kieviten boven de Neder-
weerter akkers is geen echt voorjaar.

Ik wil voorkomen dat ik het 
nieuwe coronavirus krijg

In het kort
• Probeer te voorkomen dat u het 

coronavirus krijgt of aan anderen 
geeft: 

• Was uw handen vaak met zeep.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Geef anderen geen hand.
• Blijf thuis bij klachten: verkoud-

heid, niezen, hoesten, keelpijn, 
moeilijk ademen, verhoging (tot 
38 graden) of koorts (meer dan 38 
graden). 

• U hoeft bij deze klachten niet ge-
test te worden.

• Blijf thuis tot u 24 uur geen klach-
ten heeft.

• Bel de huisarts als u steeds zieker 
wordt of moeilijker ademt.

• Bent u ouder dan 70, of heeft u 
een chronische ziekte? Bel dan di-
rect uw huisarts of huisartsenpost 
als u: 
• koorts heeft (meer dan 38 gra-

den)
• en hoest of moeilijk ademt.

Ga niet naar de huisarts toe. 

Wanneer moet ik de huisarts bellen?
Bel direct uw huisarts of huisartsen-
post als alle 3 punten voor u kloppen:
1. U bent ouder dan 70 jaar, u heeft 

een chronische ziekte of u heeft 
minder weerstand.

2. U heeft koorts (boven 38 graden) 
OF een koortsig gevoel zonder 
dat u koorts meet

3. U hoest of ademt moeilijk.

Meet uw temperatuur rectaal of via 
uw oor.

Ga NIET naar uw huisarts, huisartsen-
post of ziekenhuis toe. Als het nodig 
is, komt de huisarts bij u thuis.
De huisarts vertelt u wat u moet 
doen. U moet misschien getest wor-
den of naar het ziekenhuis. 

Bent u jonger dan 70 en gezond? 
Dan hoeft u de huisarts niet te bel-
len als u klachten heeft, zoals koorts 
en hoesten.



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 19 tot en met 28 maart 2020.

DONDERDAG 19 maart
H. Jozef
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  –Thijs Moonen vanwege 
verjaardag en tevens voor Jan Moonen, Tot 
bijzondere intentie, 

VRIJDAG 20 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis 

MAANDAG 23 maart
H. Turibius de Mogrovejo, bisschop
19.00 uur H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 24 maart
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis in Mariakapel

WOENSDAG 25 maart 
Aankondiging van de Heer
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 26 maart
H. Lutger, bisschop
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis  – Tot bijzondere intentie

VRIJDAG 27 maart
18.30 uur Kruisweg bidden
19.00 uur H. Mis 

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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder Maria, dank dat u er altijd 

bent.
- Rust zacht lieve Papa en Mama. In goede 

handen en met veel liefde nu bij Maria
- Hierbij bidden wij voor ons gezin, dat wij 

hier met z’n vieren staan en gezond zijn. 
Dank U wel. En bidden voor iedereen die 
wij liefhebben.

Iets om over na te denken: 
Verander wat je niet kunt accepteren, en ac-
cepteer wat je niet kunt veranderen

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.

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 

Mededelingen:
• Busreis naar Normandië van dinsdag 14 

april 2020 tot dinsdag 21 april 2020. 
Heeft u interesse dan kunt u zich aanmel-
den via parochiebureau Heythuysen nico-
laasparochie@kpnmail.nl Bij minder dan 
40 personen zal de busreis naar Norman-
dië niet doorgaan.

• Vanuit het dekenaat Thorn wordt er een 
bedevaart georganiseerd naar Banneux
op dinsdag 12 mei 2020. Heenreis vanaf 
08.00 uur, terugreis vanuit 17.00 uur. Kos-
ten voor de bus €20,00.
Aanmelden voor 1 Banneux april bij Ria 
Klaessens, tel. 0495-652054.

• Overleden in de leeftijd van 88 jaar Mien 
Wijers-Saes moge zij rusten in vrede. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom 
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid. 

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 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 19 - 28 maart

Donderdag 19 maart, Hoogfeest van de 
H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria, 
19.00 ter ere Sint Josef en voor de zieken. 

Woensdag 25 maart, Hoogfeest van de Aan-
kondiging van de Heer (Maria Boodschap). 

Donderdag 26 maart,
18.40 bidden van het Rozenhoedje; 
19.00 voor de zieken en de vervolge christenen. 

