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Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!
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8 mei gaat de winkel van Pets&Co open

Dierenspeciaalzaak opent in Nederweert
Na weken van hard werken opent 
op 8 mei 2020 dierenspeciaalzaak 
Pets&Co Nederweert de deuren.
De dierenspeciaalzaak is geves-
tigd aan de Geenestraat in Ne-
derweert.
De eigenaren Ronald Vande-
wal en Suzanne Douven wilden 
al in april open gaan, maar het 
coronavirus zorgde voor enige
vertraging, en de geplande spec-
taculaire opening zal rustiger
verlopen.

Vijfhonderd vierkante meter.
De voormalige winkel van Marskra-
mer is omgebouwd tot een sfeervol-
le dierenspeciaalzaak.
Ronald en Suzanne hebben besloten 
om zelf zo veel mogelijk verbou-
wingswerk te verrichten.
“Het was een heel karwei” lacht Ro-
nald, maar het resultaat mag er zijn. 
Met een oppervlakte van 500 m2 is 
het een grote overzichtelijke winkel, 
met benodigdheden voor al uw huis-
dieren en diverse producten voor
een diervriendelijke tuin. 

Beleving
Vogels, hun eigen honden, een lees- 
en koffietafel en sfeervolle decora-
tieve elementen zoals een originele 
haringkar, zullen voor de beleving in 
de winkel zorgen.
U kunt hier terecht voor o.a. dier-
voeding, speelgoed en comforta-
bele manden en kussens, kooien, 
volières, hokken en andere beno-
digdheden voor uw huisdieren, of 
het laten samenstellen van een ca-
deaupakket. Daarnaast is er een 
speciale hoek ingericht met produc-
ten voor een diervriendelijke tuin; 

met o.a. insectenhuizen, nestkasten,
voer en voederhuizen voor buiten-
vogels en eekhoorns. 

De Pets&Co formule
Bij Pets&Co Nederweert zit het hart 
voor dieren(benodigdheden) op de 
juiste plek. In de gezellige winkel 
vindt u een breed assortiment en er-
vaart u een ongedwongen sfeer. 

U kunt er niet alleen terecht voor 
kwaliteitsproducten tegen een 
scherpe prijs maar ook voor infor-
matie en advies. Ronald en Suzanne 
begrijpen als geen ander dat u het 
beste wilt voor uw huisdier!

Bezorgservice
Vanwege corona wordt er direct 
ook een thuisbezorgservice opge-

zet, maar met de hondenwassalon, 
trimsalon en informatiespreekuur 
wordt gewacht tot versoepeling van 
de regels.

Kortom: Kiest u voor kwaliteit dan 
kiest u voor dierenspeciaalzaak 
Pets&Co Nederweert.
Iedere klant ontvangt tijdens de 
openingsweek een leuke attentie.

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

De zon gaat vanzelf weer schijnen

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

MOBIELE 
AIRCO’S

NU BINNEN!

Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN  Meijel

Tel.: 06-20974776
Tel. winkel: 06-83920973
www.rinivanrees.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met zaterdag 

van 9.30 tot 17.30 uur. 
Zon- en feestdagen van 10.30 - 16.30 uur

Meijel is dichterbij 
dan je denkt

Eerlijk advies op een 
respectvolle manier bij

• • Met een mooi assortiment vaste 
planten zoals Lavendel, Horten-
sia, bodembedekkers, enz.

• • Groot en schitterend assor-
timent perkplanten zoals: 
Gerarium, Bacopa,enz.

• Hangmanden in alle kleuren 
en maten.

• Prachtige nieuwe collectie bin-
nen - en buiten potten van 
zowel steen, kunststof en zink.

• Ook hebben we een grote col-
lectie rieten (hang) manden

• Gezellige en gezonde 
tuinkruiden

•• Volwassen blauwe bessen-
en bramenstruiken die dit 
seizoen al een grote en lekkere 
oogst geven.

•• Uitgebreid assortiment grassen 
•• Geënte tomaten en 

komkommerplanten

Alle zon- 
en feestdagen open

Redactie-adres:

Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert

tel. (0495) 63 26 25

fax (0495) 63 11 57

info@drukkerijvandeursen.nl

www.drukkerijvandeursen.nl

www.facebook.com/

drukkerijvandeursen

Hoofdredacteur:

Huib van Deursen

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

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl

Ronald en Suzanne zijn na de grote verbouwing trots op het resultaat.    Foto: Huib van Deursen

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Boeket 11 • 6031 PR  Nederweert • 06 363 01 352 
info@hugovossen.nl • www.hugovossen.nl

WIE BENT U?
Iemand die teveel verzekerd?
Bent u op de juiste manier verzekerd tegen goede 
voorwaarden en gunstige premie? Wij adviseren en 
vergelijken vrijblijvend en onafhankelijk.

‘Meister’ H.H.J. van den Heuvel 
werkte veertien jaar als onderwij-
zer in de Moost. Dat gebied was 
een deel van de Peel op de grens 
van Limburg en Brabant. Vanaf 
eind negentiende eeuw werd er
turf gewonnen door de firma van 
de Griendt. Voor de kinderen van 
de turf-arbeiders werd een school 
gesticht. Het was een openbare 
school op het gebied van de ge-
meente Nederweert. Van den 
Heuvel heeft daar school gedaan 
tot hij in september 1944 ‘bevrijd’ 
werd door het bombardement 
van de Peel. 

Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding 
is zijn zoon Peter gaan zoeken naar 
wat de bevrijding voor zijn vader en 
voor de Moost heeft betekend. Hoe is 
de school begonnen? Hoe is het mijn 
vader vergaan? Hoe heeft het ge-
meentebestuur van Nederweert zich 
ingezet? Hoe kwam de school aan zijn 
einde? Dat soort vragen worden hier 
beantwoord. Ook wordt duidelijk 
welke rol de inspecteur van het Lager 
Onderwijs hierin gespeeld heeft. Een 
relatief onbekend stuk Nederweerts 
onderwijsverleden in twee afleverin-
gen geschreven door Peter van den 
Heuvel onder auspiciën van de Stich-
ting Geschiedschrijving Nederweert.

Voorgeschiedenis
De Moost, een veengebied in de drie-
hoek Nederweert, Meijel en Someren. 
Je kwam er als je vanuit Nederweert 
langs de Zuid-Willemsvaart naar Sluis 
13 reed. De brug over meteen linksaf 
en een eind verder rechts langs het 
Peelkanaal. Midden in dit gebied la-
gen een aantal huizen van turfstekers, 
een paar café’s, een schooltje, winkels 

en wat huizen van kantoorpersoneel. 
En niet te vergeten het imposante huis 
van de familie Smits. P.J. Smits was de 
opzichter die namens de firma van de 
Griendt rond 1900 de leiding had over 
de turfafgravingen. Hij was ook dege-
ne die er voor gezorgd had dat in 1895 
een openbare school werd gesticht 
voor de kinderen van de arbeiders 
en ook zijn kinderen. In 1901 werd ze 
alweer gesloten. Het duurde tot 1930 
voordat zijn zoon Frans ervoor zorgde 
dat er een nieuwe school kwam. Het 

werd opnieuw een openbare school 
die viel onder het gemeentebestuur 
van Nederweert. Frans Smits had de 
firma van de Griendt kunnen over-
halen het oude schooltje uit 1900 
helemaal op te knappen. Ook de on-
derwijsinspecteur uit Roermond deed 
een duit in het zakje. Hij stuurde op 22 
april 1930 een brief aan het gemeen-
tebestuur. Daarin merkte hij fijntjes 
op dat het voordeliger was de oude 
school door de Maatschappij van de 
Griendt’s Land-Exploïtatie op te laten 

knappen “en tegen zeer billijken prijs 
beschikbaar te stellen” dan zelf een 
nieuwe school te bouwen. Wat schrijft 
hij nog meer in zijn brief. Dat er in dit 
“gehucht” 19 leerplichtige kinderen
woonden. Dat ze meer dan 4 km van 
de “dichtstnabijzijnde” school in Os-
pel af woonden. En het hoofd van de 
school in Ospel schreef: “Als het re-
gent, houden de ouders hun kinderen 
meestal thuis”. 

