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Nederweert
jouw gezondheid is onze zorg

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

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

tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

KEUKEN
inbouwapparatuur

aan vervanging toe?

PANNENWEG 117  NEDERWEERT
T (0495) 631 224 | WWW.KESSELS-INSTALLATIES.NL

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www.vandeursen-uitvaart.nl

Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert

Overwegingen van een 
cultuurminnend Nederweertenaar

Nederweert bezit een aantal mo-
numenten en daar moeten we zui-
nig op zijn, want ze zijn door onze 
voorouders met noeste vlijt en 
hard werken tot stand gekomen. 
Bij de gemeente bestaat een lijst, 
waarop deze monumenten ver-
meld staan en soms wordt hier 
ook een themaraad aan gewijd. 
Wie verwacht dat daar een visie en 
beleid wordt uitgestippeld, komt 
enigszins bedrogen uit: Niet dat er 
niet over middelen werd gespro-
ken; dat zeker wel. En zeker ook, 
waar het bijdragen betrof aan bij-
voorbeeld de restauratie van ons 
prachtige kerkorgel, waarvoor 
veel dank.  Maar toch, ik miste 
iets en met mij nog meer mensen. 
Tijd voor een culturele commissie? 

Cultuurhistorisch monument
Hadden onze voorouders nog geleefd 
en gezien, wat we ervan gemaakt 
hebben en ermee gedaan hebben,wat 
hadden ze dan gezegd? Eigenlijk veel 
belangrijker: Welke waarde kennen wij 
in onze huidige tijd toe aan deze mo-
numenten? Waar het kerkgebouwen 
en torens betreft is dat mijns inziens 
volstrekt helder: Ze zijn een baken in 
woelige tijden, ook al lopen de kerken 
niet meer elke zondag vol. Ze zijn en 
waren altijd al vertrouwd en ooit een 
toevluchtsoord in tijden van nood. 
En ook als wij van de aardbodem ver-
dwijnen, zullen de klokken nog lui-
den. Jammer, maar waarom eigenlijk 
niet ook bij iedere blijde geboorte? 
Soms zit er in zo’n kerk een cultuur-
historisch monument verborgen en is 
de waarde daarvan niet iedereen be-
kend. Dan bestaat het gevaar, dat het 
over het hoofd wordt gezien en ver-
geten wordt. 
Gelukkig worden we ons tegenwoor-
dig meer en meer bewust van het his-
torisch belang van zaken uit het verle-
den en dan vooral in cultureel opzicht. 

Orkest en fanfare
Zo bezit Nederweert een werkelijk 
prachtig instrument, dat eigenlijk een 

heel orkest of, zo u wilt, een hele har-
monie of fanfare in zich herbergt. Er 
zitten bassen in, maar ook trompetten 
,violen, fluiten en nog veel andere in-
strumenten.
Dit Clerinxorgel, want daar hebben 
we het nu over, laat zich ook fantas-
tisch combineren met andere muziek-
instrumenten en ook met de mense-
lijke stem. Velen zijn hier getuige van 
geweest door de orgelplus concerten, 
die er in de afgelopen jaren ‘s zomers 
werden gegeven. 
Als u deze gemist hebt, dan heeft u 
pech gehad, want dit machtige ge-
luid was even niet horen, omdat het 
orgel het afgelopen jaar werd geres-
taureerd. Met uw hulp, aangevuld 
met diverse subsidies is het hersteld is 

