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KAMPSTEEG 11A
5768 PN  MEIJEL
WWW.RINIVANREE S.NL

Tuin & Terras

 

MA. T/M VR.
9.00 - 18.00 UUR

ZA 9.30 - 17.00 UUR
ZO 10.00 - 16.00 UUR

 

meijels mooiste voorjaars beurs

14

15

16

De Tuinbeurs Meijels Mooiste. 
De unieke voorjaarsbeurs van 
het zuiden vindt plaats op 
14, 15 en 16 mei aan de 
Kampsteeg 11a te Meijel.

MEIJELS MOOISTE, DE UNIEKE 
VOORJAARSBEURS VAN HET ZUIDEN

In het prachtige Peeldorp Meijel vindt in het weekend 
van 14-15 en 16 mei de voorjaars beurs Meijels Mooiste 
plaats. Tijdens deze tuin/lifestyle beurs presenteren 
ondernemers, hobbyisten en organisaties van binnen en 
buiten Meijel zich in de expokassen van Rini van Rees aan 
de Kampsteeg 11A te Meijel.

Kom dit kleurrijke evenement bezoeken, u zult versteld 
staan van de bloemenpracht in de kassen van Rini van 
Rees www.rinivanrees.nl. Een unieke belevenis en een 
geweldige paar uurtjes uit.

Deze beurs is voor het hele gezin! Voor jong en oud 
is er vertier en dagelijks live muziek. Optredens  van 
o.a. kinderkoor  Mekiko en troubadour Peter Habets. 
Speciaal voor de kinderen is er een springkussen en zijn er 
knutselactiviteiten. Kinderen kunnen, onder begeleiding, 
hun eigen bloempot beschilderen. Ook zullen er diverse 
dieren op de beurs aanwezig zijn waarmee je zelfs op de 
foto kan.

Er zijn meer dan 30 exposanten aanwezig op de Meijels 
Mooiste Voorjaarsbeurs. Mocht u zelf willen exposeren 
of een leuke kraam reserveren op deze unieke beurs 
dan is dit zeker mogelijk. De kosten voor een stand 
van 4x5 meter incl. kraam zijn € 85,00 voor beide 
beursweekenden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om 

één weekend deel te nemen. Voor deze beurs met ruime 
media aandacht kunt zich aanmelden bij de organisatie 
op info@meijelsmooiste.nl of bel naar 06-30252512. 
De kaartverkoop is gestart en kost slechts € 2,50 per 
persoon, en zijn alleen verkrijgbaar in de winkel van Rini 
van Rees. Aan de Kampsteeg 11A te Meijel, en natuurlijk 
bij de ingang tijdens de openingstijden van de beurs. Voor 
de eerste 500 snelle beslissers is er een super mooie 
actie. Bij elk entreekaartje in de voorverkoop ontvangt 
u een toegangsbewijs t.w.v. € 12,00 voor de Tuinbeurs 
Bloem en Tuin in Nuenen op 29 juli t/m 7 augustus.

Voor meer informatie over Meijels Mooiste kijk eens op de 
website www.meijelsmooiste.nl 
of like de Facebook pagina.

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 Eerlijk advies op een 
respectvolle manier bijrespectvolle 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!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redaktie

email: info@drukkerijvandeursen.nlemail: info@drukkerijvandeursen.nl

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

Beste inwoners van de gemeente Nederweert,

Al 9 weken bevinden we ons in Nederweert, maar ook in de rest van de wereld, in zwaar weer. Met kleine stappen 
voorwaarts tasten we voorzichtig onze grenzen van de nieuwe 1,5 meter-maatschappij af. En richten we ons 
steeds meer op ‘wat kan wel’ in plaats van ‘wat kan niet’. Dat geeft hoop.

Maar we zijn ons er ook van bewust dat, op het moment dat het virus opleeft, de maatregelen weer strenger zul-
len worden. Het heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Een vanzelfsprekendheid als een bezoek aan de 
kapper of even boodschappen doen, gaat gepaard met instructies waar we ons aan moeten houden. Een terrasje 
pakken wordt, met soortgelijke instructies, voorzichtig aan weer mogelijk.

We zijn ons ervan bewust dat er veel mensen zijn die onze samenleving draaiende houden. Mensen werkzaam in 
de zorg, de levensmiddelenvoorziening, bij de politie, de brandweer, in de opvang en de schoonmaak. Ze zijn on-
misbaar.

We zien dat sport- en jeugdverenigingen de handen uit de mouwen steken om de kinderen en jongeren weer in 
beweging te krijgen. We zien het onderwijs, dat vanaf het eerste uur, keihard werkte aan veilig lesgeven. En dat sa-
men met de kinderopvangorganisaties in deze crisis zorgt voor de noodzakelijke opvang van kinderen. En we zien 
de agrariërs die met creatieve oplossingen hun producten lokaal aan de man brengen. Het zijn kleine successen 
die voor een geluksgevoel zorgen. 

Daarnaast hopen we dat de ondernemers in onze gemeente, die hard getroffen zijn door het virus, zo snel mogelijk 
hun dienstverlening coronaproof kunnen voortzetten. Dat de ouderen weer bezoek mogen ontvangen en dat onze 
kwetsbare inwoners op ondersteuning mogen blijven rekenen.

We vragen u oog te houden voor de mensen om u heen. Laten we naar elkaar blijven omzien en de helpende hand 
bieden waar dat kan. Onze dank is groot aan alle partijen die nieuwe wegen bewandelen om in deze onwerkelijke 
tijd een steentje bij te dragen.

In dit weekblad treft u een kaart aan in de vorm van een klavertje vier met daarin een uitneembare groeikaart van 
een kleurrijk bloemenmengsel. Omdat we in deze tijd allemaal wat vrolijks kunnen gebruiken.

Samen groots, samen doen, samen sterk! 