FEESTELIJKE WEEK: 
In de kerkelijke liturgie is het een feestelijke 
week! Donderdag 19 maart het Hoogfeest 
van Sint Josef, a.s. zondag halfvasten: de 
zondag “Laetare” en woensdag 25 maart 
het Hoogfeest van Maria Boodschap. Laat u 
inspireren door deze bijzondere feesten. Het 
kerkelijk zangkoor opent zondag de viering 
met de Gregoriaanse introïtus “Laetare” (ver-
heugt u). Want de 40-dagen- of vastentijd is 
al voor de helft voorbij: we zijn al halverwege 
op weg naar Pasen. En als we ons daarvan be-
wust zijn, dan mogen ons verheugen op het 
feest van Christus’ verrijzenis met Pasen en 
dat samen vieren in de Eucharistie. Ik nodig 
u daartoe uit. Wellicht zullen regenbuien u 
de komende weekeinde niet meer beletten? 

VOORJAARSSCHOONMAAK: 
Dit jaar was de LKV Ospel aan de beurt voor 
de grote poetsbeurt in de parochiekerk. Ge-
assisteerd door een groep mannen voor het 
“grovere” werk (hoge lampen en beelden 
stofvrij maken) gaven de LKV-vrouwen de 
kerk en sacristie een grote poetsbeurt door 
dweilen, stofzuigen, koper poetsen. Ook de 
torentrap en de drie zolders van de toren zijn 
stofvrij gemaakt. De kerk ziet er weer pico 
bello uit. Mede namens de parochiecommis-
sie: hartelijk dank aan de ijverige vrijwilligers. 

KERKHOFONDERHOUD: 
A.s. zaterdag 21 maart start de lente! en 
starten ook de vrijwilligers met het wekelijks 
onderhoud van het parochiekerkhof. Ik no-
dig nieuwe vrijwillig(st)ers graag uit om 
kennis te komen maken (tussen 08.00 – 10.00 
uur) en een kijkje te komen nemen in het 
gerestaureerde voormalige “electriciteits-
huisje” aan de Waatskampzijde, de werk- en 
opslagruimte van de onderhoudsploeg. 

KO’s in OSPEL: 
Namens de parochie feliciteer ik de brand-
weerleden – en met name Ospelse leden - die 
vanwege hun jarenlange verdiensten voor de 
Nederweerter brandweer Koninklijk werden 
onderscheiden als Lid van de Orde van Oranje 
Nassau: mevr. Ine van Cranenbroek-Peeters, 
dhr. Remco Gruteke, dhr. Mourk Koppen, 
mevr. Marianne Lankester- Op ‘t Root en dhr. 
Piet Slaats. 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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.

ACTIE KERKBALANS
“Geef voor je kerk”
Het is erg belangrijk dat het kerkgebouw 
met zijn bijbehorende accommodatie voor 
buurtbijeenkomsten en verenigingsactivi-
teiten  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 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

Dankbetuiging

Mooie herinneringen verzachten de stilte van het gemis

LEI LINDERS
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij de uitvaart, het bezoek,

de vele kaarten, telefoontjes en bloemen.
Dit alles geeft ons troost en steun.

Kinderen en kleinkinderen Linders,
Nederweert-Eind, maart 2020

Pastoor Schuffelers dankte op de vrij-
willigersavond alle vrijwilligers voor 
de vele verdiensten die zij voor de St. 
Lambertus parochie hebben. Ze zijn 
onmisbaar aldus de pastoor. 
Deze avond voor de vrijwilligers van 
de St. Lambertusparochie werd tradi-
tie getrouw ingezet  met een H. Mis 
uit dankbaarheid waarna een gezel-
lige voortzetting van die avond plaats 
had in zaal Centraal. Een orkestje 
zorgde voor wat gezellige muziek en 
men kon genieten van een heerlijk 
koud-warm buffet.

Zoals gebruikelijk werden enkele vrij-
willigers voor hun 10, 20 en 30 jarig 
jubileum in het zonnetje gezet en 
ontvingen het St. Lambertusinsigne 
van verdiensten met bijbehorende 
oorkonde. 
In Brons is toegekend aan: Ine Gee-
nen-Sieben, Annie Stultiens-van de 
Heuvel, Doortje van der Vleuten en 
Jo van de Voort.
In Zilver insigne ontving Zus Sieben 
en Harrie Roost.

VRIJWILLIGERS ZIJN ONMISBAAR 

In Goud insigne ontving Tjeu Tin-
nemans. 
Enkele vrijwilligers die voor het vrij-
willigersinsigne in aanmerking kwa-
men en niet aanwezig, waren zullen 
binnenkort bezoek van pastoor kun-
nen verwachten die hun thuis het in-
signe met oorkonde zal uitreiken.