en wordt op dit moment weer opge-
bouwd in onze kerk. 
Wist u trouwens dat zo’n orgel echt 
een heel eigen herkenbare klank 
heeft?  
En ik weet niet, hoe het u vergaat, 
maar het orgel vertegenwoordigt 
voor mij vaak diep menselijke emoties, 
net als de menselijke stem. Ik denk, 
dat dat een van de redenen is dat koor 
en orgelmuziek een wezenlijk onder-
deel uitmaken van de eredienst. 
Eigentijdse popmuziek
Daarnaast echter is het orgel bij uit-
stek geschikt voor bijv. klassieke mu-
ziek, waarin  de componist in vroeger 
tijden zijn werk meestal opdroeg aan 
God. ( b.v. bij Bach) 
Als je bedenkt, dat dit eigenlijk de 
popmuziek van de afgelopen eeuwen 
was, is het verwonderlijk dat er niet 
veel meer belangstelling voor bestaat. 
Bach is voor sommigen de maat aller 
dingen, als het om klassiek gaat. 
Maar wij hebben, als Nederlanders, 
ook Sweelinck, die 4 eeuwen geleden 
al de prachtigste orgelmuziek schreef. 
En ook uit later tijd b.v. de orgelsymfo-
nie van Saint Saens!
Dit kostbare instrument, dat in de 
tweede wereldoorlog zwaar te lijden 
heeft gehad onder het oorlogsge-
weld is bijna hersteld, vrijwel geheel 
met originele Clerinx orgelpijpen en in 
oude luister. Zie het als een zeer gron-
dige ingreep, waarbij de oorspronke-
lijke klankkleur zoveel mogelijk terug-
komt. Het orgel krijgt zijn stem terug. 

Jaarsalaris
Daarvoor was en is geld nodig, veel 
geld. De Provincie, Gemeente, de Pa-
rochie en het Bisdom naast enkele 
fondsen betalen het meeste, maar er 

rest nog een gat ter waarde van een 
flink jaarsalaris. (dertigduizend euro)
Als u, net als wij, vindt dat de stem van 
het orgel telt, dan kunt u een of meer 
orgelpijpen symbolisch adopteren ter 
restauratie voor 15 euro per orgelpijp. 
U bent dan na de restauratie, wanneer 
het orgel weer teruggeplaatst is en 
het virus onder controle, van harte uit-
genodigd om het resultaat te komen 
beluisteren. 

Geef het orgel zijn stem terug! Het is 
een investering in de toekomst en het 
is het zeker waard. U kunt niet alleen 
zeggen bijgedragen te hebben aan 
het behoud van een zeer waardevol 
cultuur historisch monument, maar 
u heeft tevens meegeholpen om een 
oeroude Hollandse traditie in stand te 
houden ! 

Elk bedrag is welkom
Mocht U een bijdrage willen leveren 
aan de restauratiekostenvan het Cle-
rinxorgel dan is elk bedrag van harte 
welkom. U kunt dit doen door een bij-
drage te storten op rekeningnummer 
NL80 RABO 0135507227 t.n.v. Kerk-
bestuur Sint Lambertus Nederweert 
o.v.v. “Orgel”.

Ook kunt U op de site www.kerkne-
derweert.nl/restauratie-orgel/ een 
of meerdere van de ruim 1600 orgel-
pijpen adopteren à � 15,00 per stuk, 
een aanmeldingsformulier kunt U op 
deze site ook downloaden.
Uw giften vallen onder de z.g. ANBI-
regeling van de belastingdienst en 
zijn dus fiscaal aftrekbaar!

Namens de Orgelkring Nederweert, 
Evert.Heemstra 

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

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

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

LET OP!!
in verband met Hemelvaart:

Voor het weekblad van donderdag 28 mei
advertenties  en tekstkopij inleveren op 

DINSDAG 19 MEI uiterlijk 16.00 UUR.

VRIJDAG 22 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN!VRIJDAG 22 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nl

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.

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 
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



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 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

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.

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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, ik wil u vragen om de ge-

zondheid van mijn man en mijzelf, en dat 
wij samen nog lang en gelukkig mogen le-
ven. En vooral iets mogen betekenen voor 
anderen, die steun en positiviteit behoe-
ven.

- Lieve Maria, voor mijzelf dat ik eindelijk 
eens geluk mag hebben (vele jaren ver-
drietig) 

- Lieve Moeder Maria, ik bid voor een zieke, 
dat hij weer gouw gezond mag worden.

- Iets om over na te denken: 
We kennen zo weinig onszelf, dat verschei-
dene mensen menen te zullen sterven wan-
neer ze gezond zijn; en verscheidene men-
sen menen gezond te zijn wanneer ze zich 
dichtbij de dood bevinden.

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.