Namens de gemeente Nederweert,

Birgit Op de Laak   Peter Koolen   Frank Voss
Burgemeester    Wethouder   Wethouder

		Neem het stukje groeipapier van deze kaart 
 en leg het binnen in een potje of buiten 
 in de tuin op het zand.
	Dek het groeipapier af met 3 cm aarde.
	Elke dag een beetje water geven.
	Na een week beginnen de zaadjes te ontkiemen!

PLANTINSTRUCTIES
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 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.

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

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

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

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

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

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

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

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kin-
deren 06-123 456 78V
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Poetshulp gevraagd voor 2,5 uur per 
week bij interesse graag een berichtje 

V
O

O
R

B
EE

LD

week bij interesse graag een berichtje 
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Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Enthousiaste 
poetshulp 
gevraagd 

voor 4 uur per week 

Brief onder nummer 761, 
bureau van dit blad. 

De regering heeft goed nieuws 
naar buiten gebracht: de corona-
beperkingen worden voor zover 
verantwoord stapsgewijs versoe-
peld. In het uitgestippelde traject 
mogen musea, naar verwachting, 
per 1 juni weer open. Wel moe-
ten bezoekers vooraf een kaartje 
kopen of reserveren. Museum 
Klok & Peel is er helemaal klaar 
voor. Het museum heeft tijdens 
de quarantaineperiode in de grote 
klokkenhal de splinternieuwe ten-
toonstelling ‘Klokken voor Ame-
rika’ ingericht. De expositie is het 
grootse sluitstuk van het drieluik 
‘75 jaar bevrijd’. Of Museum Klok 
& Peel op 1 juni daadwerkelijk her-
opend, maakt het kabinet 20 mei 
aanstaande bekend. De komende 
periode zal de website van het mu-
seum informatie geven over hoe 
en wanneer het museum te bezoe-
ken zal zijn.

Maar er is meer: Klok & Peel is als geen 
ander museum in staat om zonder 
kunstgrepen de nieuwe anderhalve 
meternorm toe te passen. Recent on-
derzoek in ander verband heeft uitge-
wezen dat Museum Klok & Peel relatief 
ruim bemeten is. Dat geldt niet alleen 
voor de tentoonstellingsruimten in de 
gebouwen, maar ook voor het hore-
caterras en de prachtige tuinen die de 
afdelingen Klok en Peel verbinden. Als 
volgende maand eindelijk weer ergens 
veilig cultuur kan worden beleefd en 
in alle rust kan worden genoten van 
exposities van hoog niveau, dan is het 
in Museum Klok & Peel aan de Os-
taderstraat 23 in Asten. Zodra de mu-
seumdeuren weer opengaan, kan het 
publiek genieten van drie aan elkaar 
gekoppelde tentoonstellingen die te 
maken hebben met onderdrukking en 
vrijheid, maar ook met de hoogstaan-
de vaste presentaties. 

Klokken voor Amerika
De grote publiekstrekker van dit jaar 
is de tentoonstelling ‘Klokken voor 
Amerika’, waarvan op 30 april via een 
spraakmakende livestreampresentatie 
al een inkijk werd gegeven, door prof. 
dr. Wim van der Donk, Commissaris 
van de Koning in Brabant. 
Curator van deze tentoonstelling is 
dr. Luc Rombouts uit Leuven, al jaren-
lang het campanologische geweten 
van het Museum Klok & Peel. Aan de 
‘sneak preview’ werkten onder ook 
mee: Pete Hoekstra, de Amerikaanse 
ambassadeur in Den Haag, André Has-
pels, de Nederlandse ambassadeur in 
Washington, en last but not least prof.
dr. Diederik Oostdijk, auteur van het 
boek ‘Klokken voor Amerika’. 

Museum Klok & Peel goed voorbereid op heropening 

Klokken voor Amerika gaat ook 
open voor het publiek

Boek en tentoonstelling zijn tot stand 
gekomen rondom de actuele restau-
ratie van The Netherlands Carillon bij 
klokkengieterij de Koninklijke Eijs-
bouts In Asten. Dat carillon was in 1953 
het nationale geschenk van Nederland 
aan de Verenigde Staten vanwege het 
Amerikaanse aandeel in onze bevrij-
ding - nu 75 jaar geleden - en de royale 
economische steun die ons land bij de 
wederopbouw kreeg via het Marshall-
plan.
Terwijl in Arlington - vlakbij Washing-
ton DC - de klokkentoren van The Ne-
therlands Carillon voor enkele miljoe-
nen wordt gerestaureerd, worden in 
Asten bij Eijsbouts nu de 49 klokken 
van deze beiaard opgeknapt, her-
stemd én met drie klokken uitgebreid. 
Mede vanwege die klus kan Museum 
Klok & Peel ons nationale geschenk 
aan de Amerikanen nu aan het thuis-
publiek tonen; dat is voor het eerst! 
In de versieringen op de klokken staat 
de Nederlandse samenleving van rond 
1950 in brons gefixeerd. 
Het boek dat Diederik Oostdijk over 
The Netherlands Carillon heeft ge-
schreven handelt over de moeizame 
totstandkoming van ons ‘nationale 
geschenk’ en is buitengewoon lezens-
waardig. 

Oorlogsdrieluik
Met de tentoonstelling Klokken voor 
Amerika wordt het ‘oorlogsdrieluik’ 
van Museum Klok & Peel afgerond. Dat 
drieluik ging in 2017 van start met de 
expositie ‘Klokkenroof!’, werd in dat 
jaar extra opgetuigd met ‘Meisjes van 
Toen’ en kreeg in 2019 een vervolg met 
de expositie ‘Death Valley De Peel’. 
Ook in het kader van die tentoonstel-
lingen verschenen belangwekkende 
publicaties, zoals ‘Klokkenroof!- Plun-
dered Bells’ van Elly van Loon-Van de 
Moosdijk en Piet Snijders, alsmede 
‘Death Valley De Peel’ en ‘Double-
crash’ van laatstgenoemde. 
Alle recente uitgaven rond ‘75 jaar vrij-
heid’ van Museum Klok & Peel zijn te 
koop bij bezoek aan het museum of 
via de museumwebshop, maar ook via 
een speciale museumstand bij Primera 
in Asten (Winkelcentrum Midas) of via 
de reguliere boekhandel in de Peelge-
meenten. 

