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Door het coronavirus gaan ook 
veel mensen uit Nederweert de 
komende weken thuiswerken.
Maar hoe doe je dat veilig? Het 
weekblad voor Nederweert zet 
alle tips voor je op een rijtje.

1. Kijk uit met foto’s van je laptop 
op sociale media
Als je normaal gesproken altijd op 
kantoor werkt, is thuiswerken iets 
speciaals dat velen graag willen delen 
op sociale media. Ze plaatsen dan een 
foto van hun thuiswerkplek op soci-
ale media: een bureau, kopje koffie 
en natuurlijk de laptop.

Maar kijk juist uit met die laptop, 
want daar staat vaak gevoelige in-
formatie op. Denk aan wachtwoor-
den, bijvoorbeeld op een post-it op 
je scherm. Maar ook webadressen die 
normaal gesproken verborgen moe-
ten blijven, zoals links naar klantge-
gevens of inbelsystemen voor verga-
deringen. Zo’n foto kan zomaar een 
datalek veroorzaken.

Als je een foto van je laptop op soci-
ale media plaatst, kijk dan altijd heel 
goed of er niets gevoeligs op de foto 
is te zien.

2. Luister naar de IT-afdeling
Veel bedrijven hebben een IT-afde-
ling met een Chief Information Secu-
rity Officer (CISO) die samen verant-
woordelijk zijn voor de veiligheid van 
de systemen en data. Zij weten beter 
dan jij hoe je veilig vanuit huis kunt 
werken. Luister naar hun instructies 
en tips en volg die op, en werk zo veel 
mogelijk op de apparaten die door 
hen beschikbaar zijn gesteld. Ook in 

Iedereen herinnert zich nog wel 
de lange hete zomers van 2018 
en 2019, met in Nederweert meer 
dan 40 graden op 25 en 26 jul 
2019. De zomer begon in 2018 en 
2019 eigenlijk al in het voorjaar, 
en zette in juli en augustus door. 
Benieuwd naar de verwachting 
voor de zomer van 2020? Een 
aantal gerenomeerde weerburo’s 
wagen zich aan een voorspelling. 
Ook de Enkhuizer Almanak welke 
al meer dan 400 jaar een voor-
spelling doet, brengt een ver-
wachting uit.

Zomerverwachtingen 2020 vol-
gens KNMI
Volgens het KNMI kan in het alge-
meen over de zomers in Nederland
gezegd worden dat vooral in juli en 
augustus de kans op zomerse (25
graden of meer) of tropische dagen 
(30 graden of meer) het grootst is. In 
de periode 1981-2010 zijn telde juni 
vier zomerse dagen, juli acht zomer-
se dagen en augustus zeven zomerse 
dagen. De kans op twee tropische 
dagen in het zuiden van het land in 
juli of augustus is heel gewoon. Aan 
het begin van de zomer is het aan de 
kust wat koeler dan de rest van het 
land vanwege het koude zeewater. 
Maar later kan het ook hier tropisch 
worden. Klimaatscenario’s laten zien 
dat de zomers warmer worden en 
dat er meer hittegolven zijn van-
wege de opwarming van de aarde. 
Vaak komt een hittegolf eens in de 
drie jaar voor. 2018 kende zelfs twee 
hittegolven en dat geldt ook voor 
2019. De zomers worden ook droger 
door de klimaatverandering. Maar er 
kunnen ook buien ontstaan door de 
warmte waarbij grote hoeveelheden 

Een aantal gerenomeerde weerburo’s wagen zich aan een voorspelling 

Krijgen we weer een topzomer in 2020?

We zetten alle tips voor je op een rijtje 

Zo werk je veilig thuis!

deze periode staan zij voor je klaar 
om je te helpen je werk zo goed en 
veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

3. Installeer updates
Het updaten van je software is één 
van de belangrijke maatregelen die je 
kunt nemen om veilig te blijven. Het 
gaat dan niet alleen om het bestu-
ringssysteem van je computer, maar 
ook om het updaten van Android, 
iOS en alle software en apps die je 
gebruikt. 

Door updates te installeren worden 
gaten in de besturingssystemen en 
software gedicht waarmee een cyber-
crimineel je kan hacken.

4. Maak gebruik van een ver-
trouwd wifi-netwerk en vpn
Zit je op je eigen wifi om thuis te wer-
ken? Heel goed! Dat is een vertrouwd 
netwerk, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de open wifi-netwerken van de 
trein of een plek als Schiphol. 

Ook maken veel bedrijven gebruik 
van vpn’s om werknemers op afstand 
in te laten loggen op hun computers 
op werk. Daar kun je gebruik van ma-
ken om een veilige verbinding naar 
het bedrijfsnetwerk op te zetten. 
Volg daarvoor de instructies van je 
werkgever. Volgens KPN is de vraag 
naar vpn’s flink toegenomen de laat-
ste dagen.

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Het is niet nodig om een commerciële 
vpn-dienst aan te schaffen om veilig 
je werk vanuit huis te doen.

5. Informeer jezelf over digitale
veiligheid en social engineering
Hackers en oplichters weten dat veel 
bedrijven hun werknemers naar huis 
zullen sturen. Ze zullen dan ook op 
welke manier dan ook proberen mis-
bruik te maken van de situatie. Ge-
sprekken die je normaal persoonlijk 
met je collega’s zou hebben, gaan nu 
online plaatsvinden, waardoor ze ge-
makkelijker te misbruiken zijn.

Lees verder elders in dit blad.

wordt het warmer. Tot 26 juli volgt 
dan mooi zomerweer. De laatste vijf 
dagen van de maand is het koeler en 
veranderlijk. Er bestaat dan kans op 
onweer. De eerste week van augus-
tus begint bepaald niet zomers. Het 
is wisselvallig en er valt regen. Maar 
dat wordt in de tweede week van 
de maand goed gemaakt met goed 
zomerweer. Vanaf 17 augustus is het 
winderig en krijgen we later onweer. 
In de periode 23-27 augustus is het 
koeler en veranderlijk. Ook de laat-
ste vier dagen van de maand is het 
betrokken en koel.

Of bovenstaande 
verwachtingen uitkomen, 

weten we op het eind 
van de zomer 2020!

neerslag vallen. De minste regen valt 
in het noordwesten van het land. 
Groningen en Limburg kennen in de 
zomers de meeste neerslag. Het lan-
delijk gemiddelde aantal uren zon in 
de zomer is 602 uur.

Zomerverwachting 2020 volgens 
Weeronline
Vanwege een zachte winter en lente 
zal volgens Weeronline de Noord-
zeetemperatuur hoger zijn dan nor-
maal aan het begin van de zomer. 
Zoals het er naar uitziet is de kans 
op heet en droog weer in juni het 
grootst en neemt in juli en augustus 
de kans op koeler weer met buien 
toe. Waait de wind vanaf de warme 
Noordzee dan zal er ook meer neer-
slag zijn in de zomer met zwaardere 

buien landinwaarts. Weeronline 
gaat uit van dit natte scenario. Maar 
zijn er hogedrukgebieden dan kan
het juist droog worden net zoals in 
de zomers van 2018 en 2019.

Zomerverwachting 2020 volgens 
de Enkhuizer Almanak
Tot 9 juni is het wisselvallig maar 
wel warmer weer. Daarna koelt het 
af en bestaat er kans op onweer. 
De tweede helft van de maand be-
gint opklarend en zonnig. De laatste 
acht dagen van juni is het mooi zo-
merweer maar wel later kans op on-
weer. De eerste negen dagen van juli
kenmerken zich door veranderlijk 
zomerweer. Daarna is het tot 15 juli
onbestendig en winderig. In de peri-
ode 16-22 juli zijn er opklaringen en 
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Theo van Ekerschot neemt afscheid 
als manager van Punt Welzijn Weert
In de afgelopen periode is grondig 
nagedacht en veelvuldig gesproken 
over een inrichting van Punt Welzijn, 
die past bij de huidige ontwikkelfase 
van de organisatie. Een organisatie 
die eigentijds en toekomstbestendig 
is. Dit proces heeft geleid tot het in-
zicht dat het wenselijk is om de or-
ganisatie onder integrale aansturing 
van één manager verder te laten 
gaan. In goed overleg is tot het be-
sluit gekomen dat Ilse den Mulder 
die managementpositie op zich zal 
nemen. 

Consequentie van dit besluit is dat wij 
in gesprek met Theo van Ekerschot 
gesproken hebben over zijn functie 
en zijn toekomst. In onderling over-
leg zijn we tot de conclusie gekomen 
dat Punt Welzijn afscheid zal nemen 
van Theo van Ekerschot. 
In de komende weken zal hij zijn ver-
antwoordelijkheden overdragen en 
per 1 mei a.s. zijn functie neerleggen. 

Theo heeft zich sinds 2010 met uiter-
mate veel betrokkenheid voor Punt 
Welzijn ingezet en hij heeft de orga-
nisatie, (de laatste jaren) samen met 
Ilse, daadkrachtig en met succes door 
verschillende stadia geleid. 

Daarvoor zijn wij hem zeer erkente-
lijk. We kijken terug op een prettige 
en vruchtbare samenwerking. Gezien 
zijn ervaring in het maatschappelijke 
veld, zijn bedrijfskundig inzicht en 
zijn samenwerkingsstijl, hebben wij 
de overtuiging dat hij in toekomst 
ook van grote betekenis zal zijn in 
een nieuwe werkomgeving. 

Onder voorbehoud van de ontwik-
kelingen rondom de huidige Corona-
crisis is op donderdag 23 april a.s. 
een afscheidsreceptie gepland, voor 
medewerkers en relaties van Punt 
Welzijn. 

Heel Nederweerter Quizt

Eetcafé De Kleine Winst en Neder-
weert24 organiseren aanstaande 
zaterdag  28 Maart ‘Heel Neder-
weerter Quizt’. Via een livestream 
kan iedereen inschakelen om mee 
te strijden voor de prestigieuze 
titel van quizkoning van Neder-
weert. Er zijn twee quizzen: voor 
de categorie van acht tot twaalf 
jaar start er een quiz om zeven uur 
en neemt één uur in beslag. De 
quiz voor volwassenen vindt daar-
na plaats van acht tot tien uur.