NEDERWEERT

GEOPEND
Voor al uw 
dieren-
benodigd-
heden en 
buitenvogel 
producten

* GRATIS bezorging *

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

GEOPEND

buitenvogel 

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 17 - 23 mei.

Zondag 17 mei, 6e zondag van Pasen, de 
parochiekerk is geopend van14.00 – 
16.00 uur.

Donderdag 21 mei, Hoogfeest van de 
Hemelvaart van de Heer, de parochie-
kerk is geopend van14.00 – 16.00 uur. 
18.40 bidden van het Rozenhoedje; 19.00 
voor de vervolgde christenen, het welzijn 
en de genezing van zieken, voor een succes-
volle bestrijding van het coronavirus. 

SACRAMENTSPROCESSIE VINDT GEEN 
DOORGANG: 
Door de huidige coronamaatregelen heb-
ben wij, pastoor Koumans en de parochie-
commissie, moeten besluiten om een ja-
renlange traditie dit jaar geen doorgang te 
laten vinden. Op 14 juni zou de Sacraments-
processie plaats vinden maar evenals men 
in Weert zich genoodzaakt zag om de Sa-
cramentsprocessie af te gelasten, is het ook 
voor ons niet anders. Wij vinden het heel 
jammer maar toch hopen en vertrouwen 
wij erop dat we deze mooie traditie volgend 
jaar weer kunnen oppakken en voortzetten.

Pastoor A. Koumans, OMI.  

PROFICIAT: Namens de parochie feliciteer 
ik onze dorpsgenoot de heer Jan Tinnemans 
van harte met zijn benoeming wegens zijn 
bijzondere verdiensten  tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.

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.

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

St. Willibrordusstraat 27, Nederweert met aanhorigheden.

Bouwjaar 1955, opp. perceel ca. 380 m2 inhoud woning 340 m3

Souterrain: bergkelder.
Begane grond: entree/hal met tegelvloer, meterkast (4 groepen 
met aardlekschakelaar) en vaste trap naar de eerste verdieping; 

doorzonwoonkamer met laminaatvloer; open keuken met 
tegelvloer, muurkast en verzorgde keukenopstand voorzien van 

afzuigkap en gaskookplaat; vanuit de keuken is er toegang tot de 
bijkeuken; bijkeuken met toiletruimte voorzien van fontein en 

opstelplaats voor AWB-HR combi Cv-ketel (2014) en aansluiting 
voor witgoed; vanuit de bijkeuken is er toegang tot de achtertuin.

1e Verdieping: overloop; drie slaapkamers; badkamer met 
inloopdouche, wastafel en toilet.

2e Verdieping: vlizotrap naar vliering.
Garage: vrijstaande garage met (elektrisch bedienbare) 

kantelpoort en gootsteen.
Algemeen: volledig geïsoleerd; slaapkamers voorzien van 

rolluiken; voortuin met oprit; achtertuin met o.a. vrije achterom, 
terras, volière en erfafscheiding (haag/ hout).

Vraagprijs € 195.000,- 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 26 mei 2020.

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

Bij meerdere inschrijvingen zal geloot worden.

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

Medisch pedicure,
bij u aan huis!
Tel: 06 15 58 03 05
liannestultiens1995@hotmail.nl
    VoetzorgLianne

Duikteam Nederweert
Sponsoren…… Bedankt !

Waar zouden we zijn zonder onze sponso-
ren? Natuurlijk krijgen wij geen geld binnen 
uit opleidingen maar moeten we toch aan 
onze verplichtingen (lees zwembadhuur) 
voldoen ook al mogen/kunnen we geen ge-
bruik maken van het zwembad. 

Gelukkig kunnen we altijd een beroep doen 
op onze sponsoren als het gaat om prijzen. 
We kloppen nooit tevergeefs aan bij IJssalon 
Florence, Café de Prins en Duikshop K-Dive, 
dit ondanks dat zij ook te maken met beper-
kingen/verplichte sluitingen.