Tot slot: wie liever komt voor de vaste 
presentaties van het museum kan van-
af 1 juni ook weer, in aangepaste vorm, 
terecht. De ambachtelijke klokkengie-
terij, de hal van het astronomisch uur-
werk, de beiaardhal Klank van de Lage 
Landen en de natuurhistorische pre-
sentatie De Peel aan Zee gaan allemaal 
weer open. We kijken er naar uit weer 
om weer bezoekers te ontvangen.

De tentoonstelling ‘Klokken voor Amerika’ – Fotograaf Liliane Schiks

Vanaf 29 april mocht de jeugd tot en 
met 18 jaar weer samen, onder be-
geleiding, trainen in de buitenlucht. 
Daarbij moeten de hygiënemaatre-
gelen van het RIVM worden gevolgd. 
Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en 
met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens 
het sporten 1,5 meter afstand moe-
ten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar 
geldt dat niet. Alleen trainingen zijn 
toegestaan, wedstrijden/competities 
en toernooien blijven verboden.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder 
dan 18 jaar weer buiten sporten en 
bewegen op 1,5 meter afstand van el-
kaar. Ook hier geldt: alleen trainingen 
zijn toegestaan, wedstrijden/compe-
tities en toernooien blijven verboden. 

Corona regels voor sporten
Kleedkamers blijven gesloten.

•  Zwemlessen zullen per 11 mei 
2020 weer worden aangeboden. 
Alle zwemlesouders zullen op de 
hoogte worden gesteld. 

•  Recreatief (banen) zwemmen: dit 
is toegestaan volgens de nieuwe 
richtlijnen. Kijk hier voor op de 
site van het zwembad of bel het 
zwembad.

Als het virus onder controle blijft, kan 
per 1 september een volgende stap 
worden gezet: alle binnensporten zijn 
dan weer mogelijk voor alle leeftijden. 
De deur kan dan ook van het slot voor 
fitnessclubs. Sportwedstrijden kunnen 
dan plaatsvinden zonder publiek.

Beweging houdt niet alleen het 
lichaam in conditie, maar ook het 
brein. “Door te bewegen, ontwik-
kelen hersenen nieuwe én onder-
houden ze oude verbindingen. 
Daarnaast heeft bewegen een po-
sitief effect op het voorkomen of 
uitstellen van dementie”, vertelt 
beweegcoach Pien. 

Positief effect op dementie
In Europa heeft zo’n 20% van de ge-
vallen van Alzheimer te maken met 
te weinig lichamelijke activiteit. Uit 
steeds meer onderzoeken blijkt dat 
bewegen een positief effect heeft 
op het voorkomen of uitstellen van 
dementie. Daarnaast heeft het een 
positief effect op risicofactoren van 
dementie, zoals diabetes, hoge bloed-
druk, obesitas, vaataandoeningen en 
ontstekingen. Beweging zet de her-
senen aan het werk. Door beweging 
ontwikkelt het brein nieuwe en on-
derhoudt het de oude verbindingen. 
Het verbetert ook de doorbloeding. 
“De kleinste bewegingen, zoals op 
eten kauwen, stimuleren al het brein. 
Dat is met name belangrijk voor men-
sen die niet meer kunnen lopen en 
weinig bewegen. Bewegen heeft een 
positieve invloed op de frontale her-
senkwab; het ‘huis’ van de cognitie.”

Extra beweging
Onze beweegcoaches gaan langs bij 
verschillende woon- en zorgcentra 
om meer beweging te stimuleren. 
“Bij sommigen zie je dat door te be-
wegen de onrust afneemt. Daarnaast 
zorgt het voor een betere nachtrust. 
Tijdens de bewegingslessen besteden 
we veel aandacht aan het brein. We 
doen geheugenspelletjes en combi-

Bewegen goed voor de hersenen

neren dit met bewegingen. Zo prik-
kelen we het lichaam en de hersenen. 
Maar het is vooral leuk én gezellig.”

Op verbeeldingsreis
Ook stimuleren de beweegcoaches 
mensen om thuis in beweging te ko-
men. “Ook binnen kunt u genoeg 
beweegoefeningen doen. Maak het 
nog leuker door uw verbeelding er-
bij te gebruiken. Sta op en stap op de 
plaats. We gaan nu verbeelden dat 
we ergens wandelen. Denk terug aan 
geluiden, objecten, geuren en sensa-
ties die u ziet, hoort en ruikt. Hier een 
voorbeeld: We gaan samen wandelen 
in uw woonplaats. We lopen uw wo-
ning uit. Hoe opent de deur? Gaat 
hij zwaar van het slot of heeft u hem 
altijd open staan? We lopen door de 
tuin. Is dit een grote tuin? Wat ligt er 
op de grond; zand of tegels? Of mis-
schien wel kiezelstenen? Als u loopt, 
wat hoort u onder uw voeten? Ruiken 
de planten of het gras lekker? Het 
zonnetje schijnt, heerlijk. De vogels 
fluiten. Welke kant wilt u op? Kies 
maar en verbeeld dat we daar heen 
lopen! Wat komen we onderweg al-
lemaal tegen? Doe regelmatig van dit 
soort oefeningen en laat u verrassen 
door wat uw hersenen allemaal op-
slaan. U bepaalt zelf uw reis!”

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 bewe-
gen, maar weet u niet zo goed hoe? 
Neem contact op met beweegcoach 
Pien via PCP.deSwart@landvanhorne.
nl. Zij helpt u graag!