In deze tijd van crisis zijn veel mensen 
naarstig op zoek naar een manier om 
de verveling tegen te gaan. Daarom 
slaan Eetcafé de Kleine Winst en Ne-
derweert24 de handen ineen om Ne-
derweertenaren te voorzien van een 
zaterdagavondplanning. Heel Neder-
weert Quizt biedt daarom de moge-
lijkheid om via een livestream deel te 
nemen aan deze digitale dorpsquiz. 

Wat heb je nodig?
Met behulp van je computer kun je 

de livestream bekijken, die wordt via 
Nederweert24 en Facebook uitge-
zonden vanaf 18.45 uur. De vragen 
beantwoord je via je mobiele tele-
foon. Via de app Kahoot, die je kunt 
downloaden vanuit de Appstore of 
Google Play, stuur je jouw antwoor-
den in.

Prijzen
Verschillende ondernemers uit Ne-
derweert hebben prijzen beschikbaar 
gesteld. Als bewijs van jouw deelna-
me kun je een foto insturen naar Ne-
derweert24, deze worden vervolgens 
gepubliceerd in een bericht met alle 
ingezonden foto’s. Stuur jij de leukste 
foto in? Dan win je ook een prijs!

Sociale afstand
Het is natuurlijk niet de bedoeling 
om met vrienden samen te komen 
om de quiz te spelen. Speel deze quiz 
daarom in huiselijke kring. Onder het 
genot van een hapje en een drankje 
sta je dus in contact met heel Neder-
weert, digitaal welteverstaan!

Locaties van Land van Horne 
sluiten voor bezoek

In navolging van de landelijke 
ontwikkelingen rondom het co-
ronavirus hebben de veiligheids-
regio’s in Brabant de zorginstel-
lingen in Brabant opgeroepen 
te sluiten voor bezoek. Stichting 
Land van Horne heeft zowel lo-
caties in Brabant als Limburg, 
daarom hebben wij besloten 
om alle locaties vanaf 17 maart 
te sluiten voor bezoek. Dat be-
tekent dat onze cliënten geen 
bezoek meer mogen ontvangen, 
een ingrijpende maatregel waar 
we helaas niet onderuit komen. 
Vanaf woensdag 18 maart gaan 
ook alle dagbestedingen en dag-
behandelingen dicht. We nemen 
deze maatregel om onze kwets-
bare cliënten, medewerkers en 
vrijwilligers te beschermen te-
gen verspreiding van het corona-
virus. We vragen uw begrip voor 
deze situatie.  
 
Alleen zorgmedewerkers hebben 
toegang tot de volgende locaties: 
Eegelshoeve, Hushoven, Hieronymus, 
Hornehoof, Mariënburght, Marishof, 
Martinus, Nedermazehof, Rust in Roy, 
St. Elisabeth, St. Joseph, Ververshof, 
Witven en Zuyderborgh. Is bezoek 

noodzakelijk vanwege een terminale 
fase, dan is dit onder voorwaarden 
mogelijk. Neem telefonisch contact 
op met de teamleider van de locatie 
om dit te bespreken.  Alle cliënten en 
familie worden op korte termijn geïn-
formeerd over deze maatregel.
Onze vrijwilligers worden separaat 
geïnformeerd over de gevolgen voor 
hun inzet op onze locaties. 
 
Onze medewerkers en vrijwilligers 
werken op dit moment heel hard om 
alle cliënten zo goed mogelijk te ver-
zorgen. Vooral nu bezoek niet meer 
mogelijk is, zetten we een stapje ex-
tra om het cliënten zo aangenaam 
mogelijk te maken.
 
Alertheid coronavirus
We zijn op dit moment dagelijks be-
zig om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, we doen 
daarbij alles om onze kwetsbare cli-
enten en medewerkers te bescher-
men. We werken samen met de GGD 
en volgen de landelijke richtlijnen van 
het RIVM en de brancheorganisatie 
Actiz. Kijk voor actuele informatie en 
de ontwikkelingen rondom het coro-
navirus bij Land van Horne op onze 
website www.landvanhorne.nl.
 

Dankwoord Prinse 
VV de Vlikkestaekers 2020

Waat hebbe vae, Prîns Marcel I, 
Prinses Anita, Jeugdprîns Lars I en 
Jeugdprinses Lynn op Doospel bî-j de 
Vlikkestaekers ‘ne  schoeëne Vastela-
ovendj moge belaeve.

Prînsepaar te moge zeen met de Vas-
telaovendj is al hieël êrg schoeën, 
mer as dejje det dan moogtj zeen in 
’n dörp as Doospel wao Vastelaovendj 
zoeë enorm laeftj, dan is det hieële-
maol geweldjig.
Dit jaor zeen vae as ieërste Prînse-
pare vanne Vlikkestaekers al in no-
vember oetgerope en vae hebbe de 
hieële Vastelaovendjtiêd genote van 
alles waat d’r aan os vörbî-j kwaam. 
Vae hebbe prachtige optraejes moge 
zeen van Duo Dich en Ich, Hoonder-
vel en La Bamba. En nao d’n optocht 
van Ron van richtig Roy. Geweldjige 
momênte in oos eige dörp mer ouch 
daoboete. ’t Wore as Prînsepaar van-
ne Vlik 100 en as Prînsepaar vanne 
Jóng Vlikke 101 prachtige dage. Deze 
Vastelaovendj waas d’r eîne um noe-
ets mieër te vergaete.
Langs deze weeg wille vae gaer ‘n 
aantal minse bedânke die ’n bî-jdra-
ge hebbe geleverdj aan de Vastela-
ovendj van 2020.

Jeugdprinsepaar
As Jeugdprîns Lars I en Jeugdprinses 
Lynn wille vae gaer edereîn bedânke 
die vör os deze Vastelelaovendj ge-
maaktj hebbe. In ’t biezundjer oos 
drej adjudânte Ties, Tim en Mara 
en de hieële Raod van Elf die met 
os ruûm 4 maondj op paâd zeen 
gewaesj. Vae hebbe same zoeë völ 
schoeën momênte mej gemaaktj die 
vae noeëts zulle vergaete.

De aojers vanne Jóng Vlikke. ’t Waas 
herstikke sjiek um same met uch over-
al haer te gaon. Oos muzikale heldje 
oet Doospel......Drej Kieër Niks. Waat 
‘n fieëst hejjae d’r van gemaaktj! En 
as leste de commissie vanne Jóng Vlik-
ke. Vanaaf ’t ieërste momênt waas al-
les top geregeldj. Bedânktj vör alles 
waat dejjae vör os gedaon hetj!
As Prîns Marcel I en Prinses Anita wil ich 
Vorst Eric, Veurzitter Mourk en de hie-
ele Raod van Elf en aanhang bedânke 
vör de geweldjige tiêd dae vae same 
mej hebbe moge make. Ouch wil ich 
Groentje Bert bedânke vör ziêne hulp, 
advies en gewoeën zien gezellige 
aanwezigheid. Oos vrîndje en familie-
lede die zoeë dek met os mej gegânge 
zeen verdene ouch zeker ‘n woord van 
dânk. Gae hetj deze tiêd vör os nog 
net waat specialer gemaaktj. As leste 
nog een bedankje aan de Törfstaekers 
en met name Prîns Dirk I. Met hem 
Prîns te moge zeen op Doospel waas 
toch waal speciaal. ‘t Waas ‘ne onver-
gaetelikke tiêd.
Daonaeve wille vae dan same nog 
Oze Hoempa, schlagerzangers Van 
Kwaod tot Erger(nis), De BH’tjes, alle 
optochtdaelnemers, oos zösterverei-
niginge met hun Prînsepare Maikel 
en Anouk, Willem en Lotte vanne 
Pinmaekers, Peter en Marjolein vanne 
Bengels en Ruud en Chantal, Niek en 
Luna vanne Piepkukes, bedânke vör 
deze schoeëne tiêd dae vae noeëts 
mieër zulle vergaete.
Allemaol hieël êrg bedânktj en völ 
van uch zeen vae volgendj seizoen 
weer trök.

Prîns Marcel I en Prinses Anita
Prîns Lars I en Prinses Lynn

N E D E R W E E R T

WONINGVERENIGING
AAN DE HUURDERS VAN 

WONINGVERENIGING NEDERWEERT 
EN STARTERS OP DE WONINGMARKT

TE KOOP
Voor zelfbewoning

Gruttostraat 16, Ospel met aanhorigheden.

Bouwjaar 1985, opp. perceel ca. 212 m2 inhoud woning 400 m3 
Begane grond: entree/hal met meterkast (5 groepen met 
aardlekschakelaar) en vaste trap naar de eerste verdieping; 

toiletruimte met fonteintje; woonkamer voorzien van trapkast; 
dichte keuken met verzorgde keukenopstand voorzien van af-

zuigkap; vanuit de keuken is er toegang tot de achtertuin.
1e Verdieping: overloop met vaste trap naar de tweede 

verdieping; drie slaapkamers; badkamer met douche, wastafel, 
toilet en aansluiting voor wasmachine.

2e Verdieping: voorzolder met opstelplaats voor AWB-HR combi 
Cv-ketel; zolder met dakraam.

Algemeen: volledig geïsoleerd; aanpandige garage met 
kantelpoort voorzien van loopdeur; voortuin met oprit; 

achtertuin met o.a. terras met overkapping 
en erfafscheiding (hout).

Vraagprijs € 170.000,= k.k.
Bezichtiging is mogelijk op afspraak (tel. 0495-632050).

Geïnteresseerden kunnen hun interesse schriftelijk kenbaar maken 
bij WvN (Gutjesweg 6, 6031 ET Nederweert) vóór 9 april 2020.

Voorwaarde is dat gegadigden een woning van WvN vrijmaken of 
starter op de woningmarkt zijn.