Lees verder elders in dit blad.

Aflevering 1

De Meister van de Moeëst 1930–1944

Ligging van de school in de Peelkolonie van De Moost. Pal op de provinciegrens, nog nét op Nederweerter grondgebied. 
Letterlijk ‘in the middle of nowhere’ zoals te zien is op deze topografische kaart van omstreeks 1940. De provinciegrens 
loop diagonaal door de figuur.
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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 HUURTE 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 GEVRAAGDPERSONEEL 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 AANGEBODENPERSONEEL AANGEBODEN
Ik ben 14 jaar en heb al vaker opge-
past, wil dit meer gaan doen. 
06-123 456 78

Voor een advies op maat over CV ketels, airco, ventilatie, 
warmtepompen en het renoveren van uw badkamer bent 
u bij ons aan het juiste adres.

In onze vernieuwde installatiewinkel / magazijn (geopend 
van dinsdag t/m zaterdag) informeren wij u ook graag over 
beregeningsinstallaties. U bent van harte welkom.

Peelsteeg 7a, Nederweert
telefoon 0495 - 631927
www.wielcoolen.nl

Nieuw
Nu ook in ons 
assortiment:
beregenings-
installaties

Wij adviseren u 
graag over de 

beregening van 
uw tuin

containerverhuur 10-40m3

Molenweg 95,  6003 NC  Weert  -  Tel. 06 83 17 41 09

PERKPLANTEN
Beste mensen,
Vanwege de coronaproblematiek voeren wij de volgende 
maatregelen in:
• Ook wij hanteren de 1.50 meter afstandregel
• Indien mogelijk, KOM ALLEEN 
• Alles is ruim opgezet
• Karren worden gereinigd
• Handen wassen is ook mogelijk

Samen met uw medewerking staan we sterk!!!!

PLANTENKWEKERIJPLANTENKWEKERIJ

ARKESTEIJNARKESTEIJN
Karissteeg 26 Nederweert tel 0495-663344

Openingstijden: ma t/m vrij 9.30-17.30  zat 9.00-17.00
Verpakking s.v.p. zelf meenemen

Het beloofde een speciale editie te 
worden, maar helaas gaat de rol-
stoeltocht van 2020 niet door in ver-
band met het coronavirus. Jaarlijks 
wordt in juni de rolstoeltocht geor-
ganiseerd, waarbij gemiddeld zo’n 60 
rolstoelafhankelijke deelnemers zijn. 
Een activiteit die binnen vijf jaar tot 
een enorm succes is uitgegroeid. Dit 
jaar zou de vijfde editie plaatsvinden, 
een mooie reden om iets extra’s te 

Geen rolstoeltocht 2020 in Nederweert
regelen. Maar helaas, we stellen het 
gewoon uit naar volgend jaar en zien 
ook dan weer graag veel enthousi-
aste deelnemers. 
Voorlopige datum 2021 woensdag 9 
juni, uitwijkdatum bij slecht weer 16 
juni 2021

Groetjes
Werkgroep Rolstoeltocht Neder-
weert

Vrijdag 1 mei opende ViaDAL zijn 
deuren aan de Burgemeester Ho-
busstraat 41 in Nederweert. Een 
makelaarskantoor mét finan-
cieel adviseurs onder één dak. 
Initiatiefnemers Danny Onckels 
(Weert), Ard Geven (Nederweert) 
en Linda Moonen (Ospel) heb-
ben de handen ineengeslagen. 
Zij gaan vanaf deze plek mensen 
die zich oriënteren op de woning-
markt bijstaan in aan- en verkoop 
van een woning en kunnen hen 
tevens voorzien van financieel 
advies. 

Alle drie hebben ze meer dan ruime 
ervaring opgedaan in de makelaardij 
en/of de financiële branche. Het was 
dan ook dankzij hun werk dat hun 
paden zich kruisten. Linda en Danny 
werkten voorheen als collega’s samen 
bij een makelaarskantoor in Neder-
weert. Ard daarentegen was jaren-
lang als hypotheekadviseur werk-
zaam bij een financieel adviesbureau 
in Weert. 

Van klik tot samenwerking
Via gezamenlijke klanten kwamen de 
initiatiefnemers jaren geleden met 
elkaar in contact. Van het een kwam 
het ander. Ard vertelt: “Het klikte tus-
sen ons en onze gesprekken gingen 
vaker over waarom het bij makelaar-
skantoren vaak ontbrak aan financi-

eel advies. In onze ogen een gemiste 
kans. Want bij het aan- of verkopen 
van een woning komt altijd het huis-
houdboekje op tafel. Naast onze per-
soonlijke drijfveren bleken dit uitein-
delijk twee belangrijke redenen om 
eens te praten over een eventuele sa-
menwerking. En die heeft uiteindelijk 
geleid tot de oprichting van ViaDAL.”
Met ViaDAL richten ze zich op de wo-
ning- en financieel adviesmarkt in Ne-
derweert, Weert en omgeving. Maar 
wat schuilt er eigenlijk achter die 
naam? En waarom juist nu, in tijden 
van corona? Danny vertelt: “Omdat 
we met ons concept inzetten op het 
zorgeloos genieten van je ideale wo-
ning, kan een klant met ons alle drie 
te maken krijgen. Vandaar ViaDAL, 

ViaDAL opende zijn deuren 

Makelaardij en financieel advies onder één dak
waarbij DAL een samenstelling is van 
de eerste letters van onze voornamen. 
En dat we nu net in tijden van corona 
daadwerkelijk gaan starten, dat had-
den we uiteraard niet voorzien. We 
hebben ons goed voorbereid om nu 
toch door te kunnen pakken.”

Openen op gepaste afstand
ViaDAL opende zijn deuren met de 
stille trom. Een vreemde situatie nu 
de wereld geteisterd wordt door 
het coronavirus. Dat wat een mo-
ment vol vreugde en enthousiasme 
had moeten zijn, lijkt het nu meer 
gepast om de vlag halfstok te han-
gen. Linda: ‘Hoewel we lang hebben 
toegewerkt naar dit moment, voelt 
het niet goed om met de huidige ge-
zondheidscrisis een feestelijke ope-
ning te organiseren. Dat stellen we 
uit tot een volgend moment. Dan 
zijn vrienden, familie en klanten van 
harte welkom om met ons het glas 
te heffen. Met inachtneming van de 
coronamaatregelen kunnen we toch 
klanten ontvangen op kantoor, hen 
thuis of online te woord te staan en 
bezichtigingen organiseren. Vrijdag 1 
mei gingen onze deuren open en we 
proosten zelf alvast op die bijzondere 
mijlpaal in deze uitzonderlijke tijd.” 

Ga voor meer informatie naar 
www.viadal.nl of volg ViaDAL op 
Facebook @ViaDAL.makelaardij.
financieeladvies. 