SKO

“Litanie van gemis en genieten”

ik mis de repetities van de “Peelklan-
ken”
ik mis de middagen van de S.K.O.
ik mis de knuffels van de kinderen
maar ik geniet van zittend nixen in de 
zon

ik mis de avonden van Veldeke
ik mis de fietstocht van de werkgroep
ik mis middagen van K.B.O. en Zon-
nebloem
maar ik geniet van zitten in de zon

ik mis de avonden van de L.K.V.
ik mis het Ospelsuitje-diner
ik mis verschillende verjaardagen
maar ik geniet van nixen in de zon

ik geniet als de molenwieken draaien
alsook het krassen van de kraaien
en ik geniet van het lachen van de 
specht
ook van het nixen in de zon

ik geniet van telefoongesprekken
van de vogeltjes die fluiten
van het groenen van de bomen
ik geniet van het zitten in de zon

ik geniet van wandelen met mijn rol-
lator
ik geniet van schrijven voor de S.K.O.
ik geniet van het lezen in dikke boe-
ken
en ik geniet van zitten in de zon!

An Cuijpers
www.schrijverskringospel.nl

De vastelaovendj van 2020 lijkt net 
voorbij, maar het nieuwe seizoen 
staat zo weer voor de deur. Vastela-
ovundjvereiniging de Pinmaekers is 
op zoek naar nieuwe generatie lied-
jes schrijvers en deelnemers voor het 
Ni-jwieërter lidjeskonkoer 2020/2021.
Natuurlijk zijn eerdere deelnemers 
ook van harte welkom. 
Iedereen die een beetje muzikaal is 
en denkt het lijkt mij leuk om een vas-
telaovundjnummer te maken kan zich 

Pinmaekers op zoek naar nieuwe 
generatie liedjes schrijvers en 

deelnemers lidjeskonkoer 2020

aanmelden voor het nieuwe konkoer.
Het nieuwe nummer moet uiterlijk 1 
augustus 2020 binnen zijn.
Een inschrijfformulier kun je opvra-
gen via secretariaat@pinmaekers.nl 
De inzending zal mee doen aan het 
lidjeskonkoer op zondagmiddag 22 
november 2020.
Ut winnendje lidje zal worden uitgeroe-
pen tot vastelaovundj-schlager 2021. 
Het reglement van deelname is te vin-
den op www.pinmaekers.nl

De Zorggroep aan de slag 
met robot Tessa

De Zorggroep is gestart met het 
gebruik van robot Tessa in de 
wijkverpleging. De eerste vijf Tes-
sa’s zijn deze week in gebruik ge-
nomen. Zo worden er de komende 
maanden honderd Tessa’s ingezet 
in alle wijkverplegingsteams van 
De Zorggroep.

De Zorggroep en Tinybots hebben 
een selectietool ontwikkeld waarmee 
bekeken kan worden of Tessa in de si-
tuatie van de cliënt past. Tessa wordt 
ingezet bij een cliënt die zonder be-
geleiding moeite heeft met eten, 
drinken, medicatie, aan- en uitkle-
den, of persoonlijke verzorging, maar 
dit in principe fysiek wel kan. Deze 
cliënt heeft zorg nodig door een cog-
nitieve beperking. Er is voor gekozen 
om juist in de huidige corona-situatie 
met behulp van de robot deze bege-
leiding te kunnen bieden op een ma-
nier die eenvoudig, prettig en veilig 
is. In deze tijd kan Tessa nog meer 
toegevoegde waarde bieden omdat 
cliënten niet meer naar dagbestedin-
gen of eetpunten kunnen en er soms 
wat minder zorg langs komt.

Als gevolg van de coronamaatregelen 
hebben Tinybots en De Zorggroep sa-
men de ‘Tessa plug & play’ gemaakt. 
Deze Tessa is al helemaal klaar als ze 
uit de doos komt. Er hoeft geen in-
stallatie plaats te vinden. Daarnaast 
kunnen zorgverleners en mantelzor-
gers niet persoonlijk getraind wor-
den in het gebruik van de robot. Om 
hen toch te ondersteunen hebben 
Tinybots en De Zorggroep een online 
training center gebouwd waar man-
telzorgers en zorgverleners leren wat 
Tessa is en hoe je Tessa goed instelt 
om de cliënt te kunnen helpen om 
zelfstandig te kunnen leven. 

De Zorggroep was al voor de crisis be-
gonnen met het inzetten van de Tes-
sa’s van Tinybots. Hierbij is op kleine-
re schaal aangetoond dat Tessa helpt 
bij het vergroten van de zelfredzaam-
heid. Ook is het verkleinen van de 
eenzaamheid een belangrijk aspect. 
De Zorggroep geloofde in de impact 
van Tessa om zo doelmatige zorg te 
bieden en positieve gezondheid te 
ondersteunen. In samenwerking met 
Tinybots en met hulp van een subsidie 
van het RVO is dit project gestart.

Tessa is een sociaal robotje dat be-
richten uitspreekt, herinneren geeft, 
vragen stelt en muziek afspeelt. Dit 
wordt ingesteld door de mantelzor-
ger en/of zorgverlener. Op deze ma-
nier biedt Tessa structuur en activeert 
ze de cliënt voor verschillende acti-
viteiten. Zo kan de cliënt weer meer 
zelf. Tessa is een hulpmiddel, net als 
een rolstoel, maar dan voor cognitie-
ve ondersteuning. Het robotje wordt 
inmiddels ingezet door meer dan 75 
zorgaanbieders om zorg te kunnen 
bieden aan hun cliënten.
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www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.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 re-
gelmatig te raadplegen: www.kerkneder-
weert.nl

OVERLEDEN
Op 12 mei was de uitvaart van Lisa Truijen, 
zij overleed in de leeftijd van 87 jaar en 
woonde in zorgcentrum St. Joseph. Ze is be-
graven op het parochiekerkhof.
Moge 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 24 – 30 mei.

Zondag 24 mei, 7e zondag van Pasen, We-
reldgebedsdag voor de Kerk in China. 
De parochiekerk is geopend van 14.00 
– 16.00 uur.

Donderdag 28 mei, afsluiting van de 
meimaand/Mariamaand. 
18.40 bidden van het Rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen, het wel-
zijn en de genezing van zieken, voor een 
succesvolle bestrijding van het coronavirus; 
bij gelegenheid van 90e verjaardag familie 
Jacobs-Rijnders. 