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

MANIEREN
“Dát is nog ‘ns een prachtige houten 
plaat die ik daar opgeduikeld heb”, 
denk je bij jezelf. Je staat er even rus-
tig naar te kijken. Je wrijft er eens over 
met je handen. Hij is ook zo mooi vlak. 
Met een werkelijk schítterende hout-
nerf. “Daar zou ik weleens een mooie 
tafel van kunnen maken.” Je bent dan 
wel geen timmerman maar dát zal niet 
al te moeilijk zijn.
Dit projectje kan je aanpakken op ver-
schillende manieren. ÉÉN manier is dat 
je hout gaat kopen  voor de poten  en 
gewoon gaat beginnen. Je ziet wel 
waar het schip strandt (het kan mis-
schien een wiebeltafel worden) maar 
dat probleem los je dan (kost wellicht 
iets meer geld) later wel weer op. Ma-
nier TWEE is dat je je door de buur-
man, die timmerman is, laat inspireren 
en dán aan het werk gaat (misschien 
wil hij je zelfs helpen). En zo zijn er 
meerdere manieren van aanpak.
Oók in onze politiek/gemeenteraad 
kan men kiezen voor verschillende ma-
nieren van aanpak...

We onderscheiden ruwweg 2 manie-
ren van politiek bedrijven:
1)  OUDE politiek
2)  NIEUWE politiek

Uiteenzetting (kort) van deze 2 vormen 
van politiek beoefenen zoals ze in de 
gemeenteraden van onze Nederlandse 
gemeenten voor kunnen komen:

1) OUDE POLITIEK:
Dit is het beoefenen van politiek waar-
bij een partij de ándere partij(en) als 
tegenstander ziet. Vaak herkenbaar 
aan o.a. de volgende zaken:
• Het naar voren schuiven van de 

eigen partij (zichzelf op de borst 
slaand) “ONZE partij heeft dit ge-
fikst” waarbij het ‘de ander afkat-
ten’ ten aanhore van toehoorders, 
teneinde zichzélf beter te doen lij-
ken, vaak voorkomt.

• De partij doet er alles aan om -groot- 
te zijn. (Ook buiten een campagne-
periode om); Macht is voor zo’n par-
tij het belangrijkst.

• Media en pers worden ‘gebruikt’ 
om, naast andere mededelingen, 
bovenstaand te tonen aan bevol-
king.

• Vanwege de hunkering naar macht 
gevoeliger voor zaken als corruptie 
etc.

2) NIEUWE POLITIEK:
Dit is de manier van politiek bedrijven 
uitgaand van het principe: ‘We zijn 
collega’s met de andere partijen en 
we werken samen ten gunste van de 
bevolking (dienstbaarheid). ‘  “Partij-
belangen zijn  hieraan óndergeschikt.”
Vaak herkenbaar aan o.a. de volgende 
zaken:
• De partij focust op: Wát heeft de 

bevolking/stad nodig. Wát moet er 
gebeuren ten gunste van het dorp/
deze stad. (Profileren is in campag-
ne-periode op informatieve basis)

• Het benaderen van de collega-par-
tijen in het sámen vinden van oplos-
singen.

• Media en pers worden ‘gebruikt’ om 
de bevolking op de hoogte te hou-
den/brengen van het gezámenlijk 
gedane werk c.q. de ontwikkelin-
gen/doelen, gezámenlijk bereikte 
resultaten.

• Nauwelijks of niet gevoelig voor cor-
ruptie vanwege het uitgangspunt 
van dienstbaarheid aan de  bevol-
king en de samenwerking hierin.

Nederweert ANDERS gaat in haar po-
litieke werk nadrukkelijk te werk op 
manier 2;
De manier van de NIEUWE politiek!

ÉÉN (collegiaal team) voor ALLEN !

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 maandag 06 april  

te verlengen. 

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 

Grootschoterweg 105-107
BUDEL-SCHOOT (NL)

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

Open: ma: 10-18u • di: gesloten
wo/do: 10-18u • vr: 10-20u • za: 10-17u

In 95% de goedkoopste!! 
Persoonlijke service / Deskundig advies 

 Prijs-info niet telefonisch/per e-mail

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

LED TV, UHD TV, Curved TV, OLED TV

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

Coronavirus: 
Rabobank locatie Nederweert 

tijdelijk gesloten

Vanwege het coronavirus zal de Ra-
bobank Weerterland en Cranendon-
ck, de locatie in Nederweert, tijdelijk 
sluiten. De Rabobank houdt twee lo-
caties open om je te kunnen ontvan-
gen. Daarbij nemen ze uiteraard de 
hygiënemaatregelen in acht.

De onderstaande locaties zullen 
geopend blijven;
• Locatie Weert, Kasteelplein 2 
 Algemene openingstijden
 Maandag 09.00 - 17.00 

Dinsdag 09.00 - 17.00
 Woensdag 09.00 - 17.00
 Donderdag 09.00 - 17.00
 Vrijdag 09.00 - 17.00

• Locatie Budel, Dr. Ant. Mathijsen-
straat 5

 Algemene openingstijden
 Maandag 13.00 - 17.00
 Dinsdag 09.00 - 17.00
 Woensdag 09.00 - 17.00
 Donderdag 09.00 - 17.00
 Vrijdag 09.00 - 17.00

De onderstaande locaties zullen 
vooralsnog tot en met 6 april ge-
sloten blijven;
• Locatie Nederweert, Brugstraat 11
• Locatie Stramproy, Kerkplein 14

Contact
De Rabobank is bereikbaar via de 
chatfunctie in de Bankieren App en 
via www.rabobank.nl. ”Wij hopen zo 
op een veilige manier onze dienstver-
lening voort te zetten.”

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Oppas gezocht per september 2020
Wij zijn op zoek naar een lieve oppas voor 1 dag in de week voor 
onze twee kinderen van 5 jaar en 7 maanden oud in de omgeving Leve-
roy. De voorkeur gaat uit naar de vrijdag, maar een andere dag is ook 
bespreekbaar. Ben jij die lieve, betrouwbare oppas die wij zoeken…..aarzel 
dan niet en stuur een berichtje naar de redactie, ovv brief onder nummer 760. 
Hopelijk spreken we elkaar snel!

Zoals  bekend is worden er als gevolg 
van het Corona-virus allerlei beper-
kingen opgelegd die het openbare 
en sociale leven vooralsnog tot 6 april 
2020 stilleggen.
Het is niet uitgesloten dat deze peri-
ode verlengd wordt.
Het bestuur van Heemkundevereni-
ging Nederweert is van mening dat 
het gelet op de mogelijke gezond-
heidsrisico’s voor onze leden het op 

Heemkundevereniging Nederweert
dit moment niet verantwoordt is 
openbaar toegankelijke activiteiten 
te organiseren. 
Gelet hierop heeft het bestuur be-
sloten de bijeenkomst in de kerk van 
Nederweert-Eind op 21 april en de 
excursie die voor medio mei 2020 ge-
pland stond uit te stellen tot nader te 
bepalen datums in het najaar. 

Wij hopen op uw begrip in deze.



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

Tot nadere informatie komen de H. Missen op 
zaterdag en zondag in de kerk te vervallen.

Wel H Missen op

Dinsdag 
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis

Donderdag 
18.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste
18.30 uur Rozenkransgebed
19.00 uur H. Mis

Vrijdag
18.30 uur Kruisweg bidden 
19.00 uur H. Mis

Kerk en het coronavirus
De bisschoppen van Nederland conforme-
ren zich aan het beleid van de Nederlandse 
regering inzake het coronavirus. Daarom 
hebben zij aangegeven dat de vieringen op 
zaterdagavond en zondagmorgen tot nader 
order komen te vervallen en dat uitvaarten 
alleen in kleinere kring mogen plaatsvinden. 
De eucharistievieringen door de week in de 
Lambertuskerk en in Ospel kunnen tot na-
der order wel doorgaan, waarbij wel wordt 
aangegeven de bezoekers aan te geven dat 
men voldoende afstand tot elkaar in acht 
moet nemen. We weten dat er verschillend 
over de maatregelen wordt gedacht en dat 
zeker trouwe kerkgangers veel pijn hebben 
bij de genomen maatregelen. Toch worden 
we opgeroepen om ons te conformeren aan 
deze maatregelen. Want waar blijven we als 
17 miljoen mensen zelf gaan bepalen welke 
maatregelen ze willen volgen. We zullen 
ons ééndrachtig moeten inzetten voor de 
bestrijding van het coronavirus.
Afgelopen zondag heeft onze bisschop spe-
ciaal gebeden bij de noodkist van Sint Ser-
vaas in Maastricht. In zijn openingswoordje 
heeft hij ook gewezen op de noodzaak 
om de maatregelen van de overheid te 
volgen. Maar hij heeft er ook op gewezen 
dat dit niet uitsluit om ook een beroep te 
doen op de hulp van God! Hij heeft daar-
bij het gebed gebruikt dat de Nederlandse 
bisschoppen hebben gepubliceerd om te 
bidden om de hulp van God in deze crisis. 
Hieronder vindt u dit gebed, dat u dan thuis 
kunt bidden. Maar ook zijn de Mariakapel 
in de Lambertuskerk en de Gerarduskapel in 
Nederweert-Eind de hele dag open, zodat 
men ook daar kan bidden en een kaars kan 
opsteken! Het onderstaande gebed zal ook 
daar aanwezig zijn.

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen 
van dit virus zijn overleden, dat zij bij U ge-
borgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar be-
stuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen 
ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is 
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaar-
heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Pastoor Schuffelers

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:
• Vanwege de Corona-uitbraak komen 

voorlopig alle heilige missen  te vervallen 
m.u.v. begrafenissen.

• Dus ook geen doordeweekse missen en 
geen missen in de weekenden tot en met 
13 april.

• U kunt wel iedere dag de Maria-kapel be-
zoeken voor een persoonlijk gebed of om 
een kaarsje op te steken. Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Tot nader bericht zijn er geen diensten 
in onze kapel!

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
• Lieve Maria, Dank u wel, dat het zo goed 

gaat met onze kinderen en kleinkinde-
ren, hopelijk mag het zo blijven, van een 
dankbare moeder!!!

• Maria hier een kaarsje, opdat mijn gezin 
gezond en gelukkig blijft.

• Dank U wel, voor alles wat er op ons pad 
kwam en nog komt, gedragen door u 
moeder Maria, met uw steun en toever-
laat lukt het. Bedankt.

Iets om over na te denken: 
Kijk ik om me heen, blijk ik midden in mijn 
leven te staan!