De parochie telt 12 werkgroepen 
o.a.: Bloemsier, Catechese, Collectan-
ten, Kerkhof,  Koperpoets, Lectoren, 
Opendagen/Kerststal  en de Koren. 
Met in totaal ruim 140 vrijwilligers 
waarvan een aantal in twee of meer 
werkgroepen werkzaam zijn.

Enkele werkgroepen willen graag 
nog wat uitbreiding met vrijwilligers. 
Heeft men belangstelling om ook te 
gaan deelnemen aan een van deze 
werkgroepen, neem dan contact op 
met een van de werkgroepen. Infor-
matie daarover kunt u elke maandag, 
woensdag en vrijdag verkrijgen in het 
parochiecentrum tussen 10 en 11 uur 
voormiddag tel. 0495-625887.

Themabijeenkomst ‘Meer 
balans en minder stress 

voor jou als mantelzorger’

Als mantelzorger heb je vaak het ge-
voel alle ballen in de lucht te moeten 
houden en sta je altijd ‘aan’. Dit vergt 
veel van een mens en kan er toe lei-
den dat de balans tussen inspanning 
en ontspanning scheef groeit. Daarom 
organiseert Punt Welzijn in samenwer-
king met Didonne op den Buijsch van 
Pleasant Life een bijeenkomst over hoe 
je op een eenvoudige manier meer ba-
lans en minder stress kunt ervaren als 
mantelzorger. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 8 april en duurt 
van 19.30 tot 21.00 uur. Het vindt 
plaats in Cwartier ruimte 020 (Beek-
straat 54, Weert, begane grond).

We hebben allemaal weleens stress. 
Als deze lang aanhoudt kun je licha-
melijke of psychische klachten krij-
gen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
slecht slapen, hoge bloeddruk, moei-
te met concentreren of mogelijk zelfs 
een burn out. Dit kun je er natuurlijk 
niet bij hebben als je zorgt voor een 
ander. Tijdens de bijeenkomst ervaar 
je hoe je door eenvoudige oefenin-
gen, die weinig tijd kosten, beter in 
je vel kunt zitten. Als je zelf meer ont-
spannen bent, ben je beter in staat 
om ook de mooie kanten van het zor-
gen te zien.  

Aanmelden kan via de website van 
Punt Welzijn of door te bellen naar 
0495-697900. 

Open Eettafel Budschop

Donderdag 26 maart open eettafel 
aanvang 12.00 uur.
Vaste bezoekers afmelden voor woens-
dagmiddag 24 maart 12.00 uur.
Nieuwe bezoekers aanmelden tot dat-
zelfde tijdstip.
Tel. 633410; 631973; 626493; 633419

www.budschopactueel.nl

Voor de negende keer zal in 2020 de 
gezamenlijke Collecte in Ospel en Os-
peldijk worden  gehouden. Als initia-
tief door de dorpsraad Ospel opgezet 
om in één keer alle landelijke doelen, 
die reeds in Ospel collecteerden, aan 
de deur te krijgen. De inwoners van 
Ospel beoordelen deze manier van 
collecteren als zeer positief en ook de 
collectanten zijn tevreden met deze 
werkwijze.
Daarom komen we ook dit jaar weer 
bij u aan de deur en hopen dat u weer 
uw bijdrage in de daar voor aangele-
verde envelop doet. Laat de goede 
doelen dit jaar toch weer minstens op 
een bijdrage kunnen rekenen gelijk 
aan voorgaande jaren.   

Gezamenlijke Collecte 2020 op 
maandag 6 en dinsdag 7 april. 

In week 14 (30 maart t/m 3 april) 
brengen de collectanten de envelop 
met Goede Doelen- lijst in de bus bij 
ieder huishouden. Op de lijst staan 
de namen van 12 goede doelen met 

verdere uitleg. Kort samengevat: U 
kunt bij ieder goed doel aangeven 
hoeveel geld u wilt doneren aan dat 
doel. Onderaan de lijst  vult u het to-
taal bedrag in. Dit bedrag doet u met 
de lijst in de envelop die de collectant 
vervolgens op 6 en 7 april bij u komt 
ophalen. 

De goede doelen van dit jaar zijn: Her-
senstichting, Jantje Beton, Vastenac-
tie, Reumafonds, Hartstichting, EHBO 
Nederweert, Longfonds, KWF Kanker-
bestrijding, Nierstichting, Fonds Ver-
standelijk Gehandicapten, Brandwon-
denstichting, en Alzheimer Nederland.