Wil je nog meer over ons  weten? informatie 
vindt je op onze website www.duikteamne-
derweert.nl of neem rechtstreeks contact met 
ons op via : info@duikteamnederweert.nl

SKO

De middagen in mijn tuin zijn rustig
en lang als ik dit wil
een rust als ingehouden adem
maar vergeelde bladeren van tulp en narcis
de halmen van het riet
laten zien dat natuur blijft ademen

in de natuur buiten mijn tuin loopt nu 
het onbekende pad
van een vastklampend parasiet
doorheen de tijd zal
dit pad bewandeld moeten worden
willen we het leren kennen

maar ik wil nog even mijn adem inhouden
middagen in mijn tuin
en leren van de natuur
leren van het riet
sterk en toch buigzaam
gaan meebewegen in de wind
en ademen in de tijd

Annie Kessels

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.

Mgr. Kreyelmansstraat 39, NEDERWEERT
Tel. 0495 - 632020 
www.meigardennederweert.com

NIEUWE OPENINGSTIJDEN: 
Maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur
vrijdag t/m zondag van 11.30-21.00 uur

Aanbieding voor afhalen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Weekmenu (voor 2 personen)
◆	 Tomatensoep
◆	 Babi Pangang
◆	 Kipfilet in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (6 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 18,50
Maandmenu (voor 2 à 3 personen)
◆	 Babi Pangang
◆	 Koe Loe Kai
◆	 Kipfilet in tienkruidensaus
◆	 Foe Yong Hai
◆	 Saté (2 stokjes)
◆	 Mini Loempia’s (8 stuks)
◆	 Gebakken ananas (4 stuks)
◆	 Kroepoek
◆	 Grote nasi of grote bami  € 22,00

WIJ GAAN
MAANDAG 
18 MEI 2020
OPEN VOOR

AFHALEN

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

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

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

www.teunissenletselschade.nl



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

In 2050 wil Nederland niet meer af-
hankelijk zijn van aardgas. Dat is een 
gevolg van het klimaatakkoord. Het 
betekent nogal wat. We moeten dan 
gestopt zijn met het gebruik van fos-
siele brandstoffen (aardgas) voor de 
verwarming en voor het koken. Eind 
2021 moet elke gemeente hiervoor 
een (warmte) plan hebben: de Transi-
tievisie Warmte. Deze visie beschrijft 
wanneer welke wijken of buurten van 
het aardgas af kunnen. Adviesbureau 
Het Energiebureau heeft de opdracht 
gekregen om voor de gemeente Ne-
derweert de Transitievisie Warmte op 
te stellen.
 
Duidelijk is dat het niet meer gebrui-
ken van aardgas voor verwarming 
en koken een ingewikkelde en niet 
goedkope operatie is. “Het is moeilijk, 
maar niet onmogelijk”, aldus wethou-
der Voss. “In de jaren zestig lukte het 
ons ook om over te stappen van kolen 
naar gas. Dan lukt het nu ook. Sterker 
nog: het gebeurt al. Sinds juli 2018 
mogen nieuwbouwwoningen niet 
meer op het gas aangesloten worden, 
tenzij er zwaarwegende redenen zijn 
om dit wel te doen.”

Omvangrijk
De landelijke overheid heeft gemeen-
ten een regierol gegeven om het 
afkoppelen van het aardgas wijk voor 
wijk, buurt voor buurt en straat voor 
straat uit te voeren. Gemeenten gaan 
het proces en de organisatie van deze 
transitie sturen. Het is belangrijk dat er 
draagvlak is en dat een aantal belan-
gen in de gaten gehouden worden. Zo 
moet de warmtetransitie voor ieder-
een betaalbaar zijn. 

Vier alternatieven
Er zijn op dit moment grofweg vier 
manieren om woningen zonder aardgas 
te verwarmen:  

 All-electric; elektrische warmtepomp, 
elektrische CV-ketel, infraroodpanelen 
en hybride warmtepomp (dit is een 
tussenoplossing, want er wordt nog 
een beetje aardgas gebruikt)
 Warmtenet: op basis van restwarmte, 
biomassa en/of geothermie
 Warmte uit de aarde of oppervlak-
tewater, te gebruiken als bron voor 
warmtepompen
 Hernieuwbaar gas: o.a. groen gas, 
biogas, micro-WKK en waterstof

Begin met isoleren
Volgens Hans van de Kerkhof, duur-
zaamheidscoördinator bij de gemeente 
Nederweert, begint het met isoleren. 
“Alle energie die bespaard wordt, hoeft 
immers niet opgewekt en getranspor-
teerd te worden. Het is voor een aantal 
alternatieve bronnen ook een voor-
waarde om de woning goed te isoleren. 
Het isoleren van woningen krijgt dan 
ook zeker de aandacht en zal onderdeel 
uitmaken van de transitievisie warmte.”