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 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

De Nederlandse bisschoppen hebben 
aangekondigd dat de publieke liturgi-
sche vieringen met Palmzondag, de an-
dere dagen in de Goede Week en met 
Pasen dit worden afgelast. Alle eerdere 
maatregelen i.v.m. het Coronavirus 
worden verlengd tot en met maandag 
13 april (Tweede Paasdag). Alle week-
end kerkdiensten komen dus voorlopig 
te vervallen. 
Op zondag is er een Eucharistieviering 
op de televisie via KRO-NCRV, vanaf 
10.00 op NPO 2. 

De avondmis op donderdag blijft gehand-
haafd, waarbij kerkbezoekers voldoende 
afstand van elkaar moeten houden.

Donderdag 2 april, H. Franciscus van Paola, 
kluizenaar,19.00 voor de zieken. 

OVERLEDEN: Op 18 maart jl. overleed Mia 
Vossen- Verrijdt, oud 90 jaar, Agneshof 7/B3. 
Moge zij rusten in vrede.

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.

I.v.m. het corona virus komen voolopig 
alle heige missen te vervallen.

De kerk is hierdoor tot nadere order 
gesloten.

Voor dringende zaken zie kerkberichten St. 
Lambertusparochie.

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

De Gerarduskapel blijft overdag open.

U blijft dus in de gelegenheid om een kaars-
je op te steken.

“Vrijheid kent veel gevaren, maar het is 
toch het veiligste goed dat we bezitten.”

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

Zonnebloem 
Muziekmiddag

Zonnebloem Muziekmiddag van 16 
april kan geen doorgang vinden

De muziekmiddag met een optreden 
van de Shantygroeo Aan Paol 60 op 
16 april kan geen doorgang vinden.
De landelijke Zonnebloem vereniging 
heeft ons als richtlijn gegeven om 
alle activiteiten tot en met 3 mei niet 
door te laten gaan.
Daar moeten we gehoor aan geven 
en dat betekent dat de geplande mu-
ziekmiddag niet door kan gaan.

De gasten die zich al opgegeven heb-
ben krijgen uiteraard het geld terug.

L.K.V. Nederweert

Beste dames,
De paasviering van 7 april gaat helaas 
niet door, dit stellen we uit tot 12 mei 
dit is onze moederdag viering maar 
wegens omstandigheden verschui-
ven we het. Kijk in het weekblad voor 
meer nieuws.

Groeten het bestuur.

ZOEKERTJES
Via sociaal media ontvangt u con-
stant reclame valt het nog wel op!
Vanaf nu ook in het weekblad voor 
Nederweert, zoekertjes tegen een 
aantrekkelijke prijs.
Iets te koop/huur of te koop/huur ge-
vraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00 
incl. BTW maximaal 15 woorden.

Aanleveren stuur een mail naar 
info@drukkerijvandeursen.nl
Vergeet niet uw telefoonnummer of 
waar men kan reageren in uw adver-
tentie te vermelden.

TE HUUR
Binnenkort te huur vrijstaande wo-
ning in het centrum van Nederweert 
info: 0495-123 456

Te huur mooi appartement met lift in 
Nederweert info: 0495-123 456

PERSONEEL GEVRAAGD
Personeel gevraagd leeftijd vanaf 
13 jaar wisselende tijden Cafetaria ’t 
Frietpannetje

Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 
naar poetshulp@poetshulp.nl

PERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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deren 06-123 456 78

We zetten alle tips voor je op een rijtje 

Zo werk je veilig thuis!
Vervolg voorpagina.

Lees over verschillende vormen van 
social engineering en phishing, zodat 
je weet waar je op moet letten. Meer 
dan ooit zullen oplichters proberen 
zich voor te doen als je collega’s of 
managers, om te proberen je ertoe te 
brengen gevoelige bedrijfsinformatie 
op te geven. Hier volgen enkele basis-
principes:

• Controleer de afzender nog-
maals. Is het chatbericht dat je net 
van je baas hebt gekregen door 
Jan.Doe of Jan_Doe verzonden? 
Welke is de juiste? Is de email die 
je vraagt een belangrijk bestand 
te downloaden verzonden door 
jan.doe@uwbedrijf.nl of jan.doe@
bijnauwbedrijf.nl?

• Download of klik pas op iets als 
je zeker weet dat de afzender legi-
tiem is. Zelfs dan wil je misschien 
eerst contact opnemen met je col-
lega voordat je iets belangrijks 
doet, zoals het indienen van een 
grote overboeking.

• Behoud secundaire communi-
catiekanalen. Als je niet zeker 
bent van de juiste spelling van de 
naam in het emailaccount van je 
collega, bel hem dan om het te 
controleren. Als je op het punt 
staat iets in de email van je collega 
te downloaden, of erop te klik-
ken, controleer dan een keer extra 
het mail adres. Dit maakt het veel 
moeilijker voor nepberichten om 
hun doel te bereiken.

6. Vermijd openbare wifi
De beste reden om in deze situatie 
openbare wifi te vermijden, is omdat 
je openbare ruimtes en reizen moet 
vermijden, punt uit! Als je echter toch 
naar buiten moet, moet je voorzorgs-
maatregelen nemen – zowel voor je 
gezondheid als voor je digitale bevei-
liging.
Openbare wifi vormt altijd een ge-
vaar, omdat het veel minder veilig is 
dan privé-wifi en er veel meer kans is 
dat kwaadwillende ermee verbonden 
zijn (of er zelfs achter zitten, zoals het 
geval is met een kwaadaardige dub-
bele hotspot). Wifi is niet het enige 
gevaar op openbare locaties. Hier zijn 
enkele van de andere risico’s die je 
kunt tegenkomen wanneer je in het 
openbaar werkt:

• USB-laders. Meestal is een USB-
oplader slechts een oplader. Soms 
kunnen openbare opladers echter 
worden uitgerust of gehackt met 
hardware of software die malware 
op je apparaat kan installeren of je 
communicatie kan volgen. Gebruik 
alleen laders die je vertrouwt.

• Meekijkers. Als je normaliter op 
kantoor werkt, ben je misschien 
gewend om gevoelige of vertrou-
welijke onderwerpen openlijk te 
bespreken. Wanneer je in het open-
baar werkt, kun je die informatie 
onbedoeld lekken aan iemand die 
over je schouder meekijkt. Je elimi-
neert dit risico door alleen thuis te 
werken, of in de buurt van mensen 
die je vertrouwt.

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

BESTE KLANT
Wilt u ieder risico vermijden of heeft u een andere reden 
om niet de deur uit te gaan? Heeft u toch nachtgoed, 
ondergoed of een van onze andere artikelen nodig?

Laat het ons dan weten, dan zorgen wij ervoor 
dat het bij u terecht komt!

Neem in dit geval contact met ons op: 
06-46654920 
of 0495-631936

Humanitas Nieuws
Krijgt u ook weleens formulieren 
of brieven in de brievenbus of in de 
mailbox waarvan u denkt: “Wat moet 
ik hier toch mee ?” Denk aan bieven 
van verzekeringen, energie maat-
schappijen, overheidsinstanties of 
bedrijven waar u echt geen raad mee 
weet ?  Het Formulieren Steunpunt 
Humanitas is er juist voor om u daar-
bij te helpen en te adviseren. Geen 
vraag is voor ons teveel en het geeft 
de nodige rust wanneer zaken, die 
ingewikkeld of onduidelijk leken, sa-
men worden nagekeken en opgelost. 
Uit ervaring bij onze steunpunten 
blijkt dat 90 % van alle gevallen tot 
een tevreden oplossing komen. 

Soms is het bezoeken of binnen lopen 
bij de locatie van het spreekuur een 
drempel. Vergeet niet dat wij er voor 
u zijn. Wij rekenen geen kosten en 
ieder gesprek is een ongedwongen 
en fijne uitwisseling. Iedere donder-
dagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur 
staan wij voor u klaar in De Gunnerij 
aan de Lambertushof. Vanwege de 
uitbraak en voorzorgmaatregelen 
van het corona virus is de locatie in 
Nederweert zeker tot 6 april geslo-
ten maar voor vragen en dringende 
zaken kunt u altijd e-mailen: midden-
limburg@humanitas.nl  of bellen: 06-
35120776.

Stichting Leergeld
Ouders met een laag inkomen (maxi-
maal 120 % van het bijstandsniveau) 
en die wonen in de gemeenten 
Weert, Nederweert of Cranendonck, 
kunnen een beroep doen op de stich-
ting Leergeld Weert e.o. De stichting 
biedt kinderen tussen 4 en 18 jaar 
kansen om deel te nemen aan bin-
nen- en buitenschoolse activiteiten, 
waardoor zij opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en ei-
genwaarde krijgen. Denk hierbij aan 
lidmaatschap van een sportvereni-
ging, een dansschool, muziekles of 
scouting. Maar ook sportkleding of 
een fiets om naar school te kunnen 
gaan of een computer voor huiswerk
kunnen vergoed worden. Aanmelden 
kan via onderstaande website, e-mail 
of telefoonnummer.

Na aanmelding wordt bekeken of 
voldaan wordt aan de voorwaarden. 
Er zal ook altijd een huisbezoek door 
een vrijwilliger van Leergeld Weert 
plaatsvinden. Er wordt nauw samen-
gewerkt met het Jeugd Sportfonds 
en het Jeugd Cultuurfonds.

Telefoon: 06-16534054. U kunt uw 
vraag inspreken met uw telefoonnum-
mer, waarna u wordt terug gebeld. 
E-mail: www.leergeldweert.webklik.nl

Molen de Korenbloem 
Ospel gesloten tot 6 april

• In verband met het coronavi-
rus is de molen gesloten tot 6 
april. Ook wij willen niet een 
schakel zijn in het overbrengen 
van het virus.

• Naar verwachting zal, volgens 
schema,  de eerste volgende za-
terdag dat de molen weer open  is  
zijn  op Paaszaterdag 11 april. Als 
de maatregelen in Nederland ver-
lengd worden dan zal dit advies 
ook voor de molen gelden. 

• Indien men toch graag het meel 
heeft van de molen dan graag even 
contact opnemen (06-30457014) 
dan wordt er iets geregeld.

Geert van Winkel molenaar.

• Verdere openstelling molen; ie-
dere 2e , 3e en 4e zaterdag van 
de maand van 10.00 tot 16.00 
uur. De molenwinkel is dan ook 
geopend.

• Rondleidingen (gratis); Buiten de 
openingstijden is een bezoek met 
familie of groepjes mogelijk, maak 
een afspraak met de molenaar 
Geert van Winkel; Tel 0495-633 
079 of M 06-304 570 14.