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB



UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENSSTEVENS
TELEVISIESTELEVISIES

Grootschoterweg 105 · Budel-SchootGrootschoterweg 105 · Budel-Schoot
TTel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NLWWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

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

TROUWPLANNEN?
Informeer dan eens naar onze  
uitgebreide collectie trouwkaarten. 

Smolenaers Parket en PVC
Het adres voor uw PVC-vloer zowel plankmotief, 

visgraatmotief en tegelmotief.
Wij komen graag met de kleurenstalen naar 

U toe, ook in de avonduren zijn we bereikbaar.
Ook voor houtenvloeren(Multyplank) 

opschuren en onderhoud.

Ron Smolenaers: 06-526 292 93
Bgg.: 06-236 107 83

ronshoutenvoeren@hotmail.com

NEDERWEERT

GEOPEND
v.a. 8 MEI
Voor al uw 
dieren-
benodigd-
heden en 
buitenvogel 
producten
* GRATIS bezorging *

Geenestraat 8  | |  0495-500 391  | |  nederweert@petsenco.com

GEOPEND
v.a. 8 MEI

buitenvogel 

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

Mei-maand:
Pioenrozen-

maand

Verkrijgbaar: 
Maatschap Jonkers 

Hulsen 9 Nederweert-Eind
Mob.: 06-25328053

Naarmate je ouder wordt, krijg 
je te maken met krachtverlies. 
“Daarom is het zo belangrijk om 
te blijven bewegen en krachtoe-
feningen te doen. Dansen is een 
laagdrempelige vorm van be-
wegen. Iedereen kan meedoen! 
Het is niet alleen leuk, je haalt er 
ook herinneringen mee op én het 
brengt een gesprek op gang.”

Herinneringen 
Iedereen kent wel een liedje of mu-
ziekstuk dat bijzondere emoties op-
roept. Herinneringen aan een mooie 
vakantie, een bruiloft of een nummer 
van jou en je partner. Muziek doet 
iets met mensen. Dit geldt ook voor 
bewegen. Het maakt een stofje aan 
dat een gelukkig gevoel geeft. “Voor 
ouderen is het vaak aangenaam om 
muziek en bewegen met elkaar te 
combineren. Het brengt een bepaal-
de sfeer en dat zorgt voor een leuke 
activiteit. Naast dat muziek tijdens 
het bewegen een stimulans kan ge-
ven, kan het ook bijdragen om een 
gesprek op gang te brengen. Zeker 
wanneer je muziek afspeelt van een 

Bewegen en muziek

bepaalde periode. Daarnaast kan mu-
ziek ook bijdragen aan een betere 
nachtrust. Kies in dat geval voor rus-
tige muziek.”

Muziek verbindt
Onze beweegcoaches combineren 
bewegen en muziek met regelmaat. 
Denk aan beweegactiviteiten op mu-
ziek of een Silent Disco voor senioren. 
“Iedereen beleeft muziek op zijn of 
haar eigen manier. De een zingt en 
danst erop los. Terwijl een ander ge-
niet in stilte. Muziek verbindt en dat 
is duidelijk merkbaar. Mensen bewe-
gen enthousiaster mee als er muziek 
op staat. Het zijn fantastische mo-
menten.”

Vragen over bewegen
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 Pien via 
PCP.deSwart@landvanhorne.nl. 
Zij helpt u graag!

Wekenlang thuisblijven zorgt ervoor 
dat de verveling toeslaat. We zijn het 
niet gewend om 24 uur beperkt te 
zijn in onze bewegingsvrijheid. Kleine 
worden grote ergernissen, de tuin al 
lang voorzien van zomerplanten en 
nieuwe aarde, de kelder en zolder 
zijn opgeruimd en alle rommel met 
de aanhangwagen allang naar de Mi-
lieustraat gebracht.

Wat wel een goed gevoel geeft, is 
het weer. Volop zon, heerlijk wan-
delen, fietsen of gewoon in de tuin 
zitten geeft menigeen weer energie. 
We moeten er niet aan denken als er 
twee maanden regen was gevallen. 
Toch blijven de vrije uren waar we 
soms geen raad mee weten. 

Humanitas geeft u een aantal sugges-
ties om die tijd beter in te vullen, leu-
ker te maken of misschien wel tot een 
blijvende gewoonte te maken.

- Houd regelmaat in het dagritme en 
stap op de normale tijd uit bed. Be-
gin met wat lichte gymnastiek. Om 
9.15 uur laat Omroep Max een aan-
tal oefeningen zien die voor een 
ieder te doen zijn.

- Via internet kunt u gratis online 
wenskaarten versturen. Stuur naar 
verpleegkundigen, ziekenhuis of 
uw eigen huisarts een leuke of 
dankbare kaart. Kinderen, klein-
kinderen en familie vinden het ook 
ontzettend leuk een echte kaart te 
ontvangen. Maar een kaart naar 
opa of oma sturen zal zeker ge-
waardeerd worden.

- Facetime is een manier om elkaar 
op de telefoon of laptop te zien 
en spreken. Weet je niet hoe dat 
werkt? Vraag het de kinderen, zij 

willen je dat vast graag uitleggen. 
- Heeft u dvd’s in de kast staan: zet 

weer eens zo’n ouderwetse disc op. 
Kijk naar de bijzondere documen-
taires van Love Nature op de tv of 
gebruik Youtube voor humoristi-
sche video’s. Het is weer zoveel an-
ders dan de constante programma- 
en nieuwsstroom over het corona 
virus.

- Een wandeling of korte fietstocht 
in de natuur of in de omgeving 
geeft u extra conditie en leidt de 
gedachten af. 

- Kaarten met de huisgenoten geeft 
ook de nodige afleiding. 

- Maak een Whats App groep om 
met familie en kennissen regelma-
tig van gedachten te wisselen. 

- Al eens over nagedacht om vrijwil-
liger bij Humanitas te worden ? 
Kijk op onze website voor de mo-
gelijkheden. 

- Probeer mondkapjes te maken. Die 
gaan we zeker de komende tijd 
nodig hebben. Klik op  : https://m.
youtube.com>watch voor een een-
voudige manier.

- Lezen werkt ontspannend. Overal 
zijn boeken te huur of te koop. 

- Maak een speciaal diner voor twee. 
Genoeg recepten die in de bladen 
van de supermarkten gratis na te 
slaan zijn.

- Praten als afleiding of om hulp vra-
gen kan altijd via ons speciale tele-
foonnummer hieronder.

Humanitas wenst iedereen veel af-
wisseling en een goede gezondheid 
in deze zo moeilijke tijd. 
Ook geïnteresseerd geraakt in Hu-
manitas? Laat het ons weten op: 
midden-limburg@humanitas.nl of bel 
naar: 06 351 207 76.

Humanitas Nieuws

Aflevering 1

De Meister van de Moeëst 1930–1944
Vervolg voorpagina.

De inspecteur trok daaruit de conclusie 
dat dit slecht was voor deze kinderen. 
Maar, en nu komt het, ook voor de 
kinderen uit Ospel die de school daar 
bezochten. “Immers deze verzuimers 
werken remmend op den geregelden 
voortgang van het onderwijs. Daar-
door was ook het zittenblijven erg 
groot”. Trouwens deze inspecteur Ja-
cob Cals was de vader van Jo Cals, de 
latere minister van onderwijs en pre-
mier. Vooral bekend van de Mammoet-
wet en de “Nacht van Schmelzer”.