Heeft U nog nooit deelgenomen aan 
de Gezamenlijke Collecte? Misschien 
is het dan nu een goed idee om wel 
deel te nemen en onze goede doelen 
of toch zeker een van onze goede 
doelen  te steunen. Geef om onze 
goede doelen!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte Os-
pel/Ospeldijk 

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Ook het juiste adres 
voor boekhouding 

en advisering.

Aangifte
inkomstenbelasting 

voor €65,-.

www.contentfiscaaladvies.nl

Roy Kirkels
06-25301987

Gezamenlijke Collecte Ospel 2020

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

KBO 

I.v.m het Carona virus worden alle 
activiteiten van het KBO tot nadere 
order afgelast.

Collectebundeling 
Budschop opgeschort

In verband met de landelijke regelge-
ving rondom het coronavirus gaat de 
collectebunding van 24 en 25 maart 
2020 in Budschop niet door en is deze 
opgeschort naar een nader te noe-
men tijdstip. Wij hopen op uw begrip 
voor deze maatregel.

Werkgroep collectebundeling Budschop
Peter Slegers -  telefoon 633664
Mia Gubbels  - telefoon 632821
Henny Kroezen - telefoon 632155
Piet Wullems – telefoon  625126

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

I.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus 
zullen de kerkdiensten voorlopig in het weekend 

komen te vervallen. Maar tot nader order zullen de 
diensten door de week wel plaats vinden.

7e editie Meet&Meal 
afgelast

21 Maart 2020 zou de volgende 
editie van Meet&Meal plaatsvin-
den. De organisatie heeft beslo-
ten het evenement af te gelasten 
in verband met de richtlijnen in 
het kader van het Coronavirus.

Zie ook: www.meetandmealne-
derweert.nl  

Na ampele overweging heeft de or-
ganisatie van Meet&Meal besloten 
de voor 21 maart geplande editie niet 
door te laten gaan. De door de re-
gering op donderdag afgekondigde 
richtlijnen gaven daarbij de doorslag. 
In een bericht aan de deelnemers 
wordt gesteld:

“Wij taxeren dat dit besluit geen verde-
re toelichting behoeft; wat ons betreft, 
was er geen echte andere keuze moge-
lijk. Wij vertrouwen op jullie begrip.

Wij waren inmiddels vergevorderd 
met de voorbereidingen. Links en 
rechts betekent dat natuurlijk nu wat 
extra werk om zaken terug te draai-
en, maar het is niet anders. Zo kun-
nen de mensen die zich aangemeld 
hadden voor deelname, erop rekenen 
dat hun bijdrage wordt teruggestort.

We’ll meet&meal again!” 

Belangstelling
Méér weten over Meet&Meal? Mee-
doen?  Kijk op de website https://
www.meetandmealnederweert.nl/ of 
mail naar meetenmeal@gmail.com. 

DE GOEDEDOELEN WINKEL 
AAN DE KERKSTRAAT 76,

IS TOT NADER ORDER 
GESLOTEN WEGENS 

MAATREGELEN RONDOM 
HET CORONAVIRUS

Het Limburgs Landschap 
annuleert excursies en 

vrijwilligersactiviteiten met 
groepen vanwege het 

coronavirus

Vanwege de huidige ontwikke-
lingen van het coronavirus voelt 
Stichting het Limburgs Landschap 
zich genoodzaakt om tot nader 
orde alle excursies en activiteiten 
af te gelasten. Hiermee volgen 
wij de landelijke keuzes die wij 
zien bij onze collega-organisaties.

Wekelijks vinden er excursies en 
groenactiviteiten plaats om mensen 
te laten genieten van ons Limburgs 
landschap. Hoewel het deelnemers-
aantal per activiteit verschilt kunnen 
groepen soms erg groot worden. 
Daarom vinden wij het gezien de hui-
dige ontwikkelingen van het corona-
virus niet verantwoord om onze acti-
viteiten door te laten gaan. We doen 
even pas op de plaats en hopen dat 
we na deze uitbraakperiode iedereen 
weer mogen verwelkomen tijdens 
onze activiteiten. Op de website en 
facebook van Het Limburgs Land-
schap wordt verder over de ontwik-
kelingen gecommuniceerd. 

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?