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.”

OVERLEDEN: Sep Speessen, kindje van 
Chantal Jacobs en Remco Speessen. Dat het 
mag rusten in vrede.

KERKHOF:
Voor het tuinonderhoud van de graven kunt 
u gebruik maken van het tuingereedschap 
dat aan de zijkant van de toren hangt. Graag 
na gebruik terughangen.

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.

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

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

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Kapel O.L. Vrouw van 
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag

Zondag 24 mei 

Tot nader bericht zijn er geen diensten 
in onze kapel !

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, bedankt weer voor alles! 

Ik hoop dat ik weer op de goede weg ben. 
Dat geluk ons ten dele mag vallen.

- Maria, bedankt dat alles zo goed gaat!
- Lieve Maria, ik bid voor onze relatie, dat 

we de balans weer vinden. Geef ons kracht 
om dit aan te kunnen.

Iets om over na te denken: 
Liefde is van elkaar genieten, in welke hoe-
danigheid dan ook!

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 de H. Missen te vervallen. 
De kerk in Budschop is op zondag open van 
10.45 tot 11.15 uur voor bezoek aan de Ma-
riakapel en voor het opsteken van kaarsen. 
Voor begrafenissen of avondwake kunt u 
contact opnemen met pastoor Schuffelers 
en de koster dhr. Bert Verheggen.
De misintenties die komen te vervallen kun-
nen op een later tijdstip gepland worden.
Voor meer informatie zie kerkberichten St. 
Lambertus-Parochie

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.

Bibliocenter geopend 
vanaf maandag 11 mei

Vanaf maandag 11 mei hebben 
enkele vestigingen van Biblio-
center hun deuren weer voor het 
uitlenen van boeken geopend. De 
vestigingen in Heel, Heythuysen, 
Nederweert en Weert zijn als eer-
ste geopend.

De openbare bibliotheken kunnen van-
af maandag 11 mei hun deuren weer 
openen, voorlopig alleen voor het uit-
lenen van boeken. Dit natuurlijk met 
de nodige maatregelen zodat bezoe-
kers en medewerkers anderhalve me-
ter afstand tot elkaar kunnen houden.

Maatregelen
De openingstijden en het protocol 
van Bibliocenter zijn te lezen op de 
website www.bibliocenter.nl/corona-
virus. Bibliocenter vertrouwt erop dat 
iedereen de maatregelen naleeft. 

Online Bibliotheek
De online diensten van de biblio-
theek, zoals e-books, de ThuisBieb 
en de LuisterBieb blijven gewoon 
beschikbaar. Kijk op de speciale 
thuislezen-pagina www.bibliocenter.
nl/thuis voor tips om te blijven lezen 
zonder het huis te verlaten.

Houd voor de actuele ontwikkelingen 
de website en social media van Biblio-
center in de gaten.
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Dankbetuiging

Niet meer in ons midden 
Maar voor altijd in ons hart

Lies Smeets-Briels
Bedankt voor de vele kaarten, mooie bloemstukken en de  

overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen. 
Dit alles geeft ons troost en steun.

Theu Smeets, 
kinderen en kleinkinderen

In de raadsvergadering van dins-
dag 26 mei zal Carla Dieteren van 
JAN worden voorgedragen als 
nieuwe wethouder van de ge-
meente Nederweert. 

Met het overlijden van Henk Cuijpers 
op 12 april 2020 verloor Nederweert 
een zeer maatschappelijk betrok-
ken wethouder. Wat volgde was een 
periode van rouw en verdriet, maar 
ook de zware taak voor de partij JAN 
om een goede opvolger te vinden 
in het College van B&W van Neder-
weert. De partij waardeert het zeer 
dat Carla Dieteren deze plek wil gaan 
innemen. 

Carla Dieteren is zeker geen onbe-
kende in de Nederweerter politiek. 
Zij was van 2002 tot en met septem-
ber 2015 raadslid en fractievoorzit-
ter voor JAN. In 2018 was zij de (in)
formateur van de coalitie van JAN, 
Nederweert Anders en D66 Neder-
weert en sindsdien voorzitter van het 
coalitieoverleg. Sinds haar afscheid 

als raadslid is zij bestuursvoorzitter 
van JAN. 

Stokje overnemen  
Carla Dieteren neemt het stokje van 
Henk Cuijpers met gemengde gevoe-
lens over: “Natuurlijk missen we Henk 
enorm, maar behalve het grote verlies 
voelen we ook de verantwoordelijk-
heid om te zorgen voor een spoedige 
opvolging. Dat zou Henk ook willen. 
Ik ga het wethouderschap natuurlijk 
invullen op mijn manier, maar ben 
zeer gemotiveerd om ervoor te zorgen 
dat Henk’s werk in het College op een 
voortvarende wijze wordt voortgezet.” 

Van manager naar wethouder
In het dagelijkse leven werkt Carla 
Dieteren als interim-HR manager en 
procesmanager voor de Omgevings-
wet bij de Provincie Limburg. Na haar 
benoeming zal Carla haar werkzaam-
heden bij de Provincie neerleggen, 
waardoor zij zich volledig kan richten 
op haar nieuwe rol in het College van 
B&W in Nederweert.

Carla Dieteren nieuwe wethouder 
namens JAN

Annulering/ Uitstel

FIETSTOCHT VENEZUELA 
WERKGROEP

Helaas zijn wij genoodzaakt onze 
fietstocht in juli te annuleren, wij 
hopen dat door versoepeling van de 
regels het misschien nog mogelijk is 
onze fietstocht op een later tijdstip 
dit jaar alsnog te organiseren.
Uw gezondheid staat voorop met 
deze annulering, wij hopen dat het 
met u en uw  familie leden goed gaat 
en dat we weer snel elkaar kunnen 
ontmoeten en begroeten.

Vriendelijke groet  leden van de
Werkgroep Venezuela.