Start in Nederweert
Al eerder, nl. op 4 maart 1930, had-
den de ouders samen een brief laten 
schrijven aan het gemeentebestuur 
van Nederweert. Ze hanteerden de-
zelfde argumenten als de inspecteur. 
Ze maakten het heel dramatisch: “Dat 
de weg naar de school in Ospel over 
een lengte van c.a. 2 K.M. bestaat uit 
een zoogenaamde moerbaan, waar-
over des winters zelfs vervoer per kar 
of ander middel van vervoer onmo-
gelyk is. Dat thans de schoolgaande 
kinderen van het gehucht “de Moost” 
vaak nat ter school komen en des win-
ters by regenachtig weer doorloopend 
met natte voeten en kleeren  in het 
duister te huis aankomen”. Dus de 
school kwam er. Het werd een een-
mansschool. Alle kinderen zaten in 
één lokaal. Ze kregen om de beurt les 
van de enige onderwijzer. Hij was ook 
tegelijk hoofd van de school. Omdat 
het een openbare school was had ze 
geen naam van een heilige, zoals b.v. 
de St.Lambertusschool. Ze heette ge-
woon O.L. School Moost. 
Het gemeentebestuur van Neder-
weert zocht hiervoor een onderwijzer. 
Ze plaatsten een oproep in dagblad 
de Limburger Koerier. Een totaal on-
bekende solliciteerde op de vacature. 
Ene H.H.J. Van den Heuvel uit Neerit-
ter. Hij had de Normaalschool in Maas-
tricht doorlopen. Hij werkte als on-
derwijzer vanaf 1 september 1923 in 
Beegden aan de O.L. School. Was hij 
toe aan een nieuwe uitdaging? Wilde 
hij eigen baas worden? Of was het zijn 
sociaal gevoel wat hem naar de Moost 
dreef? Wilde hij de kinderen en de ou-
ders daar in de Peel verder helpen? Hij 
werd op 1 december 1931 benoemd 
tot onderwijzer en hoofd.

Anderhalve maand eerder, op 13 ok-
tober, was hij getrouwd met Margriet 
Dalemans uit Grathem, dochter van 
meister Dalemans. Ze gingen wonen 
in de Kerkstraat in Nederweert dicht 
bij het huis van Juf Pubben. Van daar 
fietste hij iedere dag, zes dagen per 
week, naar de school in de Moost. 
Acht kilometer heen en acht kilometer 
terug, zomer en winter over onverhar-
de wegen. In de winter vol met kuilen 
en gaten, modder en wielsporen van 
de boerenkarren. Op een fiets zonder 
versnelling en tegen het einde van de 
oorlog met houten banden. Elke dag 
op tijd daar zijn, zeker in de winter, 
om de kachel aan te steken. Hij had 
wel een auto, maar die gebruikte hij 
alleen op zondag. De auto zou veel 
te vies worden en te veel lijden op de 
zandwegen. 

De eerste zeven jaren in de Moost
Elke dag werd begonnen met gebed, 
daarna rekenen en taal. Er zaten zo’n 
twintig kinderen van 6 tot 14 jaar in 
de klas. In leeftijdsgroepjes verdeeld, 
die elk apart les kregen. Terwijl een 
groepje onderricht kreeg moesten 
de andere kinderen zelfstandig bezig 
zijn. Aan de muur hing een landkaart 
van Nederland. 8 Wandplaten met 
voorstellingen zoals de belegering 
van een Middeleeuwse stad of het 
leven in en bij het water. In de hoek 
stond de kist met nog meer land-
kaarten. Ook het leesplankje ontbrak 
natuurlijk niet. Samen werd er op-
gedreund: Aap, noot, mies, zus, jet, 
enz. tot en met hok, bok, kous. En de 
tafeltjes van vermenigvuldiging: een 
maal twee is twee, twee maal twee 
is vier, drie maal drie is zes en ga zo 
maar door. Zo vergingen de seizoe-
nen en de jaren in de Moost. In 1932 
werd hun eerste dochter Lène ge-
boren. In 1933 op hun trouwdag en 
zijn verjaardag 10 november kwam 
Lies. In 1936 werd dochter nummer 
drie Tilly geboren. Af en toe nam hij 
een van de kinderen achter op de 
fiets mee naar school. je moest dan 
de hele dag blijven tot je weer op 
de fiets mee naar huis ging. Je zat 
op de laatste bank achter in de klas. 
Zo kon je goed zien hoe je vader de 
hele dag druk in de weer was. Lesge-
ven aan de kinderen en ze een beetje 
opvoeden. Soms deed je een dutje. 
Niet ongevaarlijk want je kon zomaar 
opzij uit de bank tuimelen. Je kreeg 
wat boekjes van je vader-meister om 
in te kijken. Als je je verveelde ging 
je maar wat op onderzoek uit. Aan 
de voorkant van de bank zat een me-
talen schuifje. Als je dit naar rechts 
schoof kwam een potje tevoorschijn. 
Zou het leeg zijn of zou er iets in zit-
ten? Even voorzichtig proberen met 
je wijsvinger. Het voelde wel nat, toch 
maar eens kijken. Jezusmina, de hele 
vinger was zwart. Paniek, huilen of je 
leven er vanaf hing. Vader kwam snel 
aanlopen met een inktlap. Hij veegde 
de vinger af en al gauw was de rust 
weergekeerd. Ook op zaterdag werd 
er school gedaan.

Peter van den Heuvel
(wordt vervolgd)

Benoemingsbrief van Meester van den 
Heuvel uit 1931. Archief SGN.

Zeldzame foto van de De Moost. Op de voorgrond wordt een turfschip beladen. 
Op de achtergrond zijn de school en de huizen van het minidorpje van De Moost 
te zien. Het werd volledig verwoest tijdens de bevrijding in 1944. 

Foto: collectie Gerard Kluijtmans.

AGENDA MEI 2020
10 Jubileumschuttersfeest St. Joris Wessem 
(GECANCELD)
16 Tinus Stienen Beker (GECANCELD)
17 392e Bondsschuttersfeest St. Paulus Rog-
gel (VERPLAATST 2021)
21 Dorpsschieten (GECANCELD)
23 Vierkamp bij St. Antonius Nederweert 
(GECANCELD)

CORONA UPDATE
Wij zijn helaas genoodzaakt zijn om alle 
evenementen tot 1 september af te lassen. 
Zodra hier verandering in komt, is dat te vin-
den in het Weekblad voor Nederweert of op 
onze website www.st-lucie.nl . 

I.v.m. de maatregelen rondom 
het Coronavirus zullen de 

sportactiviteiten voorlopig 
komen te vervallen. 



Ook vestigingen in:
Cuijk
Maastricht
Baarle-Nassau
Eindhoven, Venlo,
Panningen, Sittard
RRoermond, Hoensbroek
en Valkenswaard

Poell De Verfzaak
Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert

0495 - 74 59 16
Ma - Vr
Za
Zo

08.00 - 17.00
09.00 - 17.00
11.00 - 16.00

NIEUW

NIEUW

NIEUW

L'Authentique - Betonlookverf

L’Authentique betonlookverf is een watergedragen, decoratieve verf, waarmee je wanden of 
woonaccessoires een betonlook afwerking te geven. De verf is geschikt voor wanden en op houten 

ondergronden. Allereerst moet de betonlook primer van L’Authentique worden aangebracht. 
De primer zorgt ervoor dat de betonlookverf beter hecht en beter tot zijn recht komt.

€70,95 1 liter

EinzA - Premium Fassaden

De EinzA Premium Fassaden is een hoogwaardig matte gevelverf met een bijzonder ‘clean-effect’. 
Door een silicaatnet structuur zal een langdurig zelfreinigend-effect ontstaan.