G R O E N

• Ontwerp
• Aanleg
• Onderhoud
• Bestrating
• Beplanting
• Bomen leien
• Bomen rooien
• Vijvers
• Waterpartijen
• Beregeningssystemen

Stad 21, 6035 AT  Ospel • 0495 - 63 19 32
www.tuinverzorginggielen.nl

Tuinverzor
ging 

Gielen laa
t uw tuin 

strak, str
alend en 

als herbo
ren achte

r.
VOOR BEDRIJF 
& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

TUINVERZORGING GIELEN

NIEUW in ons assortiment 
diverse soorten eetbare bessen 

o.a. wijnbes, jostabes, honingbes, gojibes, appelbes, rood/wit/zwarte aalbes, bosbes, enz.
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Kan je tuin wel wat versiering gebruiken? Door onder meer (sier)plan-
ten, bloemen of een vijver te plaatsen kun je je tuin in een mum van tijd 
omtoveren tot een ware siertuin. Maar hoe begin je daar nu best aan? En 
hoe kan zo’n siertuin er zoal uitzien? In dit artikel kan je de nodige tips 
en inspiratie opdoen over siertuinen.

Een siertuin in zes stappen
Als je een tuin hebt die nog helemaal nieuw en kaal is, of je hebt een 
tuin waar nog nooit iets aan gedaan is, dan wordt het tijd om een mooie 
siertuin aan te leggen. Het ontwerpen van siertuinen is een belangrijke 
klus, want hiermee begint in feite je tuin. Wat niet werkt, is in je tuin 
gaan staan, om je heen kijken en denken: “Hier doe ik dit, daar komt 
dat”. Op die manier ben je heel snel het overzicht kwijt. Daarom kun je 
het best volgens de volgende stappen te werk gaan:

Stap 1: Maak een tekening
Maak een tekening (op schaal) van de ondergrond van de tuin. Zorg dat 
de maten precies kloppen en houd bij voorkeur centimeters aan. Het
beste kun je een schaal van 1 : 50 nemen (1 centimeter is in werkelijk-
heid 50 centimeter). Elementen die blijven staan (bijvoorbeeld: bomen, 
een schuurtje) moeten ook op de tekening komen.

SSttaap 2p 2: : Het wenslijstje
Als de tekening klaar is, begin je met een wensenlijstje. Als je bij-
voorbeeld een terras wil, bedenk dan hoe groot dit moet worden en 
waar het moet komen te liggen. Heb je bijvoorbeeld liever avondzon
of juist ochtendzon op je terras? Wil je een vijver, of een gazon? Waar 
komt een tuinpad en waar de beplanting? Allemaal vragen die je jezelf 
moet stellen. Niet onbelangrijk is natuurlijk ook het budget dat je wil 
besteden.

Stap 3: Ontwerpschets
De volgende stap is het maken van een schets. Dit is het concept van hoe 
je siertuin er ongeveer uit zal komen te zien. In de schets geef je aan 
waar bijvoorbeeld borders komen, waar een tuinpad wordt aangelegd, 
of misschien toch wel die vijver? Je zet alle elementen op de juiste plaats 
in de tekening, maar de maten zijn minder belangrijk. Een belangrijke 
stelregel is: overal waar je niet loopt, komt groen.

Stap 4: Het definitieve ontwerp
Nu ga je met het definitieve ontwerp aan de slag. Waar de maten net
nog niet van belang waren, zijn ze dat nu wel. Bedenk bijvoorbeeld hoe 
groot het terras moet worden (zeker niet te klein). Hoe breed moeten 
de tuinpaden worden? Hoe hoog worden de schuttingen en de pergola? 
Maak een tekening op schaal waarin alle onderdelen precies daar komen
te staan waar je ze hebben wilt.

Stap 5: De beplanting
Nu ga je beginnen met de beplanting. Het groen is het belangrijkste in 
je tuin, want dat brengt sfeer in de tuin. Denk goed na over maten en 
soorten, bloeitijden en kleurcombinaties. Als je dit goed aanpakt, kun je 
het hele jaar genieten van je siertuin. Houd in het beplantingsplan ook 
rekening met de mate van onderhoud. Probeer vooral veel hoogte en 
massa te creëren, want daarmee komt er volume en sfeer in de tuin.

Stap 6: De accessoires
Ten slotte kun je nog bedenken welke accessoires je in de tuin wilt heb-
ben. Denk bijvoorbeeld aan tuinmeubelen, plantenbakken, ornamenten
of beelden. Het is ook leuk om meerdere soorten bestrating te nemen. 
Het combineren van verschillende materialen zorgt altijd voor een mooie 
variatie die de tuin spannender maakt.