Niet één oplossing 
In de jaren zestig schakelde bijna het 
hele land over op aardgas. Er kwam 
een netwerk voor het transport van 
het gas en de verbrandingstoestellen in 
de woningen werden vervangen. Daar 
waar iedereen op het aardgas werd 
aangesloten, is er nu niet één duidelijke 
oplossing. Niemand weet precies hoe de 
transitie gaat verlopen en hoe de weg 
naar een aardgasvrij Nederland eruit 
gaat zien. 

Samenwerken 
“Wat belangrijk is, is dat we het samen 
doen”, gaat wethouder Voss verder. 
“Als gemeente gaan we de samen-
werking aan met allerlei organisaties 
die belangen en invloed hebben in 
de warmtetransitie. Maar ook onze 
inwoners, bedrijven en ondernemers 
betrekken we hierbij. Want zonder 
samenwerking is het onmogelijk om 
de transitie op een goede manier te 
realiseren.”

Overleg met stakeholders 
Een eerste stap is nu dat Het Energie-
bureau contact gaat opnemen met 
stakeholders zoals verhuurders (zowel 
particulier als corporatie), bedrijven, 
netbeheerder en energiecoöperatie. 
Bent u na 31 mei onverhoopt niet bena-
derd, terwijl u wel vindt dat u stakehol-
der bent en mee wilt praten? Stuurt u 
dan een e-mail naar de heer Gielen van 
het adviesbureau: j.gielen@hetenergie-
bureau.nl. 

Fases in project
Na deze opstartfase volgt de analysefa-
se. Hierin brengen we o.a. in beeld wat 
de opgave is, welke uitgangspunten we 
gaan hanteren en lichten we alternatie-
ve verwarmingstechnieken toe. Daarna 
breekt de fase van visievorming aan 
waarin we een breed gedragen visie op-
stellen. De planning op buurtniveau en 
de alternatieven toegewezen op buurt 
komen hierin aan bod. 

Informatie
Wilt u meer weten over het warmte-
plan? Neemt u dan contact op met 
Hans van de Kerkhof, telefonisch of via 
e-mail: h.vandekerkhof@nederweert.nl.

Aardgasvrij verwarmen en koken
Gemeente en organisaties aan de slag met opstellen van Transitievisie Warmte

Verloren, gevonden
Sleutelbos verloren of uw portemonnee 
kwijt? Of u bent juist de eerlijke vinder? 
Voor verloren en gevonden voorwerpen 
is de gemeente Nederweert aange-
sloten bij iLost. Via de gemeentelijke 
website kunt u direct 24 uur per dag 
en 7 dagen per week een verloren of 
gevonden voorwerp melden én u kunt 
direct bekijken of een verloren item 
aangemeld is. Na aangifte bewaart u 
het voorwerp bij voorkeur thuis voor de 
rechtmatige eigenaar. Als de eigenaar 
zich meldt, brengt de gemeente u met 
elkaar in contact. 

College van B&W positief over bouwplan

Een duurzame toekomst voor onze aarde. Er zijn veel plannen in de maak om dit te kunnen realiseren.

De containers zijn in deze periode snel vol.

De gemeente Nederweert heeft een ver-
zoek ontvangen om mee te werken aan 
een bouwplan van twintig zorgwonin-
gen (huur) aan de Meijelsedijk in Ospel. 
Het plan aan de rand van de kern gaat 
uit van een woonzorgconcept met extra 
voorzieningen zoals een museum en een 
gezamenlijke tuin. Het gemeentebestuur 
is positief over de ontwikkeling. “Het 
plan sluit aan bij de veranderende woon-
behoeften”, aldus wethouder Koolen. 