• Bij de rondleidingen laten we u 
het draaien, malen, builen (zeven 
van gemalen graan) en mengen 
van diverse meelsoorten zien. Na 
de rondleiding komt u beneden in 
de molenwinkel. Hier kunt u ver-
schillende meelsoorten kopen incl. 
de recepten voor het bakken van 
het ambachtelijke brood. Ook heb-
ben we Cadeau-pakketten om 
een ambachtelijk brood te bakken!

• Een bezoek aan de molen is prima 
te combineren met het streekmu-
seum Eynderhoof Nederweert-
Eind en/of het nationaal park de 
Groote Peel in Ospel-Dijk of een 
monumentenwandeling over Os-
pel (de molenaar kan hierover 
meer inlichtingen geven).Open Eettafel Budschop

In verband met de landelijke richt-
lijnen rond het coronavirus gaat de 
open Eettafel Budschop op 26 maart 
en 9 april niet door.

Eettafel Eind

I.v.m. het corona visus zal er tot nader 
bericht geen Eettafel Eind zijn.

Geen Eetpunt 
“Ontmoeten doet 

groeten” 

Ook het Eetpunt is vanwege de kans 
op besmetting door het Coronavirus 
genoodzaakt om voorlopig te stop-
pen met haar activiteiten.
Wanneer het Eetpunt weer doorgang 
kan vinden zullen we dat middels een 
bericht in deze krant bekend maken.

Bij vragen kunt u mailen of bellen 
naar eetpuntnederweert@gmail.com 
of telefonisch op telefoonnummer 06 
83 15 92 14 

Eynderhoof

Aanpassing openstelling door 
CORONA maatregelen

In tegenstelling tot eerdere berichtge-
ving volgt het openluchtmuseum Eyn-
derhoof de maatregelen van de over-
heid op om de verdere verspreiding 
van het CORONA virus tegen te gaan.

Daarom is besloten 
om alle activiteiten 

tot en met 6 april te annuleren.

Dat betekent dat het museum tot die 
tijd gesloten zal blijven voor het pu-
bliek. We hopen dat we op korte ter-
mijn kunnen berichten wanneer de 
poorten weer open kunnen.

De vrijwilligers van Eynderhoof wen-
sen iedereen veel sterkte toe in deze 
bijzonder zware periode.

De IJzeren Man Dag
gaat NIET door

Het bestuur van het Samenwerkings-
verband De IJzeren Man laat weten 
dat de IJzeren Man Dag op zondag 5 
april niet doorgaat in navolging van 
de landelijke ontwikkelingen rondom 
het Coronavirus. 

Amuse fietstocht ook gecanceld
Dit betekent dat de Amuse fietstocht 
ook niet doorgaat. Deelnemers die 
zich al hebben ingeschreven, ontvan-
gen hun inschrijfgeld terug. Voor vra-
gen etc. kunnen zij contact opnemen 
met Marga van Lierop, eigenaar van 
de Gasterij De IJzeren Man via info@
gasterijdeijzerenman.nl. 

Of er een nieuwe datum komt of dat 
het wordt doorgeschoven naar vol-
gend jaar is nu nog niet bekend. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB





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

De maatregelen in verband met het co-
ronavirus zijn ongekend. De Rijksover-
heid doet een groot beroep op inwo-
ners, ondernemers en lagere overheden, 
ook op onze gemeente. Veel wordt 
gevraagd, veel is nog onzeker. Om de 
informatie en acties te stroomlijnen, is 
er een gemeentelijk crisisteam actief. 

Het team bestaat uit burgemeester Op 
de Laak, wethouder Koolen (o.a. Ge-
zondheidszorg, Onderwijs en Economie), 
de gemeentesecretaris, het manage-
mentteam en ambtenaren van Openbare 
Orde en Veiligheid en van Communi-
catie. Enkele malen per week komt het 
crisisteam samen en worden de actuele 
situatie, de noodzakelijke maatregelen 
en de effecten daarvan besproken. De 
gemeenteraad wordt, zo nodig, dage-
lijks geïnformeerd over de actuele stand 
van zaken en belangrijke veranderingen. 
Ook dat is een taak van het crisisteam.

Aanpassen dienstverlening in ge-
meentehuis
Onlangs is besloten om de raadsverga-
dering en de themaraden af te gelasten 
tot en met maandag 6 april. Ook passen 
we de dienstverlening aan en beper-
ken we het aantal bezoeken tot een 
minimum. We zetten diverse middelen 
in (o.a. website, Gemeente Contact en 
social media) om de maatregelen te 
communiceren. De bedrijfscontactfunc-
tionarissen staan daarnaast in contact 
met hun achterban om knelpunten in 
beeld te brengen en hulp te bieden. 

Burgemeester Op de Laak: “Ik realiseer 
me dat de gevolgen van de maatrege-
len ingrijpend zijn en dat u als inwoner 
van Nederweert hier op een bepaalde 
manier persoonlijk door wordt geraakt. 
Feestelijke gebeurtenissen kunnen niet 
doorgaan, familiebezoeken worden af-
gezegd en sportactiviteiten worden af-
gelast. Schoolgaande kinderen moeten 
worden opgevangen. Dat is een extra 
dilemma. Naar opa en oma brengen of 
in grote groepen opvang organiseren, 
wordt sterk afgeraden”.

Scholen en kinderopvang
Tot en met maandag 6 april zijn alle 
scholen en kinderdagverblijven geslo-
ten. De gemeente is verantwoordelijk 
voor noodopvang en organiseert deze 
opvang samen met de scholen en kin-
deropvangcentra. De opvang is alleen 
bedoeld voor ouders die werken in 
vitale beroepen en die op géén andere 
wijze de opvang voor hun kinderen 
kunnen organiseren. Burgemeester Op 
de Laak roept ouders op alleen van deze 
opvang gebruik te maken als het niet 
anders kan: “We hebben samen de taak 
om ervoor te zorgen dat de noodop-
vang goed georganiseerd blijft en dat 
onze inwoners met een vitaal beroep 
hun onmisbare werk kunnen blijven 
doen”.

Initiatieven van burgers
De maatregelen waarmee we kwetsbare 
groepen beschermen, zorgen ook voor 
isolatie van deze groepen. Tegelijker-

tijd zien we in onze gemeente allerlei 
initiatieven ontstaan zoals de Facebook-
groep Corona Hulp Nederweert en de 
telefooncirkel. Een plek waar mensen 
elkaar een-op-een helpen en ondersteu-
nen. “Ik wil mijn waardering uitspreken 
voor de wijze waarop verenigingen en 
bedrijven maar ook individuele inwo-
ners tot nu toe hun verantwoordelijk-
heid nemen. Ik wil u tevens op het hart 
drukken de adviezen van de Rijksover-
heid serieus te nemen en de maatrege-
len te volgen”, aldus de burgemeester.

Hulp aan ondernemers
Vorige week heeft de Rijksoverheid 
aangekondigd een financieel hulppak-
ket voor ondernemers en zzp’ers klaar 
te hebben staan. Als gemeente hebben 
we ook de mogelijkheid tot ondersteu-
ning voor ondernemers geregeld via 
Stichting 155. U leest meer over deze 
maatregelen op onze gemeentelijke 
website.

Aandacht hebben voor elkaar
“We maken met elkaar een moeilijke 
periode door die van grote invloed is op 
het leven van iedereen. Saamhorigheid 
en er voor elkaar zijn is, in een onze-
kere tijd als deze, een groot goed. In de 
afgelopen maanden heb ik als burge-
meester van Nederweert mogen ervaren 
dat we een sociale leefgemeenschap 
zijn waar we aandacht hebben voor 
elkaar. Meer dan ooit geldt nu voor ons 
allemaal: Nederweert, samen groots, 
samen doen!” 

“Samen groots, samen doen”
Gemeentelijk crisisteam in actie 

Op de website...
 BsGW biedt ondernemers 

 helpende hand vanwege 
 coronacrisis

 Overeenstemming over 
 afspraken jeugdzorg

 Nieuwe manier van afval 
 inzamelen, vult u 
 de enquête in?

 
www.nederweert.nl

Actieplan voor dementie: u kunt helpen

 V.l.n.r.: Marlies van Deursen (afdelingshoofd Dienstverlening), gemeentesecretaris Johan Bakens, Theo Meulen (afdelingshoofd Bedrijfsvoering), wethouder Koolen, Gilian 
de Bruijn en Pascalle Mommers (ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid) en burgemeester Op de Laak. Teamlid Marcel Tinnemans van Communicatie maakte de foto. 

Eén op de vijf mensen in Nederland 
krijgt dementie. De kans dat u ermee 
te maken krijgt, is groot. In Nederweert 
hebben op dit moment ongeveer 340 
inwoners dementie. De komende jaren 
neemt het aantal door de vergrijzing 
fors toe. Met partijen en inwoners is 
daarom een actieplan voor dementie 
opgesteld. “We vinden het belangrijk 
dat iedereen zo lang mogelijk kan blij-
ven meedoen”, aldus wethouder Henk 
Cuijpers. 

Mensen blijven langer thuis wonen 
en gaan pas op latere leeftijd en als 
het echt niet meer thuis kan naar een 
verzorgingshuis. Hierdoor worden we 
vaker op straat en bijvoorbeeld in de 
supermarkt geconfronteerd met mensen 
met dementie. Het is belangrijk dat we 
ons hiervan bewust zijn, de signalen 
leren kennen en weten hoe hiermee om 
te gaan. 

Doe de test en help mee 
Veel mensen weten niet wat ze moeten 
doen als ze iemand met dementie te-

genkomen. Ze voelen zich ongemakke-
lijk en/of lopen liever door. Daar willen 
we iets aan doen. Want omgaan met 
dementie is gemakkelijker dan u denkt. 
Mits u de juiste kennis en vaardigheden 
hebt. Weet u hoe u het beste kunt rea-
geren? Doe met ons mee en help mee 
om het begrip voor dementie te vergro-
ten! Test in 15 minuten uw kennis in de 
gratis online training Goed omgaan met 
dementie. Dat kan via www.samende-
mentievriendelijk.nl/trainingsaanbod. 
En roep ook anderen op om mee te 
doen. Want in de omgang met demen-
tie is nog veel te winnen!