Siertuinen: tips en inspiratie
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Dat het klimaat verandert, merken we 
allemaal. Het antwoord op de vraag hoe 
we ons voorbereiden op deze klimaat-
veranderingen, staat beschreven in het 
nieuwe klimaatadaptatieplan Neder-
weert. Volgens wethouder Voss gaat dit 
plan niet over het verduurzamen van de 
wereld. “Het gaat over hoe we omgaan 
met de gevolgen van de klimaatver-
anderingen in Nederweert. Zodat we 
aantrekkelijke, leefbare kernen kunnen 
behouden.” De gemeenteraad vergader-
de op dinsdag 17 maart over het Strate-
gisch Klimaatadaptatieplan Nederweert.

“We krijgen steeds vaker te maken met 
hittegolven en hevige neerslag”, vertelt 
wethouder Voss. “Denk maar eens aan 
de zomers van 2018 en 2019 en de over-
matige neerslag in het najaar van 2017. 
Om te voorkomen dat de leefbaarheid 
in onze kernen achteruit gaat, moeten 
we onze gemeente klimaatbestendig 
maken. Om gevolgen zoals waterover-
last, schade aan gebouwen, overbe-
lasting van het riool, hittestress, een 
dalend grondwaterpeil en verdroging 
van natuur, openbaar groen en tuinen 
te voorkomen.”
 
Gevoelige gebieden
In het Strategisch Klimaatadaptatieplan 
Nederweert zijn de risicoplekken per 
dorpskern in kaart gebracht. De ge-

meente zal de eigenaren van kwetsbare 
panden benaderen en adviseren over 
het klimaatbestendig maken van hun 
pand. Daarnaast voeren we maatre-
gelen uit op kwetsbare plekken in het 
openbare gebied. Om kosten te bespa-
ren maakt de gemeente, waar mogelijk, 
gebruik van natuurlijke momenten. Dus 
als groot onderhoud gepleegd wordt 
aan een weg, dan richten we de weg 
meteen klimaatbestendig in. 

We kunnen het niet alleen
De maatregelen die we moeten treffen, 
zijn geen zaken die alleen de gemeente 
aangaan. Meer dan 50% van alle ver-
harding is particulier eigendom. Wet-
houder Voss: “We vragen dan ook aan 
onze inwoners en ondernemers om een 
steentje bij te dragen”.

Maak het verschil
“Een eenvoudige maatregel is het 
afkoppelen van hemelwater”, legt de 
wethouder uit. ”Het schone hemelwater 
komt dan niet meer in het riool terecht, 
maar vang je op in een regenton of laat 
je de tuin inlopen. Op die manier wordt 
ook het grondwater weer aangevuld. 
En door de tuin niet te verharden maar 
te vergroenen, voorkom je waterover-
last tijdens hevige regen.” De extreme 
warmte tijdens de zomermaanden 
vraagt tevens om een hitteplan. “Met 

name onze ouderen ondervinden veel 
last van de hitte. Vandaar dat we een 
plan opstellen voor deze kwetsbare 
doelgroep.” 

Kennis en ervaring delen
De gemeente ontwikkelde het kli-
maatadaptatieplan niet alleen. “We 
betrekken waar mogelijk alle relevante 
partijen bij de totstandkoming van zo’n 
plan”, vertelt wethouder Voss. “Denk 
hierbij aan de GGD, de woningvereni-
ging, het waterschap, de Veiligheidsre-
gio en onze inwoners en ondernemers. 
Zo delen we kennis en ervaringen met 
elkaar en horen we wat iedereen be-
langrijk vindt.”

De gemeente adviseert
Voor inwoners en ondernemers die hun 
hemelwater willen afkoppelen, is sub-
sidie beschikbaar. Daarnaast biedt de 
gemeente gratis advies voor het afkop-
pelen van hemelwater. De raad wordt 
voorgesteld om vanaf 2021 ook subsidie 
te verstrekken voor groene daken. “Om 
een verandering te realiseren, hebben 
we onze inwoners én ondernemers heel 
erg hard nodig”, aldus de wethouder. 

Het klimaatadaptatieplan staat op onze 
website. Ook kunt u hier informatie 
vinden over de subsidieregeling en het 
gratis afkoppeladvies.