Deze verf heeft een uitstekende hechting aan de ondergrond en een super dekkracht.

€269,10 10 liter

10 liter€124,95

10 liter€131,90

10 liter€124,9510 liter€89,95

10  liter€199,9510 liter€180,80

MUURVERF

1 liter€72,55

1 liter€44,54 1 liter€50,46 1 liter€52,99

1 liter€63,60 1 liter€80,201 liter€29,70

1 literv€71,84

LAK

De Wijzonol LBH SDT Ultra Hoogglanslak is de allernieuwste topper van Wijzonol. Je kunt het inzetten als een hoogwaardig verfsysteem gewenst is. Dankzij Super Durable Technology (SDT) 
zorgt de LBH Ultra Hoogglanslak ervoor dat je minimaal 10 jaar vooruit kunt. Om het best mogelijke eindresultaat uit de verf te halen, gebruik je de Wijzonol LBH SDT Ultra Grondlak. 

De grondlak hecht goed, is vochtregulerend en zorgt voor een strak en glad oppervlak. Daarnaast zorgt deze grondlak voor een optimale glansprestatie. 

€96,30 1 liter

€65,50 1 liter

Wijzonol LBH SDT Ultra

A
anbiedingen geldig t/m

 20 m
ei 2020.

Zet- en drukfouten voorbehouden.



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

Studenten van de HAS Hogeschool 
in Den Bosch onderzoeken voor hun 
afstudeerproject de wegbermen in de 
gemeenten Weert en Nederweert. Zij 
brengen de aanwezigheid van soorten 
planten en insecten in verschillende ber-
men in het buitengebied in kaart. Met 
deze informatie gaan zij beide gemeen-
ten adviseren in het ecologisch berm-
beheer. Misschien komt u het drietal 
ergens tegen tijdens hun veldwerk. 

Mocht u vragen hebben of uitleg willen 
over hun onderzoek, spreek Bogi, Jule 
en Tijl gerust even aan op afstand. Tot 
ongeveer eind mei speuren zij geregeld 
in de bermen, waarbij zij uiteraard zelf 
ook afstand houden tot elkaar. 

Ecologisch bermbeheer
Weert en Nederweert willen hun weg-
bermen een hogere ecologische waarde 
geven. Dit is belangrijk, omdat de biodi-
versiteit in de stad en het buitengebied 

de laatste jaren onder druk is komen 
te staan. Dat komt door de toene-
mende verstedelijking en de overgang 
van kleinschalig cultuurlandschap naar 
grootschalige landbouw en intensieve 
veehouderij. Wegbermen zijn voor in-
secten en planten zeer waardevol om 
zich te kunnen verplaatsen of versprei-
den tussen verschillende leefgebieden. 

Onderzoek in praktijk
Na het veldonderzoek maken de stu-
denten een plan voor het beter inrich-
ten en beheren van de wegbermen. 
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar 
de monitoring van de natuurwaarden. 
Daarmee creëren we meer natuur, ook 
in deze smalle stroken naast de weg in 
het buitengebied. 

Balans
Het advies gebruiken de gemeenten 
om het huidige bermbeheer aan te 
passen. Er zal vooral aandacht zijn 

voor het herstellen van de balans in 
biodiversiteit. De gemeente Weert be-
heert vanaf dit jaar bij wijze van pilot 
al delen van bermen op een andere 
manier. Dit houdt in dat er bermen 
intensiever worden gemaaid, zodat 
ze verschralen. De overwegend saaie 
grasbermen worden zo bloemrijker en 
een bron van leven. 

Maaien 
Andere bermen worden juist minder 
gemaaid. Hierdoor bieden ze meer 
beschutting voor kwetsbare insecten. 
Om het juiste resultaat te bereiken, is 
het nodig dat maaiactiviteiten alleen 
vanuit gemeentelijke opdracht worden 
uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat 
bermen eigenhandig gemaaid worden. 

Met deze veranderende aanpak dra-
gen we bij aan het herstel van biodi-
versiteit in ons buitengebied. Heel veel 
succes Jule, Tijl en Bogi!

Allemaal beestjes... 
Bogi, Jule en Tijl op zoek naar biodiversiteit in de bermen

Bruggen bijhouden 
In mei vinden in opdracht van Rijkswa-
terstaat onderhoudswerkzaamheden 
plaats aan de bruggen 2, 3 en 4 over 
het Voedingskanaal in Nederweert. 
Er worden wegafzettingen gebruikt. 
Alleen voor brug 2 is er een tijdelijke 
omleiding ingesteld. Omdat brug 1 
op termijn wordt vervangen, wordt 
deze niet meegenomen in de onder-
houdsronde. Rijkswaterstaat probeert 
de overlast voor aanwonenden en 
weggebruikers tot een minimum te 
beperken. 

Jeugd mag weer sporten

HAS-studenten Jule, Bogi en Tijl zijn de komende weken veel in ons buitengebied te zien. De foto is gemaakt voor de coronamaatregelen. 
Begin juli ronden zij hun onderzoek af.

Het kabinet heeft besloten dat er 
onder voorwaarden per 29 april weer 
door kinderen en jongeren georga-
niseerd gesport mag worden in de 
buitenlucht. Dat is goed nieuws voor 
de Nederweerter sportende kinderen 
en jongeren! 

In overleg met de buitensportver-
enigingen en de jeugdverenigingen 
hebben we bekeken hoe we dit op een 
goede manier kunnen organiseren. Om 
er samen voor te zorgen dat we hier 
verantwoord invulling aan geven en de 
richtlijnen van het RIVM volgen, zetten 
we de nieuwe spelregels op een rij.

Regels
Kinderen tot en met 18 jaar mogen ge-
organiseerd buiten sporten als:

 er een activiteit voor hen gepland 
staat
 ze zich tijdig aanmelden voor de 
sportactiviteit
 ze zoveel mogelijk op eigen gelegen-
heid en bij voorkeur alleen naar de 
sportlocatie komen (als de leeftijd dit 
toelaat)
 ze maximaal 10 minuten voor aan-
vang van de sportactiviteit op de 
sportlocatie aanwezig zijn
 ze de sportlocatie zonder ouders of 
andere begeleiders betreden
 ze geen officiële wedstrijden spelen
 ze zoveel mogelijk eigen materialen 

gebruiken en deze direct na gebruik 
reinigen
 ze een eigen, gevulde bidon of an-
dere drinkfles meenemen
 ze zich thuis omkleden en douchen
 ze 1,5 meter afstand houden tot 
elkaar en tot de trainer/coach (kinde-
ren tot en met 12 jaar hoeven deze 
afstand niet te houden!)
 ze direct na de sportactiviteit naar 
huis gaan
 zij en gezinsleden geen verkoud-
heidsklachten of koorts hebben
 ze de aanwijzingen van de sportorga-
nisatie opvolgen
 ze op de hoogte zijn van de algeme-
ne veiligheids- en hygiëneregels

Bovengenoemde maatregelen gelden 
alleen voor buitensportverenigingen, 
dus niet voor de binnensport! 

Graag sporten, maar geen lid
Het kabinet heeft sportorganisaties 
opgeroepen om ook niet-leden de kans 
te geven om mee te sporten. Diverse 
sportorganisaties in Nederweert geven 
hier graag gehoor aan. Dus heeft uw 
kind zin om mee te sporten, informeer 
dan bij de betreffende sportvereniging 
naar de mogelijkheden. Voor niet-leden 
gelden uiteraard dezelfde spelregels als 
voor leden. 