Gezonde leefstijl
Zoals ook in het voorkomen en/of 
verkleinen van dementie. Meggy van 
Soest, leefstijlcoach van de gemeente 
Nederweert: “Veel mensen zijn zich er 
niet van bewust dat ze de kans op het 
ontwikkelen van dementie kunnen ver-
kleinen”. Mensen die de belangrijkste 
risicofactoren vermijden, krijgen gemid-
deld tot zo’n vijf jaar later dementie. 
Veel onderzoekers geloven zelfs dat 

5 tot 10 procent van alle dementie 
te voorkomen is met een gezonde 
levensstijl. Kijk op www.dementie.nl. 
Leefstijlcoach Meggy en beweegcoach 
Pien organiseren regelmatig activitei-
ten en informatiebijeenkomsten over 
gezonde voeding en bewegen. Blijf 
hiervan op de hoogte via de website 
en Facebookpagina van gemeente 
Nederweert en/of via www.sport-
nederweert.nl. 

Meer informatie 
Punt Welzijn geeft in Nederweert 
uitvoering aan het steunpunt Man-
telzorg en vrijwillige inzet. Samen 
met de organisatie Hulp bij Dementie 
Midden-Limburg geven zij ook mede 
uitvoering aan het actieplan. Dat 
doen zij door het geven van voor-
lichting en het verzorgen van bij-
eenkomsten en/of workshops. Neem 
voor meer informatie contact op met 
Punt Welzijn via e-mail: mantelzorg@
puntwelzijn.nl of bel naar tel. (0495) 
697900. U vindt het actieplan op onze 
website.

 

Planten maar
Op woensdag 18 maart vond de 64ste 
Nationale Boomfeestdag plaats. Kinde-
ren van basisschool De Klimop zouden 
aan de slag gaan in de wijk Hoeben-
akker. Op de groenstrook tussen de 
Rijksweg Noord, Suffolkstraat en Eisen-
howerstraat zouden ze onder andere 
een minibos aanleggen. Vanwege het 
coronavirus werd de activiteit afgelast. 
Op donderdag 19 maart zijn de bomen 
alsnog geplant door medewerkers van 
de groenvoorziening. Een minibos is 
een dichtbegroeid bos ter grootte van 
een tennisbaan. Al snel na de aanplant 
wordt het een prettige plek voor vlin-
ders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, 

maar ook voor mensen. Met de bomen 
verfraaien en vergroenen we de nieuwe 
wijk aan de noordkant van de kern Ne-
derweert. In totaal zijn er 53 bomen in 
de wijk geplant, waarvan 40 bomen op 
het perceel van het minibos. 

Tijdens iedere open inloop in de 
gemeente Nederweert zetten vrijwil-
ligers zich in voor informele hulpvragen 
van de inwoners. Nu de open inlopen 
voorlopig gesloten zijn vanwege de 
corona-crisis, helpen de vrijwilligers op 
een aangepaste manier. 
 
Een praatje op afstand 
Doordat iedereen zoveel mogelijk bin-
nen moet blijven, zeker de kwetsbare 
doelgroepen, verdwijnt het sociale 
contact steeds meer naar de achter-
grond. Als u er behoefte aan heeft, 
dan maken de vrijwilligers van de open 
inlopen graag telefonisch een praatje 
met u. Op deze manier blijven we in 

deze periode toch een beetje in con-
tact met elkaar en hoeft niemand te 
vereenzamen.

Contact opnemen met een vrijwilliger
In de tabel hieronder vindt u de tele-
foonnummers van de vrijwilligers per 
dorpskern. Deze contactgegevens vindt 
u ook op de posters die bij de open inlo-
pen zijn opgehangen.

Overige ondersteuningsvragen
Hebt u een vraag op het gebied van 
werk, inkomen, hulp en ondersteuning, 
dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 
en 11.00 uur bellen met de gemeente 
Nederweert: (0495) 677 111. 

Behoefte aan een praatje? 

Donderdag 26 maart 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

Inwoners, bedrijven, instellingen en 
overheden breiden het aantal maatre-
gelen uit in verband met het coronavi-
rus. De dienstverlening bij de gemeente 
Nederweert gaat door. Het belang van 
de gezondheid van onze inwoners en 
van onze medewerkers staat daarbij 
voorop. Dat betekent dat we, conform 
de landelijke maatregelen, niet-noodza-
kelijk contact zoveel mogelijk beperken. 
Wij hopen op uw begrip voor de maat-
regelen die we moeten nemen.

Maatregelen
 Hebt u verkoudheidsklachten? Maak 
dan een nieuwe afspraak als u ten-
minste 24 uur klachtenvrij bent.
 Hebt u al een afspraak gepland? Dan 
bellen wij u om te bespreken of deze 
afspraak nu noodzakelijk is. Zo niet, 
dan verplaatsen we de afspraak.
 U bent gewend om via de gemeen-
telijke website een afspraak te 
kunnen inplannen. Deze mogelijk-
heid beëindigen we tijdelijk. Wilt u 
een afspraak maken? Bedenk dan 
allereerst of de afspraak urgent is. 
Als de afspraak kan wachten tot na 6 
april, wacht dan met het maken van 
de afspraak. Denkt u dat uw bezoek 
aan het gemeentehuis urgent is? 
Belt u ons dan. We bekijken dan sa-
men wanneer de afspraak ingepland 
kan worden.
 Een product (zoals rijbewijs, reisdo-
cument of uittreksel) ophalen? Maak 
dan ook telefonisch een afspraak. 
 De open avondopenstelling op don-

Wij blijven open voor dringende afspraken
derdagen vervalt tijdelijk. U kunt dan 
niet meer binnenlopen. We zijn dan 
wel geopend voor dringende afspra-
ken. 

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze 
maatregelen? Dan kunt u telefonisch 
contact met ons opnemen. Wij staan 
graag voor u klaar van maandag tot en 
met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, 
tel. (0495) 677111. 

Meer informatie
Ook andere openingstijden en spreek-
uren veranderen of vervallen voorlopig. 
Kijk op www.nederweert.nl/openings-
tijden voor alle gemeentelijke aanpas-
singen. Via www.nederweert.nl/corona 
houden wij u op de hoogte van het 
gemeentelijke nieuws over het corona-
virus. 

Open Inloop De Gunnerij  Resie Jennissen  06-22972069
 Ans Mieghout  06-20381015 
 Miep Janssen  06-19220239

Open Inloop Nederweert-Eind Maria Thijssen  06-40459400
 Fred Neyens  06-14344477
 Thieu Loijen  06-81735175
 Marleen Jennissen  06-53703622

Open Inloop Budschop  Ber Mertens  06-10515935
 Ell Tillemans  06-54974539

Open Inloop Leveroy Annie van Roij  (0495) 651 687
 Els Kierkels  06-83595166
 Riny Verlaek  06-13796055
 Mariet Claessens  06-18429896

Open Inloop Ospel(dijk)  Gerrie van Hoof  06-51139008
 Jo Hermans  06-13473338



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

I.v.m. de maatregelen
rondom het Coronavirus

zullen de sportactiviteiten
voorlopig komen te 

vervallen. 

Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert 
0900 333 55 55 
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Zoek jij mooi en
belangrijk werk?

Kijk op werkenbij.landvanhorne.nl
of bel HRM via 088 987 88 88 voor de

mogelijkheden.

Stichting Land van Horne

“Wat fijn om weer terug te zijn in de zorg, nadat ik 
enkele jaren heb gewerkt in het bedrijfsleven als 
receptioniste. Bij Land van Horne ben ik begonnen in de 
huishouding bij mensen thuis. In de huishouding heb ik 
een tijdje meegelopen met een individuele begeleider 
en zo ben ik uiteindelijk in deze functie gerold. Ik 
doe het nu alweer 4 jaar en het bevalt mij nog steeds 
ontzettend goed. “

 IK ZORG: Dimphy Vanderfeesten
“Wat fijn om weer terug te zijn in de zorg.”


IK ZORG: Céline Linders-Balogh

“De afwisseling is super en je doet
veel ervaring op.”

   Lees het bijzondere verhaal van Dimphy op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

Hoe belangrijk goede zorg is, 
besef je als je het nodig hebt.

“Ik heb op heel wat afdelingen gewerkt bij Land 
van Horne: Revalidatie, Thuiszorg, Somatiek, PG en 
Huntington. De afwisseling is super, want je doet 
veel ervaring op en je leert werken met verschillende 
doelgroepen. Als je een mensenmens bent dan raad ik 
je zeker aan om in de zorg te komen werken. Je kunt zelf 
bepalen hoever je wilt groeien. En niet onbelangrijk, je 
bent altijd verzekerd van een baan.”

   Lees het bijzondere verhaal van Céline op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

H O R D E U R  P L I S S É

v.a. nu €250 , - incl. montage

B e z o e k  o n z e  s h o w r o o m  i n  L e e n d e  o f  N e d e r w e e r t
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Beste leden, ouders, supporters en andere 
vrijwilligers,

Zoals jullie weten worden er steeds meer 
maatregelen getroffen om Corona ver-
spreiding in te dammen. Na overleg met 
het bestuur naar aanleiding van de huidige 
maatregelen en het advies van de RIVM en 
het KNMO is er besloten dat de repetities 
voorlopig (vooralsnog t/m 6 april) niet door 
zullen gaan. Zodra dit weer mogelijk is laten 
we dit zo snel mogelijk weten.

Ook is er door het bestuur besloten om de vol-
gende evenementen niet door te laten gaan:

22 maart Receptie majorettes (GECANCELD)
29 maart Workshop Majorette in Echt (af-

gelast door de LBT)

Dit besluit hebben wij genomen om geen
onnodig risico te lopen om het virus nog 
verder te verspreiden. We hopen op jullie 
begrip en zullen zodra er nieuwe datums 
bekend zijn dit zo spoedig mogelijk commu-
niceren. Houd onze website (www.st-lucie.
nl) en social media in de gaten voor eventu-
ele updates. 

Voor nu wensen wij iedereen een goede ge-
zondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Schuttersgilde St. Lucie

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Naar aanleiding van de recente berichtge-
ving betreffende het coronavirus geeft ook 
HBS Wilhelmina gevolg aan de oproep om 
alle activiteiten voorlopig af te gelasten, dit 
wil zeggen dat ook wij ons clublokaal sluiten 
tot en met 6 april. 