Het gaat om de locatie aan de oostelijke 
rand van de bebouwde kom Ospel, tus-
sen de Meijelsedijk en de Plattepeeldijk. 
Voorheen lag hier een autosloperij. Deze 
is inmiddels opgeruimd. 

Knelpunten buitengebied oplossen
Om op deze locatie te kunnen wonen, 
moet het bestemmingsplan gewijzigd 
worden. “We zijn daarover in goed 

gesprek met de initiatiefnemers”, vult 
wethouder Voss aan. “We kunnen er 
knelpunten in het buitengebied mee 
oplossen. Als het plan doorgaat, worden 
er 10.000 m2 leegstaande bedrijfsge-
bouwen en stallen in het buitengebied 
gesloopt.” 

Sociaal-maatschappelijke voorzie-
ningen
De initiatiefnemer gaat uit van tien 
sociale huurwoningen en tien huurwo-
ningen in het middensegment. Het plan 
bestaat uit zorggeschikte woningen in 
een hofjesachtige setting. Onderdeel van 
het plan zijn sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen zoals een gezamenlijke 
tuin/tuinkassen, een museum en een 
gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Verder uitwerken 
Door in principe medewerking te verle-

nen aan het plan, krijgt de initiatiefne-
mer een half jaar de kans zijn plan ver-
der uit te werken en voor te bereiden. 
Als binnen de gestelde termijn het plan 
niet verder van de grond komt, kan de 
gemeente haar besluit heroverwegen. 
De initiatiefnemer gaat binnenkort zelf 
in gesprek met de inwoners van Ospel 
over de bouwplannen. Op deze manier 
wil hij de behoefte nog beter in beeld 
krijgen. In verband met de corona-
maatregelen is nu nog onduidelijk op 
welke termijn dit kan. 

Informeren
De gemeenteraad dient te zijner tijd 
het bestemmingsplan vast te stellen. 
“Dat is de reden dat we de raadsleden 
vooraf informeren over het collegebe-
sluit om aan dit plan medewerking te 
willen verlenen”, besluit wethouder 
Koolen. 

Hemelvaartsdag
Vanwege Hemelvaartsdag is er een 
gewijzigde dienstverlening. 

Gemeentehuis
Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag, 
en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis 
gesloten. U kunt ons voor spoedgevallen 
wel telefonisch bereiken tussen 07.00 en 
22.00 uur. 
 
Huisvuilroute 
De huisvuilroute van donderdag 21 mei 
wordt verplaatst naar zaterdag 23 mei. 
De vuilniswagen begint om 06.30 uur 
te rijden. We vragen u dan ook om de 
duobak op tijd klaar te zetten, even-
tueel de avond vóór de ophaaldag. De 
vuilniswagen kan op een ander tijdstip 
langskomen dan u gewend bent. 

We wensen u een mooie dag toe!

Er worden meer plastic verpakkin-
gen, metalen verpakkingen (blik) en 
drankpakken bij de ondergrondse 
containers aangeboden. Daarom 
breiden we het aantal leegbeurten 
tijdelijk uit. Voorheen werden de 
(ondergrondse) containers drie keer 
per week leeggemaakt. Deze maand 
gebeurt dat vijf keer per week. Mo-
gelijk zorgen de coronamaatregelen 
voor meer afval. 

“We begrijpen dat mensen meer afval 
produceren als ze meer thuis zijn”, al-
dus wethouder Voss. Niet alleen bij de 
containers wordt meer afval aange-
boden. Ook bij de milieustraat is het 
al weken druk en zijn er maatregelen 
genomen. “Vanaf deze maand brei-
den we het aantal leegbeurten van de 
ondergrondse containers uit.” 

Wanneer?
Breng glas of PMD zoveel mogelijk 
doordeweeks naar één van de on-
dergrondse containers. De bakken 
worden elke werkdag geleegd. In het 
weekend gebeurt dat niet. Is een bak 
vol, probeer dan een andere locatie 
of neem het mee naar huis. Maak er 
geen zwerfafval van!