We wensen de jeugd veel sportplezier!

Sluiten bedrijfspanden
Burgemeester Op de Laak heeft be-
sloten om twee bedrijfspanden aan 
de Magnesiumstraat in Nederweert 
voor de duur van twee maanden te 
sluiten vanwege overtredingen van de 
Opiumwet.

In één bedrijfspand is een hennepkwe-
kerij en hennepstekkerij opgerold. Er 
werden ongeveer 230 hennepplanten 
en 1.500 hennepstekken aangetroffen. 
In een ander bedrijfspand is een hen-
nepkwekerij met ongeveer 330 hennep-
planten ontmanteld.

Vanaf 1 mei
Alle planten en apparatuur zijn in 
beslag genomen en vernietigd. De 
besluiten zijn genomen op basis van het 
zogenaamde Damoclesbeleid. De beide 
bedrijfspanden zijn met ingang van 1 
mei 2020 gesloten.

Damoclesbeleid
Op grond van artikel 13b Opiumwet 
is de burgemeester bevoegd bestuurs-

dwang toe te passen als in woningen of 
lokalen (dan wel in of op bij woningen 
of lokalen en daarbij behorende erven) 
verdovende middelen worden verkocht, 
afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. 
Deze maatregel betekent dat de burge-
meester een woning of lokaal en daarbij 
behorende erven mag sluiten.

Woningbouwplan Hoebenakker nadert 
zijn afronding. Het is een prachtige wijk 
aan het worden. Een plek waar we nog 
aan de slag gaan, is de locatie van het 
voormalige agrarische bedrijf Linders 
(Strateris 32). De stallen zijn daar al eni-
ge tijd geleden gesloopt. Nu beginnen 
we met het bouwrijp maken. Daarvoor 
is het nodig een bestemmingsplan op te 
stellen en de grond te saneren. 

Saneringsplan
De grond van de agrarische locatie 
Linders is verontreinigd. Er is een 
saneringsplan opgesteld om de grond 
schoon te maken. Dit plan is inmiddels 
goedgekeurd door de provincie. De 
aanbesteding van het werk loopt. De 
sanering vindt plaats in september en 
oktober 2020. We verwachten dat de 
werkzaamheden ongeveer vier weken in 
beslag nemen. 

Werkzaamheden 
Tijdens de sanering worden alle veilig-
heidsmaatregelen die nodig zijn in acht 
genomen. Het saneren bestaat uit graaf-
werkzaamheden, het zeven van grond 
en de af- en aanvoer van grond met 
vrachtwagens. We doen er alles aan om 

de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Maar we kunnen niet voorkomen dat 
er in de wijk Hoebenakker niets van te 
merken is. 

Bestemmingsplanprocedure
Op dit moment is woningbouw nog niet 
mogelijk in het te ontwikkelen gebied. 
Daarvoor is een nieuw bestemmings-
plan, specifiek voor deze locatie, in de 
maak voor zeven bouwkavels. De plan-
ning is dat dit plan na de zomervakantie 
ter visie wordt gelegd. In deze periode 
kunt u, als u dat wilt, reageren op het 
bestemmingsplan. 

Vaststelling door de raad
Rond de jaarwisseling wordt het be-
stemmingsplan ter vaststelling voorge-
legd aan de raad. In het voorjaar 2021 
start het bouwrijp maken van de locatie 
waarna de bouwkavels in de verkoop 
komen. 

Ontwikkelingen
Uiteraard willen wij u zo goed en com-
pleet mogelijk informeren over deze 
nieuwe ontwikkelingen. Dit zullen we 
via het Gemeente Contact en de website 
regelmatig blijven doen.

Hoebenakker krijgt er zeven kavels bij

Donderdag 7 mei 2020

Wekelijkse informatierubriek
van de gemeente Nederweert

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

 @GemNederweert 

  Facebook.com/GemeenteNederweert

Mogelijkheden voor het inzien van de officiële 
bekendmakingen.

Website
Op onze website www.nederweert.nl staan 
de bekendmakingen onder Bestuur & 
Organisatie>Bekendmakingen. Een wekelijks 
overzicht van de bekendmakingen vindt u onder 
Inwoners>Actueel>Bekendmakingen pdf.
 
E-mailservice
Een handige service is de gratis e-mailservice 
Bekendmakingen. Als u zich hierop abonneert, 
ontvangt u direct de meest recente lokale, 
maar ook regionale en landelijke bekend-
makingen per e-mail. Aanmelden is eenvoudig. 
Ga naar www.overheid.nl/attenderingsservice. U 
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen 
u wilt ontvangen.

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

Moois in de grond?
Op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 
mei vindt er een archeologisch onderzoek 
plaats bij de Randweg-West/Molenweg. 
Dit is nodig voor de aanleg van een zoge-
naamde groene berging/klimaatbuffer.

Deze buffer zorgt ervoor dat het verdunde 
overstortwater op deze locatie kan infiltre-
ren en niet wordt afgevoerd naar de sloot 
van het waterschap.

Waterkwaliteit
We leggen de buffer in eerste instantie 
voor de waterkwaliteit en verbetering 
van de ecologie in de Rosveld-lossing aan. 
Maar ook houden we zo zoveel moge-
lijk water vast. Dit laatste wordt steeds 
belangrijker, omdat er steeds langere peri-
oden komen van extreme droogte. 

Archeologische waarde
Vooralsnog gaat het om een sleuvenon-
derzoek vanwege de te verwachten hoge 
archeologische waarde. Mochten uit dit 
(voor)onderzoek belangrijke aanwijzin-
gen gevonden worden, dan kunnen de 
werkzaamheden langer gaan duren. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door VUhbs. 

Meedenken
De bewoners van aangrenzende woningen 
zijn met een brief op de hoogte gesteld 
van de komst van de buffer en het nood-
zakelijk onderzoek. In een later stadium 
zullen we deze bewoners laten meeden-
ken over de inrichting van de buffer. Als alles volgens plan verloopt, komen er volgend jaar weer woningen bij in Hoebenakker.



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 7 mei 
tot en met 1 juni 2020

Coronavirus
Inmiddels hebben de Nederlandse bisschop-
pen naar aanleiding van de nieuwe maat-
regelen van de overheid een nieuw besluit 
genomen met betrekking tot de vieringen.

Tot en met maandag 1 juni komen alle 
vieringen, dus zowel op zaterdagavond 
als op zondag morgen en op de weekda-
gen, te vervallen. Alleen uitvaarten kun-
nen plaatsvinden met in achtneming van de 
daarvoor opgestelde regels.

In de Lambertuskerk blijft wel dagelijks de 
Mariakapel open voor het opsteken van 
kaarsen en voor persoonlijk gebed. Bij het 
bezoek aan de Mariakapel moet wel het vol-
gende in acht worden genomen:
• Niet meer dan 3 personen tegelijk
• Minimale afstand van 1,5 meter houden

Het is goed om de website van de kerk regel-
matig te raadplegen: www.kerknederweert.nl

Overleden
Op 29 april was de begrafenis van Jeanny 
Kessels-Bosma, zij overleed in de leeftijd van 
bijna 84 jaar en woonde Populierenstraat 24.
Op 2 mei was de begrafenis van Tonnie 
Janssen-Bruijnen, zij overleed in de leeftijd 
van 88 jaar en woonde in zorgcentrum St. 
Joseph. Mogen zij rusten in vrede.

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 10 - 17 mei

Zondag 10 mei, 5e zondag van Pasen, De 
parochiekerk is elke zondag geopend
van14.00 – 16.00 uur.