Gevraagd poetshulp
Voor 2 uur per week op 

vrijdag morgen in 
Nederweert
0495- 651 685

Zorgen om minder 
aanmeldingen thuiszorg

De wijkverpleging van Groene 
Kruis Thuiszorg (onderdeel van 
De Zorggroep) ziet veel minder 
aanmeldingen voor verpleging en 
verzorging dan normaal. Dat lijkt 
logisch omdat er minder zieken-
huisbehandelingen worden uitge-
voerd, waarna thuiszorg nodig is. 
Maar het kan ook duiden op een 
ongewenste situatie die schuil-
gaat achter de voordeuren. Men-
sen lijken zich minder vaak te mel-
den, terwijl er wel hulp nodig is. 

Er zijn zorgen over het achterblijven 
van nieuwe aanmeldingen. Wijkver-
pleegkundige Serife Özer bevestigt 
dit. ‘’We krijgen niet meer zoveel 
zorgvragen. Cliënten en mantelzor-
gers zijn bang om het coronavirus op 
te lopen. Maar het is belangrijk dat 
cliënten hulp blijven vragen als dat 
nodig is. Wij als wijkteam zijn hier en 
willen graag helpen.’’

Voor de coronacrisis waren de wacht-
lijsten voortdurend onderwerp van 
gesprek, maar nu lijken mensen bang 
om de zorg teveel te belasten of ze 
vrezen in het ziekenhuis, bij de huis-
arts of via de thuiszorg het corona-
virus op te lopen. Daardoor kan het 
zo zijn dat mensen te lang doorlopen 
met klachten of dat mantelzorgers 
onnodig overbelast worden. 

Volgens het Groene Kruis is er vol-
doende capaciteit om daar waar het 
echt nodig is wijkverpleging te ver-
lenen. Ook voor mensen die besmet 
zijn (geweest) met het coronavirus en 
in deze tijd extra zorg nodig hebben. 
Medewerkers gaan uiterst zorgvuldig 
te werk om het risico op besmettin-
gen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Ze beschikken onder andere over de 
juiste persoonlijke beschermingsmid-
delen om de zorg veilig te kunnen 
leveren. Hoewel huisartsen, zieken-
huizen en de wijkverpleging met 
heel andere zorgvormen te maken 
hebben, delen ze allemaal dezelfde 
bezorgdheid: dat mensen door zorg 
te mijden zichzelf en/of hun mantel-
zorgers juist in gevaar brengen. Het 
Groene Kruis wil daarom benadruk-
ken dat iedereen die noodzakelijke 
zorg denkt nodig te hebben, aan de 
bel moet trekken.

In de wijkverpleging zijn zorgmomen-
ten enkele weken geleden gemini-
maliseerd tot medisch noodzakelijke 
zorg. Enerzijds om besmettingsge-
vaar te verkleinen, anderzijds om de 
beschikbare zorgmedewerkers zoveel 
mogelijk beschikbaar te maken en te 
houden. Met cliënten die al zorg of 
ondersteuning kregen van de wijk-
verpleging is tussentijds steeds con-
tact onderhouden om te bekijken of 
aanpassingen aan de gemaakte af-
spraken nodig zijn. 

Heeft u zorg of ondersteuning no-
dig: bel dan 088 - 61 088 61 of vul het 
aanvraagformulier in: https://www.
dezorggroep.nl/aanvraagformulier-
wijkverpleging 

Humanitas Nieuws

Een van onze vrijwilligers zond ons 
onderstaande impressie en overpein-
zing aangaande het corona virus.

De zon staat stralend aan de hemel. 
De straten zijn leeg. Fietsen door 
een vreemde en angstige wereld. 
Meerkoetjes die een nestje aan het 
bouwen zijn en vogeltjes die zingend 
langs vliegen. Ze geven het gevoel 
dat het echt lente is. 

In het dorp heerst stilte en rust. Enke-
le ouderen staan voor de supermarkt 
te wachten op een winkelwagentje 
dat grondig wordt schoongemaakt. 
In de wind wapperen plastic hand-
schoenen en lopen twee vijftigers 
met een boog om elkaar heen. Fiet-
sers stappen zwijgend met hun volle 
boodschappentassen op. Strepen en 
linten in de winkels geven de mini-
male afstand aan.

Langs de aanleunwoningen zie ik een 
enkele bewoners voor het raam, ge-
kluisterd aan huis met bezorgde ge-
zichten. Ik zwaai en zie een glimlach.  
Passerende lege stadsbussen en lege 
terrassen geven een gevoel van on-
macht. 

De middenstand die zwaar getrof-
fen is door de Lock down. Gesloten 
kappers, Gunnerij en de Pinnenhof, 
kringloopwinkels en horeca. 

Denkend aan de jonge generatie die 
niet weet wat hen overkomt: geen 
school, geen contacten, geen feest-
jes. Menige kind zal over 10 jaar nog 
vragen: “Pa vertel nog eens over de 
corona-crisis, toen we nergens naar 
toe mochten.”

Gelukkig hebben ze Facetime, Sky-
pe, Whatsapp om hun contacten 
enigszins op peil te houden. Net als 
mijn kleinkinderen begrijpen ze niet 
waarom oma niet geknuffeld mag 
worden, dat ze niet te dichtbij mo-
gen komen. Gelukkig mogen de aller-
kleinsten in kleine groepen weer naar 
school en krijgen de thuiswerkende 
ouders weer hoop op hervatting van 
hun normale werkzaamheden. 

De tuin is nog nooit zo goed verzorgd 
en alle overbodige zaken werden uit-
gezocht en opgeslagen in dozen be-
stemd voor een echte rommelmarkt 
op Koningsdag 2021.  Nog nooit zijn 
er online zoveel tondeuses, hand-
zeep, mondkapjes, puzzels en medi-
cijnen besteld. De koeriersdiensten 
maken overuren en het lijkt erop dat 
digitaal winkelen definitief is doorge-
broken.