Wat is PMD? 
PMD is een afkorting voor het afval 
van plastic verpakkingen zoals plastic 
flessen, flacons, folies en zakken; me-
talen verpakkingen zoals drinkblikjes, 
conservenblikken en deksels en drink-
pakken zoals van sappen en zuivel. 

Welk afval in de PMD-bak?
 Plastic verpakkingsmateriaal (P): plastic 
flessen, flacons, bekers, kuipjes, plastic 
tubes, potjes, deksels, zakken en folies. 
Plastic flessen hoeven niet uitgespoeld 
te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen 
op de flessen blijven zitten.
 Metaal verpakkingsmateriaal (M): 
frisdrankblikjes, blikjes van honden- en 
kattenvoer, soep- en groenteblikken, 
metalen deksels, tubes en doppen, alu-
minium schaaltjes en bakjes. Verpak-
kingen hoeven niet uitgespoeld te zijn, 
maar wel leeg. Doppen mogen op de 
verpakkingen blijven zitten.
 Drankverpakkingsmateriaal (D): pak-
ken voor sap en zuivel zoals melk, yog-
hurt, vla, drinkpakjes voor kinderen. 
Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld 
te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen 
op de verpakkingen blijven zitten. 
Probeer de drinkpakken plat te druk-
ken voordat u de dop erop draait; dat 
scheelt heel veel ruimte!

En wat niet?
In principe mag u alleen PMD-verpak-
kingsmateriaal meegeven dat u als burger 
in een winkel heeft aangeschaft. Er mag 
bijvoorbeeld geen piepschuimverpak-
kingsmateriaal en/of krimpfolie, kunststof 
speelgoed, metaal anders dan verpak-
kingsmateriaal, kit en andere chemische 
verpakkingen waar restanten inzitten, 
ingeleverd worden. Op de bakken zitten 
stickers waarop u kunt lezen wat er wel 
en niet in mag. Ook op onze website 
vindt u meer informatie over het inzame-
len van afval.

Meer PMD en glas: elke werkdag ophalen

Donderdag 14 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. 



G R O E N

Voor al uw 
tuingereedschap, tuinhout 

en bouwmaterialen.
Ook voor uw tuinhuis,

 bestrating en tuinmuur.

Wij 
maken ook 

vrijblijvend een 
prijsopgave

Multimate Heynen Leveroy
Houtsberg 16
Tel. (0495) 65 14 50
info@heynenbmh.nl

PERKPLANTEN
Begonia’s, Petunia’s, Salvia’s, enz................................................... € 0.20

Geraniums hang / staand............................................................................... € 0.95

Knolbegonia’s hang / staand.................................................................... € 0.95

Hangplanten........................................................................................................................ € 0.95

Kuipplanten.......................................................................................................vanaf € 3.45

Alle hangpotten...............................................................................................................€ 6.95

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

Door uw terrein te beveiligen met een hekwerk 

en poort, eventueel met camerabewaking of 

detectiehekwerk, zullen inbrekers sneller 

geneigd zijn een andere locatie te kiezen.

www.molsvanlierop.nl

Neem nu contact met ons op over de 
mogelijkheden om uw terrein te beveiligen.

Bocholterweg 154A - 6006 TP Weert - Tel. 0495 518239

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

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

Tuinverzor
ging 

Gielen laa
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& PARTICULIER

Tevens onder-
houdscontracten

TUINVERZORGING GIELEN

Van het voorjaar tot ver in het najaar sieren de bloemen je tuin. En 
als klap op de vuurpijl krijg je bij veel rozen in het najaar mooie 
rozenbottels cadeau! Geen enkele andere plant is zo divers als de 
roos. De variatie in het rozensortiment is enorm: van open bloe-
metjes zo groot als het topje van je pink, tot gevulde vuistgrote 
bloemen in allerlei kleuren van de regenboog. En van laagblij-
vende struikjes, tot vele meters hoge klimmers. Voor elke tuin is 
wel een geschikte roos te vinden. Wist je dat rozen helemaal geen 
moeilijke planten zijn? Met de juiste standplaats, zorg, mest en 
wat liefde heb je er jarenlang plezier van! Er zijn zelfs rozensoor-
ten waar je na planten helemaal niets meer aan hoeft te doen.