Woensdag 13 mei, feest van Sint Servatius, 
bisschop.

Donderdag 14 mei, feest van H. Mattias, 
apostel.
18.40 bidden van het Rozenhoedje; 
19.00 voor de vervolgde christenen, het 
welzijn en de genezing van zieken, voor een 
succesvolle bestrijding van het coronavirus. 

BEDEVAART OMMEL – KAPEL IN ‘t ZAND: 
Vele dorpsgenoten plegen in de meimaand 
op bedevaart te gaan naar Ommel of de Ka-
pel in ’t Zand te Roermond, maar zullen daar 
dit jaar vanaf moeten zien en aldaar geen 
kaars kunnen opsteken. Zo kan een aloude 
traditie helaas dit jaar niet doorgaan. 
Onze parochie is ook een Maria-parochie, 
toegewijd aan Onze Lieve Onbevlekt Ont-
vangen. U kunt dus elke zondagnamiddag 
in eigen parochie - tussen 14.00 en 16.00 uur 
– terecht voor een persoonlijk gebed en om 
een kaars te laten branden. 
En op elke donderdagavond is om 19.00 een 
avondviering en vooraf om 18.40 gelegen-
heid om het rozenhoedje mee te bidden 
(afstand in acht nemen). 

Pastoor A. Koumans, OMI.

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.”

Vogelsbleek 18/A 6001 BE  WEERT (0495) 549 630 www.geuns.nl

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie H. 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:
• U kunt wel iedere dag de Maria-kapel be-

zoeken voor een persoonlijk gebed of om 
een kaarsje op te steken.

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr. 
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 10 mei 
Tot nader bericht zijn er geen diensten
in onze kapel!

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, ik bid voor mijn dochter en voor 

mijn kleinkind, en voor mijzelf voor een 
gelukkig leven. Dank U.

- Moeder Maria, ik steek een kaarsje aan 
voor het welzijn van mijn familie.

- Lieve Moeder Maria, bedankt voor alles 
en ik hoop een goed bericht te krijgen, 
dat is dan een van de mooiste dagen van 
mijn leven.

- Iets om over na te denken: 
Pas wanneer je stopt met vangen, komt de 
vlinder op je hand zitten.

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

Sint Rochusparochie 
Budschop

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers, 
Schoolstraat 2 Tel 631 317 Fax 632 453.

Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor inlichtingen of intenties telefoon: 
06 506 018 03.

In verband met het coronavirus komen
voorlopig tot 1 juni 2020 de H. Missen te 
vervallen. De kerk is tot nader order ge-
sloten voor alle activiteiten. De misin-
tenties die komen te vervallen kunnen
op een later tijdstip gepland worden.

Voor meer informatie zie kerkberichten St. 
Lambertus-Parochie

Wij wensen u veel sterkte
 in deze moeilijke tijd.

Eucharistieviering op de Televisie te 
volgen via KRO-NCRV op NPO 2:

Iedere zondag om 10:00 uur. 
De eucharistievieringen

komen uit alle delen van het land.

Verdrietig, berustend, maar ook dankbaar 
dat haar verder lijden bespaard is gebleven,

hebben wij afscheid genomen van onze lieve mam, 
schoonmoeder en oma

Tonnie Janssen - Bruynen
echtgenote van

† Sjef Janssen

geboren te Grubbenvorst 28 januari 1932
overleden te Nederweert 27 april 2020

Huib en Maruel
Daan
Bram en Ashley
Gijs

Bart en Monique
Mieke en Djay
Lisa en Sam

Marcel en Marjo
Steff en Sandra
Tom en Evy

Zorgcentrum St. Joseph, Nederweert
Corr. adres: Huib Janssen, Thieu Gielenstraat 12, 6031 HH Nederweert

Wij nemen in besloten kring afscheid van mam op zaterdag 2 mei, 
waarna zij bij pap begraven wordt op het St. Lambertuskerkhof te 
Nederweert.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren via www.vandeursen-uitvaart.nl
Wij willen alle medewerkers en vrijwilligers van Sint Joseph bedanken 
voor hun liefdevolle inzet voor onze lieve moeder tijdens haar 
laatste levensjaren.

Dankbetuiging
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk danken voor de 

belangstelling, de kaarten en de bloemen die ik heb mogen 
ontvangen na mijn koninklijke onderscheiding.

Mede namens mijn familie
Jacques Sieben

Dankbetuiging
We willen u bedanken voor alle blijk van medeleven bij het 

overlijden van mijn lieve vrouw, mam, oma en overgrootoma.

Tilly van Gemert-Vossen
De vele kaarten en steunbetuigingen, de mooie bloemstukken en 

het applaudisseren aan de kerk, heeft ons gesterkt.

Bijzonder woord van dank aan onze pastoor Z.E.H. R. Schuffelers, 
de buurtzorg, huisarts Coolen en uitvaartverzorging Arlene 

voor de perfecte verzorging.
En ook een dankwoord aan de fijne buurt Staat.

Nogmaals bedankt allemaal.

A. van Gemert, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Enthousiaste 
poetshulp 
gevraagd 

voor 4 uur per week 

Brief onder nummer 761, 
bureau van dit blad. 

Garage-stalling - 
opslag te huur

Centrum Nederweert 
St. Lambertusstraat 

12,5 m x 3,65 m.
€ 150 /mnd.

Info: 06 - 208 854 18

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

Meer info:

TE KOOP / TE HUUR/ HUURKOOP
Hulsenweg 5a te Nederweert

Ca 1600 m2 sportschool met eigen parkeerplaatsen miv 1 oktober 2020 of eerder.

Afgelopen zondag 3 mei is de 
eerste zondag van de Meimaand-
Mariamaand. Traditiegetrouw
zouden de Broedermeesters en
de Mariadraagsters de feestelijke 
opening van de Meimaand in de 
St.-Martinuskerk bijwonen. He-
laas gaat de Heilige Mis niet door 
in verband met de Corona-maat-
regelen. Ook de Sacramentspro-
cessie op 11 juni kan om dezelfde 
reden geen doorgang vinden. 

Viering Meimaand
Om de opening van de Meimaand 
toch te markeren hebben  we een 
traditie in ere gehouden. De Broe-
derschap heeft op zondag 3 mei om 
11.00 uur een krans opgehangen bij 
het Mariabeeld aan de gevel van de 
kerk. De brandweer Weert verleende 
hieraan medewerking met een hoog-
werker. Dit gebeurde onder het toe-
ziend oog van een kleine delegatie 
van Broedermeesters en Mariadraag-
sters. Dit alles kan plaatsvinden met 
inachtneming van de vereiste 1,5 me-
ter onderlinge afstand.

Openstelling St.-Martinuskerk
Ook is er aan gedacht om parochianen 
en andere gelovigen de gelegenheid 

te geven te bidden bij Maria tot Weert 
en een kaarsje op te steken. In Corona-
tijd is de kerk van dinsdag tot en met 
vrijdag open van 14.00 tot 15.00 uur. 
Op zaterdagen is de kerk opengesteld 
van 11.00 tot 15.00 uur. Daarnaast is de 
kerk op alle zondagen in mei, mede 
door vrijwilligers van de Broederschap 
en de Kerkenwacht, extra openge-
steld van 13.00 tot 16.00 uur.

Mariakapel St.-Raphaelpad
In de Coronatijd is de Mariakapel aan 
het St.-Raphaelpad (naast de Hema) 
met behulp van vrijwilligers elke dag 
geopend van 10.00 tot 16.00.