De constante stroom van nationale 
en regionale nieuwsdiensten over 
de corona crisis lijken elkaar in hoog 
tempo op te volgen. Gelukkig laten 
een aantal zenders ons genieten van 
films, shows of concerten uit voorbije 
jaren en is Netflix nog nooit zo popu-
lair gebleken. 

De noodzakelijke beperking van onze 
vrijheid komt voort uit angst, voor-
zorg en de hoop om verdere versprei-
ding tegen te gaan. Ondanks het zoe-
ken naar de juiste vaccins, medicatie 
en vatbaarheid kan niemand op dit 
moment de gevolgen van het virus 
voorspellen of bestrijden. We verlan-
gen zo erg naar een gewoon, sociaal 
leven maar denken tevens aan dit 
levensgevaarlijke virus dat al zovele 
gezinnen, dierbaren en familieleden 
diep heeft getroffen.

Hoe paradoxaal het ook klinkt: de 
noodzakelijke maatregelen brengen 
ons dichter bij elkaar. Hulp en initia-
tieven ontstaan, burenhulp en oude-
renzorg krijgen grote prioriteit en de 
enorme medische zorg maakt nu al 
een onuitwisbare indruk. 

Toch verheug ik me alweer op mor-
gen. ’s Morgens samen koffie drinken 
en dan een lange wandeling maken. 
Niet teveel denken aan wat nog kan 
komen, een boek of een krant lezen, 
onze kinderen bellen. Dat helpt in 
deze onwerkelijke en bizarre social 
distance maatschappij. 

En wat zal het mooi zijn als we el-
kaar op een mooie dag over een paar 
maanden op straat of op een terras 
weer tegenkomen, begroeten en 
toosten op onze gezondheid !  

Wil je meer informatie over Humani-
tas, of wil je ons als vrijwilliger mee 
komen helpen? We kunnen samen 
zorgen voor een fijne samenleving!

Je kunt ons bereiken per mail op mid-
denlimburg@humanitas.nl of bellen, 
ons nummer is: 06-351 207 76.

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

De binnenstad van Weert hervat 
vanaf heden weer de reguliere 
openingstijden. Ook tijdens het He-
melvaartweekend gaan de geplan-
de extra openingsmomenten door.

Ondernemers in de Weerter binnen-
stad grijpen de versoepelde maatre-
gelen omtrent het coronavirus aan 
om zich vol enthousiasme te herpak-
ken en reguliere openingstijden te 
herstellen. Het bestuur van BIZ On-
dernemers heeft aangegeven dat de 
binnenstad vanaf heden weer stan-
daard de koopavonden en geplande 
koopzondagen hanteert.

Hemelvaartweekend
Tijdens het lange Hemelvaartweek-
end hebben veel mensen vrij, een 
ideaal moment voor een wandeling 
door het centrum. Veel winkels zijn 
op donderdag 21 mei extra geopend. 
Op zondag 24 mei gaat de geplande 
koopzondag ook door, echter zonder 
extra activiteiten. Beide dagen ope-
nen winkels van 13:00 tot 17:00 uur 
en is parkeren gratis, uitgezonderd 
parkeerlocaties met een slagboom.

Winkelen volgens richtlijnen
De instructie van het kabinet is sinds 
11 mei veranderd van ‘blijf zoveel 
mogelijk thuis’ naar ‘vermijd drukte’. 
Dat betekent dat het weer mogelijk 
is om niet-functioneel te winkelen in 
de Weerter binnenstad. Toch wordt 
nadrukkelijk verzocht om richtlijnen 
in acht te houden. Ondernemers heb-
ben hun winkels veelal aangepast om 
ervoor te zorgen dat bezoekers met 

een gerust hart terecht kunnen. Door 
zaken anders in te richten, een maxi-
mum aantal bezoekers toe te laten en 
desinfectiemiddelen aan te bieden 
kan de bezoeker evengoed profite-
ren van de lokale gastvrijheid van de 
Weerter binnenstad.

Koop lokaal
Het hart van de binnenstad is de loka-
le ondernemer die voor je klaarstaat 
met een persoonlijke benadering en 
gastvrije glimlach. Dat mensen graag 
naar de binnenstad komen is omdat 
er wat te beleven valt. Samen een 
nieuwe outfit uitzoeken, gezellig lun-
chen en genieten tijdens evenemen-
ten. Zonder de Weerter lokale onder-
nemer is dat niet mogelijk.

De ruim 200 ondernemers in de bin-
nenstad hebben nu meer dan ooit 
steun uw nodig. Samen zorgen we 
ervoor dat we dit overwinnen en 
de binnenstad in betere tijden weer 
een plek is waar je ongedwongen 
terecht kunt. Op www.cmweert.nl/
kooplokaal geeft Centrummanage-
ment daarom een aantal praktische 
suggesties over hoe de lokale onder-
nemer gesteund kan worden. Niet 
alle suggesties zijn direct uitvoerbaar 
door iedereen, maar één ding is ze-
ker: als we samen de keuze maken om 
lokaal te kopen, kunnen we ook later 
terecht in een levendig centrum.

Meer informatie over bereikbaarheid 
en openingstijden van de Weerter 
binnenstad is te vinden op www.cm-
weert.nl.

Openingstijden Weerter binnenstad



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

PUURKleur Oxido - Roestverf

PUURKleur Oxido Basis is een decoratieve verf die gaat roesten wanneer deze wordt geactiveerd met 
PUURKleur Oxido Activator. Hierdoor krijgt het oppervlakte een verweerd effect en creëer je een industriële 

look in je huis. Gebruik de PUURKleur Top Sealer om de Odixo Basis verflaag te beschermen en om te 
voorkomen dat de verf afgeeft.

€21,74 0,5 liter

€23,52 0,25 liter
€12,68 1 liter

EinzA Garant - Gevelverf

EinzA Garant is vanwege het waterafstotend karakter, de goede waterdampdoorlatendheid en de hoge 
elasticiteit, zeer geschikt voor na-geïsoleerde woningen en gescheurde gevels bij monumenten en oude 

gebouwen. Deze matte gevelverf is waterafstotend, goed waterdampdoorlatend en vuilafstotend. De speciale 
Formule H beschermt uw gevel tegen vuilaanhechting en groene aanslag. 