Dit houdt in dat er;
• voorlopig geen oefenavonden of zon-

dagochtend is,
• voorlopig geen nevenactiviteiten wor-

den georganiseerd, waaronder o.a. de 
kaartavonden.

Voor zowel de jaarvergadering als het jubi-
leumtoernooi zal op korte termijn een nieu-
we datum worden gecommuniceerd.

Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen 
wij dit ook met jullie delen.

We hopen op jullie begrip hiervoor.

Een sportieve groet, 
Bestuur HBS Wilhelmina Ospel

De komende tijd ziet alles er an-
ders uit. We moeten allemaal 
thuis blijven en kunnen daardoor 
mogelijk niet of minder gaan 
sporten of bewegen. Thuis zitten, 
betekent natuurlijk niet dat we 
de hele dag stil moeten zitten. Be-
wegen kan gelukkig de hele dag 
door, zowel binnen als buiten. Het 
houdt ons fit en gezond. Onze be-
weegcoaches gaan u de komende 
weken helpen om thuis te blijven 
bewegen. Beweegt u mee?

Gelukkig en ontspannen
Voor iedereen geldt dat voldoende 
beweging en gezond eten belangrijk 
zijn om vitaal oud te kunnen worden. 
Maar wist u ook dat sporten gelukkig 
maakt? Door te bewegen, maakt uw 
lichaam een stofje aan: endorfine. Ook 
wel het geluksstofje genoemd. Het 
zorgt ervoor dat u zich na het sporten 
beter, ontspannen en tevreden voelt. 
Sporten geeft een voldaan gevoel, 
daardoor zit u lekkerder in uw vel. En
ondanks dat het veel energie kost, le-
vert het ook weer veel energie op!

Gezond lichaam
Bewegen is natuurlijk ook goed voor 
uw gezondheid. We zijn echter kam-
pioen in zitten: gemiddeld meer dan 
8 uur per dag! Daar moet verandering 
in komen. Om gezond te blijven, is 
het nodig om gemiddeld 30 minuten 
per dag te bewegen. Dat verbetert 
uw weestand én verkleint de kans 
op chronische ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten, kanker en diabetes.

Goed voor de geest
Wist u ook dat sporten goed voor uw 
hersenen is? Het zorgt ervoor dat u
dingen beter kunt onthouden. Maar 

Bewegen maakt gezond én gelukkig

ook dat u informatie beter en sneller 
kunt verwerken en zich beter kunt 
concentreren. Er zijn steeds meer 
onderzoeken die aantonen dat re-
gelmatig bewegen het ontstaan van 
dementie vermindert.

Goed begin van de dag
Onze eerste beweegtip: begin uw dag 
met beweging. Zeker als u in de och-
tend last van stijfheid of een zwaar 
gevoel heeft? Zet eventueel de wek-
ker vijf minuten eerder en start de dag 
met een aantal fijne rek en strekoe-
feningen. Het kost weinig moeite en 
maakt uw ochtend een stuk fijner!
• Begin lekker in bed! Ga op uw rug 

liggen strek uw armen (boven uw 
hoofd) en doe hetzelfde met uw 
benen. Adem vier keer diep in en 
uit en zorg daarna dat u zichzelf 
volledig ontspant.

• Ga op de rand van uw bed zitten en 
buig uw romp voorover totdat deze 
op uw bovenbenen komt te liggen. 
Doet dit twee keer 10 tellen.

• Leg uw kin op uw borst, draai uw 
hoofd twee keer rond naar rechts 
en links. Doe het daarna twee keer 
de andere kant op.

• Sta op en zet uw voeten neer op 
heupbreedte. Breng uw romp met 
armen gestrekt naar beneden en
probeer de voeten aan te raken. Pro-
beer dit 8 seconden vol te houden.

Beweeg mee
We delen de beweegtips- en oefe-
ningen op de website www.sport-
nederweert.nl en Facebook @sport-
nederweert. Op YouTube vindt u ook 
beweegvideo’s. Wilt u meer bewegen, 
maar weet u niet zo goed hoe? Neem 
contact op met beweegcoach Manon 
via manon@sportnederweert.nl. 

Inname mondkapjes brandweer 
kazerne Nederweert 

Ook de brandweer van Nederweert 
opende op verschillende momenten
de kazerne voor het verzamelen van 
mondkapjes.
Door het coronavirus en de behande-
ling die hiervoor nodig is, is er een 
groot tekort aan mondkapjes in de 

ziekenhuizen en andere organisaties 
in de zorgsector. Diverse bedrijven uit 
Nederweert hebben mondkapjes en
beschermende kleding afgeleverd.
Het resultaat was enkele duizenden 
mondkapjes voor o.a het St Jansgast-
huis in Weert. 

Henk Stals en Edward Sieben namen de kapjes in ontvangst. 
Foto: Nederweert24

Corona Hulp Nederweert

Sinds deze week is er een groep 
aangemaakt op facebook: Coro-
na Hulp Nederweert.

De groep is opgezet naar het voor-
beeld van Weert om zo samen te 
verbinden en hulp en aanbod samen
te laten komen. Dit kan variëren van 
een babbeltje aan de telefoon, tot 
de hond uit laten en boodschappen 
doen. Alle hulp kan gevraagd worden.

Er zijn al mooie zaken ontstaan. Op-
pas op de kinderen bij een verpleeg-
ster, laptop naar ouderen om te 
skypen, boodschap voor een zieke, 

tekeningen voor het verzorgingste-
huis omdat zij geen bezoek mogen 
ontvangen en ga zo maar door. 

Heb je een hulpvraag of -aanbod in 
deze moeilijke tijd, meld je dan op 
facebook in de groep Corona Hulp 
Nederweert.

Voor de mensen die geen facebook 
hebben is er ook een e-mailadres: 
coronahulp@nederweer24.nl

Als er geen mogelijkheid voor face-
book en/of e-mail is, mag er ook ge-
beld worden naar: 06-53618259.

De Stichting Steunpunt Ospel wil
alle inwoners van Ospel en Ospel-
dijk via deze weg laten weten dat 
we de maatregelen van de over-
heid opvolgen om verspreiding van
het CORONA virus te beperken. De 
‘Open inloop’ in het Wozoco, elke 
donderdag van 14.00 uur tot 16.00 
uur komt hiermee te vervallen. Deze 
maatregel geldt in elk geval tot en 
met tot 6 april. 

Bij dringende zaken omtrent zorg of 
WMO gerelateerde vragen kunt u
om contact op te nemen met: de ge-
meente Nederweert: tel 0495-633 711

Voor minder urgente vragen kunt u
contact opnemen met 
* Bestuurslid Gerrie van Hoof: 

06-511 390 08
* Bestuurslid Jo Hermans: 

06-134 733 38
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Actuele stand van winkels en ondernemingen in Ne-

derweert die gewijzigde openingstijden hebben of 

gesloten zijn, ondernemingen die bestellingen van 

klanten aan huis bezorgen en ondernemingen waar 

men nu eten of andere zaken kan afhalen.

• Alda Creatief
 Gewijzigde openingstijden Di t/m Vr 09.30 tot 12.30 / 13.30 tot 

17.00 uur | Za 09:30 tot 16:00 uur – www.Alda-creatief.nl – 0495 
63 45 78

• Alex Storm Wijnkoperij/Slijterij 
 Normale openingstijden – bezorgen aan huis via www.storms.nl – 

vaste afleveringen donderdag en vrijdag, in overleg kan hier ook 
van afgeweken worden – 0495632450 – nederweert@storms.nl

• Apotheek Alphega Nederweert 
 normale geopend ma – vr 08.30 – 18.30 uur | za 10.00 – 14.00 uur

• Autobedrijf van Nieuwenhoven BV 
 normale openingstijden – Ma t/m Vr van 8.00-18.00 uur Za 9.00-

17.00 uur – haal- en brengservice mogelijk bij werkplaats afspra-
ken – afspraak maken voor bezoek aan showroom is wenselijk – 
proefrit aan huis is mogelijk – informatie, foto’s en specificaties 
van auto’s en e-bikes via mail en telefonisch verstrekken – 0495 
631 462 – info@autonieuwenhoven.nl

• Auto Veugen Ospel 
  normale openingstijden

• B-Beth Nederweert 
 Gewijzigde openingstijden Ma – Di gesloten | Wo – Vr 12:00 – 

17:00 uur | Za 10:00 – 17:00 uur – shoppen op afspraak buiten 
openingstijden bel 06-22206841 – gratis bezorgen in de regio 
– versturen kan ook – kleding staat vanaf maandag online op 
www.b-beth.nl – Facebook

• Bath&Living 
 Openingstijden winkel Di t/m Vr 9.30 tot 17.30 uur | Za 10.00 

tot 16.30 uur – webshop www.bath-living.com | bestellingen op 
werkdagen voor 16.00 uur worden dezelfde dag verzonden via 
PostNL – info@bath-living.com

• Bici Barista
 Openingstijden Di – Za 11:00 – 16:00 uur – Dinsdag 24-3-2020 

gaan ze volledig dicht. – bezorgen via www.bicibarista.nl, Face-
book of Whatsapp 0655368703

• Bloemstyling ’t Roosje
 Gewijzigde openingstijden Di t/vrij 9.00 tot 18.00 uur (geen 

koopavond) | Za 9.00 tot 17.00 uur – geen koopavond – bestel-
len 0495-622013 en 0654901355 – webshop www.hetroosje.nl 
– Whatsapp bestellingen 06 54901355 – bezorgen mogelijk – 
info@hetroosje.nl – www.hetroosje.nl

• Bollen Modeschoenen
 Aangepaste openingstijden Di – Vr 13:00 – 17:00 uur | Za 12:00 – 

17:00 uur – 0495-626717 – info@bollenmodeschoenen.nl – www.
bollenmodeschoenen.nl – Outlet Heythuysen is tijdelijk gesloten

• Botanica Bloemen en Woondecoraties
 Openingstijden Di 13.00 – 17.30 uur | Wo – Vr 09.30 – 17.30 uur 

Za 9:30 – 16:00 uur – gratis bezorgen – 0495-630245 – Info@
botanicanederweert.nl