Sacramentsprocessie geannuleerd
Op 11 juni aanstaande zou de Sacra-
mentsprocessie weer door de bin-
nenstad van Weert trekken. Echter
gezien de huidige omstandigheden 
betekent dit een groot risico voor ie-
ders gezondheid. Vandaar dat, ook 
gezien het landelijke beleid, de Sacra-
mentsprocessie dit jaar helaas geen 
doorgang kan vinden.

We hopen van harte dat de Sacra-
mentsprocessie volgend jaar op don-
derdag 3 juni 2021 weer kan plaats-
vinden.

Broederschap in Coronatijd

Aangepaste activiteiten Meimaand

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

Door de veiligheidsmaatregelen
rondom corona kunnen veel af-
spraken in het ziekenhuis niet op 
de normale manier doorgaan. SJG
Weert kijkt nu hoe en op welke ma-
nier de zorg zo snel mogelijk weer 
opgestart kan worden. Eén van 
de middelen die het ziekenhuis 
daarbij inzet, is het beeldbelcon-
sult. Hierbij wordt een afspraak 
op de polikliniek in het zieken-
huis vervangen door een digitaal 
(beeldbel)consult bij de dokter of 
verpleegkundige. Met inzet van 
de slimme app BeterDichtbij kun-
nen zorgverlener en patiënt elkaar
toch zien, ondanks dat zij zich niet 
in dezelfde ruimte bevinden. 

Het ziekenhuis werkt al langer met 
de app BeterDichtbij, maar in ver-
band met corona wordt beeldbel-
len met patiënten nu versneld inge-
voerd. “Inmiddels zijn alle benodigde 
technische voorzieningen getroffen 
en kunnen we van start”, aldus neu-
roloog Tim Alleman, die in SJG Weert 
ook de rol van CMIO (Chief Medical 
and Information Officier) vervult. 
“Wij denken dat het zowel voor de 
patiënten als de zorgverleners van 
meerwaarde is om elkaar te kunnen 
zien tijdens het telefoongesprek. Het 
is fijn dat dit met BeterDichtbij op een 

Beeldbellen met de dokter 
tijdens je afspraak

veilige, gemakkelijke manier kan.”

Patiënten bij wie de afspraak in het 
ziekenhuis vervangen kan worden
door een beeldbelconsult, krijgen 
hierover bericht van de polikliniek 
waar ze onder behandeling zijn. Als de 
afspraak wordt omgezet in een beeld-
belconsult, moet de patiënt de app Be-
terDichtbij op zijn telefoon installeren. 
Vervolgens legt de polikliniek contact 
via de app, en wordt de patiënt op het 
afgesproken tijdstip via BeterDichtbij 
gebeld. Bij patiënten die geen smart-
phone hebben of die liever niet willen 
beeldbellen, vindt de afspraak telefo-
nisch plaats. 

Alleman ziet ook veel mogelijkheden 
voor gebruik van de app ná de corona-
crisis: “Patiënt en zorgverlener kunnen
via de app op een veilige manier infor-
matie uitwisselen. De patiënt hoeft 
dan mogelijk minder vaak naar het 
ziekenhuis te komen, terwijl de arts/
zorgverlener via het app-contact toch 
de gezondheid van de patiënt in de ga-
ten kan houden en er voor de patiënt 
ruimte is om vragen te stellen.”

Meer informatie
Meer informatie over de inzet van Be-
terDichtbij vindt u op www.sjgweert.
nl en www.beterdichtbij.nl.

Doe mee met de 

digitale sportquiz 

en win prijzen voor 

jezelf of je club!

Doe mee met de 

digitale sportquiz 

win prijzenwin prijzen voor 

jezelf of je club!jezelf of je club!

Laat je verrassen door de 

sportieve vragen van (ex)

topsporters zoals:

Bryan Linssen

Demi Schuurs

Nouchka Fontijn

en vele anderen...

Meer info & meedoen:  www.vitaalverenigen.nl

Gert Jakobs nodigt jullie

bij deze allemaal uit!

DERANN!

Vrijdag 15 mei

Vanwege de coronamaatregelen
moesten sportverenigingen hun 
sportdeuren en -velden gesloten
houden. Veel leden zitten nog 
altijd thuis en moeten hun club 
lange tijd missen. Daar moet ver-
andering in komen volgens de 
verenigingsondersteuners van
Negen. “We hebben samen met 
veel bekende (oud)topsporters 
de Vitaal Verenigen Sportquiz
ontwikkeld. Vrijdag 15 mei is het 
zover en wordt de sportkennis 
van sportend Nederland op de 
proef gesteld”, vertelt vereni-
gingsondersteuner Joey. 

Sporten verbindt, ook nu
De sportparken in Nederland liggen 
er verlaten bij. Gelukkig mogen kin-
deren alweer buiten gaan trainen. 
Toch kunnen nog veel leden niet bij 
hun club terecht. “Het geduld van de 
mensen wordt behoorlijk op de proef 
gesteld in deze tijd. Sporten verbindt, 
maar juist nu mogen we elkaar niet 
opzoeken of samen sporten bij de 
club”, vertelt verenigingsondersteu-
ner Thomas. De Vitaal Verenigen
Sportquiz brengt daar verandering
in. “Met de sportquiz hopen we de 
leden van verenigingen betrokken te 
houden bij hun club en het ‘winele-
ment’ een beetje terug te brengen”, 
licht Joey toe.

Bekende (oud)sporters doen mee
De quiz bestaat uit veel sportvragen 

in het thema Olympische Spelen. De 
vragen in de quiz worden gesteld 
door bekende (oud)topsporters zo-
als, Nouchka Fontijn, Pol van Boekel, 
Kika van Es en Demi Schuurs. Ieder-
een kan online meedoen met de quiz 
via Kahoot. En er zijn prijzen te win-
nen, zowel voor de club als voor de 
leden zelf. 

Doe mee
Wie mag zich de beste sportkenner 
van Nederland noemen? Daar komen
we op vrijdag 15 mei achter. De quiz 
is dan van 19:30 tot 21:00 uur. Ga voor 
meer informatie en hoe mee te doen 
naar www.vitaalverenigen.nl.

Vitaal Verenigen Sportquiz met 
topsporters in hoofdrol

Jong en oud hand in hand 
tijdens Koningsweek

Vanwege de coronamaatregelen
gingen de Koningsspelen dit jaar 
niet door. Maar Ben Bizzie kon niet 
stil blijven zitten. Hij had daarom 
allemaal leuke en sportieve acti-
viteiten bedacht voor jong en oud 
om mee te doen. In heel Nederland 
bracht Ben Bizzie zo samen met de 
beweegcoaches duizenden kinde-
ren en ouderen samen én op ge-
paste afstand in beweging tijdens 
de Koningsweek.

Duizenden mensen in beweging
Tijdens de Koningsweek konden
kinderen creatief en sportief aan de 
slag. Ze dansten de Ben Bizzie Dans 
en maakten hun eigen handcreatie 
of mooiste kroon. De week werd af-
gesloten tijdens de Ben Bizzie Live 
Koningsspelen met een speciale be-
weegbingo voor jong én oud. “Veel 
kinderen hadden hun mooiste oranje 
outfit aangetrokken en deden met
een lach op hun gezicht fanatiek met 
ons mee!”, vertelt beweegcoach Ma-
rijn. “In de Koningsweek brachten 
we bijna 2.000 kinderen en bijna 500 
ouderen in beweging. Zo fijn dat we 
hier onze bijdrage aan mogen leve-
ren!”, besluit Ike. 