Tuin, terras of balkon
Een tuinroos is er in zoveel verschillende vormen, kleuren, hoogtes en 
geuren, dat de juiste altijd wel te vinden is. Daarnaast zijn ze ook nog 
verkrijgbaar in verschillende varianten zoals klimrozen, stamrozen en 
heesterrozen. Ze doen het prima in potten. Dus je doet er ook bezitters 
van een balkon of terras een groot plezier mee. Met een passende sier-
pot erbij, maak je je cadeau nog persoonlijker. Let er wel op dat de pot 
hoog genoeg is: minimaal 40 centimeter. Rozen groeien namelijk graag 
met hun wortels de diepte in.

KopenKopen
Tuinrozen koop je in een kweekpot of met kale wortels, zonder aarde. 
Rozen in kweekpotten kun je het hele jaar door planten - zelfs hartje 
zomer.  Rozen met kale wortels kunnen van oktober tot en met april de 
grond in. Voor beide geldt dat er geen vorst in de grond mag zitten. De 
meest geschikte plantmaanden zijn oktober en november. Als een roos 
op de juiste plek staat, kan deze tientallen jaren oud worden. Met een 
roos geef je dus echt iets blijvends cadeau.

Rozen zijn niet alleen mooi in een rozenperk, je kunt ze ook prima 
combineren met andere planten 
Zo zijn klimroos en bosrank (Clematis) een prachtige match; de bosrank 
klimt zichzelf een weg omhoog in de klimroos en de bloemen mengen 
zich met elkaar.  En voorjaarsbloeiende bloembollen als tulp, krokus 

en narcis geven kleur in de periode dat de rozen nog niet bloeien. Ook 
met vaste planten kan je leuke effecten creëren. Zo geeft een rand 
lavendel (Lavandula) een wat strakker effect, terwijl je met planten als 
kattenkruid (Nepeta), ooievaarsbek (Geranium) en ijzerhard (Verbena) 
een meer natuurlijke look krijgt.  De mogelijkheden met rozen zijn ein-
deloos!

Snoeien doet groeien
Een jaarlijkse snoeibeurt geeft mooiere, vollere rozenstruiken met ster-
ke en bloemrijke uitlopers. Rozen snoeien is veel eenvoudiger dan de 
meeste mensen denken. Je hoeft niet te voorzichtig te zijn, een tuinroos 
is heel sterk. Wanneer rozen snoeien? Zorg er voor dat je altijd schoon 
en scherp gereedschap gebruikt. Maar wat is het beste moment om 
rozenstruiken te snoeien? En welk effect heeft rozen snoeien eigenlijk?

Voorjaar
Als de vorst eind februari, begin maart is verdwenen, is het tijd voor de 
belangrijkste snoei; de voorjaarssnoei. Deze snoei zorgt ervoor dat de 
rozenstruik verjongt. Doe dit door alle dode en zwakke of beschadigde 
takken te verwijderen. Laat de stevigste takken zitten maar snoei ze wel 
terug tot 15 à 20 cm boven de grond. De manier van roze snoeien hang 
af van het soort roos.

Zomer
In de zomer rozen snoeien zorgt ervoor dat de roos nieuwe bloemscheu-
ten aan maakt in plaats van rozenbottels. Je doet dit door uitgebloeide 
bloemen weg te halen. Als de rozenstruik te groot is, knip de takken 
dat wat terug, tot maximaal halverwege de tak. Hierdoor groeien er 
nieuwe, kortere bloemscheuten terug.

Herfst
In het najaar snoei je de rozenstruik om deze weer ´netjes´ te maken 
voordat de winter begint. Je brengt de struik als het ware weer in vorm. 
Wees niet te rigoureus, en snoei niet lager dan kniehoogte. Snoei je kor-
ter dan kan er vorstschade ontstaan. Heeft de roos nog bottels? Snoei 
deze dan niet. Vogels vinden smullen van het vruchtvlees en de zaadjes.

Een Roos is een sieraad voor je tuin!