• Brinkmans Optiek 
 Di t/m Za 10.00 tot 12.00 uur – bestellen kan telefonisch 

0495-631383 – e-mail info@brinkmansoptiek.nl – Whatsapp 
0651537111 – www.brinkmansoptiek.nl– bezorgen mogelijke – 
afhalen buiten openingstijden alleen op afspraak

• Bruna Gommans
 Gewijzigde openingstijden Ma 9:00 t/m 18:00 uur | Di t/m Vr 

8:30 t/m 18:00 uur | Za 8:30 t/m 17:00 uur | bruna8186@bruna-
winkel.nl | www.bruna.nl

• Bubbles Carwash
 Normaal geopend

• By Maud Fashion
 Gewijzigde openingstijden Wo t/m Vr 12:00 tot 17:00 uur | Za 

10:00 tot 17:00 uur – gratis bezorgen/verzenden – info@bymaud-
fashion.nl – 0615010600 – kleding staat op  Facebook en Instagram

• Carool 2de kans kleding
 thee – kado & zo – Gewijzigde openingstijden Di tm Vr 13:00 – 

17:00 uur | Za 13:00 – 16:00 uur | Zo gesloten – Privé afspraak 
mogelijk – bezorgd worden binnen een straal van 7 km – 0495-
586067 – info@carool.nl – www.carool.nl

• Chang Phurk Thais restaurant & afhaalcentrum
 (Thuis)bezorgen en afhalen

• Cito totaalservice
 Uitsluitend op afspraak – telefonisch bestellen en afhalen mo-

gelijk – gratis bezorgen – 0495-842474 / 0652-610169 – www.
goedkoopjekantoorinrichten.nl – Info@cito-totaalservice.nl

• Drogisterij de Vijzel
 normale openingstijden zolang het mogelijk is

• Drukkerij van Deursen / Weekblad voor Nederweert
 Gewijzigde openingstijden Ma/di 900 – 1600 uur | Wo 9:00 – 

12:30 uur | Do 9:00 – 16:00 uur \ Vrij 9:00 – 12:30 uur – Buiten 
genoemde tijden op afspraak – 0495-632625 – info@drukkerij-
vandeursen.nl – www.drukkerijvandeursen.nl

• Expert Lambers Nederweert
 Gewijzigde openingstijden Di t/m Do van 09:00-18:00 uur | Vr 09:00 

– 20:00 uur | Za 09:00 – 17:00 uur – telefonisch bestellen 0495625714 
– gratis bezorging – nederweert@expert.nl – www.expert.nl

• Friture ’t Centrum
 Openingstijden door de week van 16.00 tot 21.00 uur en in het 

weekend van 12.00 tot 21.00 uur – afhaal dan bellen via 0495-
625486

• Gildeslagerij Hermanns
 Normale openingstijden – bestellen via 0495-632119 | Info@her-

manns.gildeslager.nl – online webshop www.slagerijhermanns.
nl – afhalen kan na 12:00 uur – Indien iemand niet in de mo-
gelijkheid is om langs te komen bezorgen wij in overleg. 0495 
– 632119 – Wij krijgen veel vragen of producten nog op voor-
raad zijn. Dit zijn ze, ook de verse kipfilet en rundergehakt. We 
krijgen iedere dag vers aangeleverd.

• HEMA
 Normale openingstijden Ma/Di/Wo/Do 9:00 – 18:00 uur | Vr 

9:00 – 20:00 uur | Za 9:00 – 17:00 uur – fm-953@hema.nl – 088 
0078304 – Facebook Hema Nederweert

• Hubo/DUIJTS Zonwering
 gewijzigde openingstijden ma t/m vrij van 9.00 uur tot 18.00 

uur | za van 9.00 – 16.00 uur – bestelling op www.hubo.nl/
duijts-zonwering – gratis bezorgen Nederweert/Weert – info@
huboduijts.nl – www.hubo.nl/duijts-zonwering

• IJssalon Florence
 IJssalon gesloten – online bestellen via www.ijssalonflorence.

nl/bestellen/

• In-Btween Menswear
 Gewijzigde openingstijden Di – Za 11:00 – 17:00 uur | geen 

koopavond – Shoppen op afspraak mogelijk – gratis bezorgen – 
Facebook – Whatsapp 06-41208181  – 0495- 780246

• In-Btween Womenswear
 reguliere openingstijden Ma 13:30 – 18:00 uur | Di t/m Do 9:30 

– 18:00 uur | Vr 9:30 – 20:00 uur | Za 9:30 – 17:00 uur – Shoppen 
op afspraak mogelijk – gratis bezorgen – Facebook – Whatsapp 
06-41208181  – 0495-631302

• Industrieel & Zo 
 Gebbelsweg 25a, 6035 EA Ospel. Alleen geopend op afspraak 

0645310701 – info@industrieelenzo.nl – Facebook

• Jola mode
 Gewijzigde openingstijden Ma-Za 12:00 – 17:00 uur – 0495-

631658 of www.jolamode.nl – afhalen geen bezorging

• Kaasshop Vurrukkulluk
 Gewoon open Di t/m Vr 9:30 – 17:30 uur | Za 9:00 – 16:00 uur – 

bezorgen aan huis – 06-45181541 of 0495-634464

• Kapsalon Switch
 normale openingstijden – plannen de afspraken verspreid in, 

dit alles zolang het volgens de RIVM verantwoord is – online 
afspreken www.kapsalonswitch.nl of 0495-632903

• La Dilligence - Huis van Geuren
 Do 10.00 – 17.00 uur - Vr  10.00 – 17.00 uur - Za 10.00 – 16.00 

uur - 0495 622633 - 06184345756 - info@ladilligence.nl - www.
ladilligence.nl

 Facebook: La Dilligence – Huis van Geuren voor chat en info 
voor evt bestellingen online of telefonisch

• McDonald’s Nederweert
 alleen McDrive

• Plantencentrum Ospel
 gewoon geopend volgens de openingstijden. Dinsdag t/m Vrij-

dag van 11.00u - 18.00u. Zaterdag van 9.00u - 17.00u. Zondag 
van 11.00u - 17.00u.

• Pleunis Mode
 normale openingstijden – privé afspraak mogelijk – telefonisch 

bestellen 0495 631237 – gratis thuisbezorgen – info@pleunis-
mode.nl – www.pleunismode.nl – Facebook

• Restaria ’t Pannetje
 Aangepaste openingstijden Wo en Do 16:30 – 19:00 uur | Vr en 

Za 12:00 – 13:30 en 16:30 – 20:00 uur | Zo 13:00 – 20:00 uur – al-
leen afhalen – bestellen via 0495 626024

• Richard Vaessen Tweewielers
 Normaal  geopend – gratis bezorgen en ophalen – onderdelen 

kunnen gratis thuis bezorgd worden na telefonische bestelling 
0495-632366 – info@richardvaessentweewielers.nl

• Schoenmakerij De Schoenengarage
 Normale openingstijden – Di t/m Vr 9.30 tot 18.00 uur | Za 9.30 

tot 17.00uur – info@schoenengarage.nl – 0495-586531 – afha-
len en bezorging in overleg

• SE Raamdecoratie
 reguliere openingstijden – Di – Vr 10:00 – 18:00 uur | Za 10:00 

– 16:00 uur – 0495-622796 – www.se-raamdecoratie.nl – info@
schmitz-engelen.nl

• Shoeby Nederweert
 Di – Za 13:00 – 17:00 | Zo en Ma gesloten – vragen, reserverin-

gen of thuisbezorging bel 0495-632111

• Wijen · Relaxen · Wonen · Slapen
 normaal geopend met voorzorgsmaatregelen.

• zzZnurk Slaapcomfort
 Gewijzigde openingstijden: Ma 13.00-18.00 | Di-vr 08.30-18.00 | 

Za 08.30-17.00 – afspraak buiten openingstijden mogelijk – te-
lefonische dienstverlening – afhalen ook buiten openingsuren 
mogelijk  – gratis bezorging (24u of zelfs dezelfde dag) – 0495-
842646 – info@znurk.com – www.znurk.com

Gesloten
• Alatas
 telefonisch beschikbaar doordeweeks van 10:00 t/m 18:00 

0495840492 en 0629062948 – Reparaties op afspraak mogelijk 
– DHL, DPD, Western Union en Wish gesloten – info@alatas.nl – 
www.alatas.nl en online bestellingen via www.its-amazing.nl

• Cafetaria en catering D’indj bi-j Angelien
 06-30205548 – cafetaria.eind@gmail.com

• Dansrijck

• Eetcafé De Kleine Winst

• Em-Four
 bestellingen via Facebookpagina – www.em-four.nl – info@em-

four.nl – bezorgen binnen 15 km gratis – Verzenden boven €50 
gratis – 0652468669

• IJssalon Florence
 online bestellen via www.ijssalonflorence.nl/bestellen/

• Pins & Pints Bowling

• Pup Up Galerie Nederweert 

• Restaurant Bi-j Siem

• Restaurant Guulke eten en drinken 
 online cadeaubonnen kopen via www.guulke.nl

• Restaurant Diverso

• Shoetime
 Online shoppen gaat voor als nog door.

• Today Nederweert
 bezorgen voorlopig gratis 

• Wereldrestaurant Atlantis

Alleen telefonische bereikbaar
• Mackus Financiële Dienstverlening en Reisbureau 
 telefonisch bereikbaar 0495 632 001

• Roel Hermans administratie kantoor
 Openingstijden 9:00 – 17:30 uur – kantoor gesloten maar te-

lefonisch, video call en per mail bereikbaar – www.akroelher-
mans.nl – info@akroelhermans.nl

• Oorzaak Hoorkliniek
 Telefonisch bereikbaar doordeweeks van 11.00  tot 17.00 uur 

op 085-9026920 – Reparaties via https://oorzaakhoorkliniek.nl – 
Bestellingen voor batterijen, filters of schoonmaakartikelen via 
www.onlinehoortoestelkopen.nl

Dit is een initiatief van Ondernemers Vereniging 
Nederweert, Drukkerij van Deursen & Nederweert24

Voor de laatste update: kijk op www.nederweert24.nl.

Hang deze pagina in uw etalage!

Gewijzigde openingstijden winkels/bedrijven in Nederweert 
in verband met het Coronavirus
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