“Inwoners steentje bijdragen”
Nederweert voorbereid op klimaatveranderingen met adaptatieplan

Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups

Regenwater kun je afkoppelen en in de tuin laten lopen. Een aantal huishoudens in onze gemeente heeft deze maatregelen al genomen. Foto: Nederweert24 

Op dinsdag 10 maart heeft wethouder 
Voss samen met IKL, de Vogelstichting 
Nederweert en Kansrijk in de wijk 30 
nestkasten opgehangen in onze ge-
meente. Deze nestkasten zijn onderdeel 
van het project Vogel- en nestkasten 
tegen de eikenprocessierups, dat IKL 
voor de gemeente uitvoert. 

Het voorjaar staat voor de deur. De vo-
gels beginnen hun mooiste lied alweer 
te fluiten en de eerste bloesem en bloe-
men laten zich alweer zien. Het voorjaar 
brengt ook de eikenprocessierups met 
zich mee. Net als in voorgaande jaren 
proberen we de overlast van dit diertje 
zo veel en goed mogelijk te beperken.

Bestrijding door natuurlijke vijanden
Naast het traditionele bespuiten van 
eikenbomen en het wegzuigen van 
nesten, zetten we steeds meer in op 
de natuurlijke vijanden van de eiken-
processierups. Dit jaar heeft IKL voor 

de gemeente het project Vogel- en 
nestkasten tegen de eikenprocessierups 
uitgevoerd. Voor dit project zijn er 330 
vogelnestkasten en 52 vleermuizen-
kasten verspreid binnen de gemeente 
Nederweert. 

Leefgebieden creëren
Behalve de nestkasten kreeg ook ieder-
een die meedoet aan het project een 
zakje met zadenmengsel. In dit zaden-
mengsel zitten zaden van planten die 
een woonplaats zijn voor natuurlijke 
vijanden (insecten) van de eikenpro-
cessierups. Als iedereen de nestkasten 
ophangt en het zadenmengsel zaait, 
worden er door de hele gemeente leef-
gebiedjes gemaakt, Dit zijn gebieden 
voor verschillende natuurlijke vijanden 
die ons gaan meehelpen met het bestrij-
den van de eikenprocessierups.
 
Nestkasten opgehangen
Op dinsdag 10 maart bevestigde 

wethouder Voss het eerste nestkastje 
aan een boom aan de Baggertweg in 
Ospel. In totaal zijn er langs deze weg 
30 nestkasten opgehangen die ook als 
testlocatie dienen voor de komende 
jaren. Niet alle kasten zullen natuurlijk 
direct bewoond worden.

Instructie geven
Op woensdag 11 en donderdag 12 
maart zijn de overige 300 vogelnest-
kasten en de 52 vleermuizenkasten 
verdeeld onder de deelnemers. Tij-
dens de twee geslaagde uitdeel- 
avonden in de Dorpsherberg in Ospel 
gaven de Vogelwerkgroep Neder-
weert en IKL instructies voor het 
ophangen en het onderhouden van 
de nestkasten.

We willen iedereen die meedoet har-
telijk bedanken. Samen gaan we de 
bestrijding van de eikenprocessierups 
aan!

Burgemeester en wethouders hebben 
nieuwe naamgeving of uitbreiding 
van naamgeving vastgesteld voor de 
openbare ruimte (meestal wegen) in de 
bestemmingsplannen, op advies van de 
straatnamencommissie.

In de voorbije maanden zijn er veel 
woningen gebouwd in de bestemmings-
plannen binnen de gemeente Neder-
weert. 

Merenveld en Hoebenakker
We geven u een aantal nieuwe namen 
van straten en gebieden. Zo heet het 
pad achter de woningen aan de Maxi-
mastraat in bestemmingsplan Meren-
veld Achterum. In bestemmingsplan 
Hoebenakker is een wadi gerealiseerd: 
Akkerplas. De tijdelijke weg heet Akker-
zicht, de nieuwe wegen zijn Hoefsmid 

en Sluiswachter. Het gebied Leerlooier 
en Tinnegieter is aangepast. De open-
bare ruimte (wegen) Mandenmaker en 
Scheper zijn uitgebreid. 

De Heerlijkheid, Leiverse Velden, 
Tempelshof
De openbare ruimte langs het kanaal in 
Budschop (voorheen Rochushof) heet 
De Heerlijkheid. De wegen Julianastraat 
en Rochushof zijn aangepast. In bestem-
mingsplan Leiverse Velden is er uitbrei-
ding van de openbare ruimte Gerst en 
Vlas. De nieuwe wegen zijn Spelt en 
Tarwe. In Ospel is de openbare ruimte 
tussen Pastoor Vullersstraat en Onze Lie-
ve Vrouwestraat Tempelshof genoemd. 

Op www.nederweert.nl kunt u de situ-
atietekeningen van de nieuwe wegen 
bekijken.

Ergert u zich aan afval of de afvalservice 
van de gemeente? Hebt u ideeën of een 
mening hoe het beter kan en vindt u het 
leuk om mee te denken over een nieuwe 
manier van afval inzamelen? Dan hebben 
wij u nodig. Meedoen kan op verschillen-
de manieren. Bijvoorbeeld door samen 
met andere inwoners aan de slag te 
gaan. Of door een enquête in te vullen. 

Nederweert is een van de weinige ge-
meenten in Nederland waar de duobak 
nog gebruikt wordt. De methode van 
inzamelen geeft (te)veel restafval en is 
relatief duur. We willen naar een inza-
melsysteem waar afval beter gescheiden 
wordt en de kosten beperkt blijven. 

Samen met u bepalen
Welke systeem is goed voor Nederweert? 
Dat bepalen we graag met u. Hiervoor 
richten we een werkgroep op. Deze 
werkgroep, bestaande uit inwoners sa-
men met de gemeente, gaat beoordelen 
welk afvalinzamelsysteem voor Neder-
weert geschikt is. Komt er geen werk-
groep, dan volgt er toch een keuze. Maar 
dan zonder inbreng van de inwoners. 

Kennis van systemen
Misschien weet u (nog) niet veel van 

afvalinzamelsystemen. Dat is geen 
probleem. Op een leuke manier doet de 
werkgroep eerst kennis op over verschil-
lende afvalinzamelingen en de voor- 
en nadelen van de systemen. Daarna 
maakt de werkgroep een gezamenlijke 
keuze en presenteert deze aan de ge-
meenteraad. 

Gemeenteraad neemt besluit
Het is uiteindelijke aan de gemeente-
raad om een besluit te nemen over de 
invoering van een nieuw inzamelsys-
teem voor het huishoudelijk afval. Dat 
is niet de verantwoordelijkheid van de 
werkgroep.
De werkgroep komt vijf keer bij elkaar 
in de maanden april tot en met juni. De 
exacte data zijn nog niet bekend. 

Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan de werkgroep? 
Meldt u zich dan aan. Dat kan via een 
enquête op onze website. Dat ook door 
een bericht te sturen naar info@neder-
weert.nl en dat kan door een telefoon-
tje te plegen naar (0495) 677 111. 

Samen werken we aan een nieuw afval-
beleid. Alvast heel hartelijk dank voor 
uw inbreng!

Meedenken over afval: hoe gaan we verder?

Donderdag 19 maart 2020
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van de gemeente Nederweert
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De gevolgen van het coronavirus zijn 
merkbaar op het werk, op straat en in de 
supermarkten. En nu ook heel nadrukke-
lijk bij (horeca)ondernemers, (evenemen-
ten)organisaties en de scholen.
De nieuwe maatregelen van het Kabinet 
vragen om grote aanpassingen. Van ons 
allemaal. 
Ik spreek mijn dank uit aan alle mensen 
binnen en buiten de gemeente Neder-
weert die de maatregelen ter harte ne-
men. Wees terughoudend in contacten 
die niet noodzakelijk zijn.

Maar ik vraag u ook oog te blijven hou-
den voor de mensen om u heen. Laten 
we naar elkaar omzien en de helpende 
hand bieden waar dat kan. Samen 
verantwoordelijkheid blijven nemen 
en geen onnodig risico lopen, zodat 
verspreiding van het virus geleidelijk 
verloopt. Dan kunnen de kanjers in de 
zorg optimaal hun werk doen.

Ik leef mee met iedereen die, op welke 
manier dan ook, getroffen is door het 

Beste mensen,
coronavirus. En spreek mijn bewonde-
ring uit voor de mensen in de vitale 
beroepsgroepen die de klok rond voor 
ons aan het werk zijn.

  

Birgit Op de Laak 

Open inlopen
 
Vanwege de ontwikkelingen rond het coro-
navirus zijn de open inlopen in alle kernen 
van onze gemeente t/m 5 april gesloten. 
Als u hulpvragen heeft op het gebied van 
werk, inkomen en zorg, kunt u de gemeen-
te elke werkdag bellen van 09.00 tot 11.00 
uur. Tel. 0495-677111. Blijft u onze website 
in de gaten houden voor actuele informatie 
over mogelijke wijzigingen.

Spelt, Tarwe, Hoefsmid, Achterum...