€354,95 12,5 liter

10 liter€114,95

10 liter€112,44

10 liter€102,50

10 liter€216,55

MUURVERF

1 liter€60,95 1 liter€76,50 1 liter€61,95

1 liter€72,50 1 liter€88,951 liter€56,50

binnen binnen buiten

buiten buitenbuiten

SIGMA LAK

1 liter€59,45 1 liter€61,85

1 liter€73,10 1 liter€52,05

buiten buiten

buitenbuiten

SIKKENS LAK

Drost Devetaal Supreme Hoogglans is een weervaste hoogglans lakverf voor buiten, met een zeer goede dekking. Het oplosmiddel van deze duurzame lak wordt geproduceerd van sinaasappelschillen, 
wat deze lak biobased extreem duurzaam maakt. Geschikt om te gebruiken op houten oppervlakken zoals deuren en kozijnen en het kan worden verwerkt bij alle seizoenen. De lak kan aangebracht worden met kwast, lakroller en 

spuitapparaat. Bij houten ondergronden adviseren wij Drost Devetaal Supreme Grondlak te gebruiken voor het beste resultaat.

€71,84 1 liter
€52,99 1 liter

Drost - Devetaal Supreme

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 !

Gemeenschapshuis De Pinnenhof en 
café-zaal Centraal in het centrum van 
Nederweert zijn twee gewaardeerde 
en goed functionerende zaken. Ze 
huisvesten van oudsher diverse vereni-
gingen en maatschappelijke organisa-
ties. In tijden dat het goed gaat, is het 
verstandig om over de toekomst na 
te denken. Voor het onderzoeken van 
de samenwerking en versterking van 
elkaars activiteiten, ondertekenden de 
partijen op woensdag 13 mei samen 
met de gemeente een intentieovereen-
komst. 

Vertrouwde waarden
Gemeenschapshuis De Pinnenhof is 
een begrip. Sinds jaar en dag vinden 
vele verenigingen en organisaties hier 
een goed thuis voor hun activiteiten. 
Menig inwoner heeft mooie herinne-
ringen aan het gebouw. Het pand aan 
de Kapelaniestraat is echter aan ver-
nieuwing toe. Ook café-zaal Centraal is 
een vertrouwde waarde in het centrum 
van Nederweert. De zaak is van oudsher 

sterk verbonden met het verenigingsle-
ven en geeft al jaren op een gedegen 
en gewaardeerde manier invulling aan 
maatschappelijk ondernemerschap. De 
activiteiten van De Pinnenhof en café-
zaal Centraal overlappen elkaar voor 
een groot deel.

Samenwerking
De Pinnenhof en café-zaal Centraal heb-
ben elkaar opgezocht om te onderzoe-
ken of er mogelijkheden zijn om elkaars 
activiteiten in de toekomst te verster-
ken. Beide organisaties functioneren 
momenteel prima en de activiteiten 
worden gewoon gecontinueerd. De ge-
bruikers van zowel café-zaal Centraal als 
De Pinnenhof ondervinden geen enkele 
hinder van het onderzoek. Tegelijkertijd 
is het belangrijk om juist in tijden dat 
alles goed gaat over de toekomst na te 
denken. 

Herontwikkeling 
Er wordt gekeken of het mogelijk is 
om op één van beide locaties tot een 

herontwikkeling van gebouwen en een 
eventuele samenwerking te komen. An-
dere locaties zijn daarbij overigens niet 
op voorhand uitgesloten. In het onder-
zoek is ook een rol voor de gemeente 
weggelegd. De gemeente Nederweert 
gaat sowieso over het bestemmingsplan 
en het verlenen van eventuele vergun-
ningen. “Daarnaast dragen we het 
verenigingsleven en de diverse maat-
schappelijke organisaties in Nederweert 
uiteraard een warm hart toe”, aldus 
verantwoordelijk wethouder Peter Koo-
len. Hoe de gemeentelijke rol ingevuld 
wordt in het geval van een herontwikke-
ling en eventuele samenwerking, moet 
duidelijk worden in het onderzoek. 

Eerste resultaten rond de zomer
De afspraken rondom het onderzoek 
hebben de gemeente, De Pinnenhof 
en café-zaal Centraal vastgelegd in een 
intentieovereenkomst die op woensdag 
13 mei werd ondertekend. Het streven 
is om rond de zomer de eerste onder-
zoeksresultaten op te leveren. 

Pinnenhof en Zaal Centraal samen?
Partijen ondertekenen intentieovereenkomst met gemeente 

Raad vergadert
Op dinsdag 26 mei om 19.00 uur verga-
dert de gemeenteraad voor de tweede 
keer online. U kunt de vergadering 
via een livestream volgen op Neder-
weert24.

Spreekrecht
Ook in de digitale raadsvergadering is 
het mogelijk gebruik te maken van het 
spreekrecht. Meldt u zich dan maximaal 
48 uur voor de vergadering bij de grif-
fier. U kunt uw inbreng dan schriftelijk 
via de e-mail aanleveren: griffier@
nederweert.nl. De griffier verspreidt uw 
bijdrage voor aanvang van de verga-
dering onder de raadsleden. De bur-
gemeester leest uw inbreng dan in de 
vergadering voor.

Agenda
Op onze website vindt u de agenda. De 
vergadering begint om 19.00 uur. 

Nieuwe koers rond plattelandswoningen

Er worden veel activiteiten georganiseerd in Zaal Centraal, zoals de mantelzorgbijeenkomst in november. Met het bestuur van De Pinnenhof onderzoeken 
de eigenaren of het mogelijk is om op één van beide locaties tot een herontwikkeling van gebouwen en een eventuele samenwerking te komen. Foto: Nederweert24

Mag een woning bij een agrarisch bedrijf 
bewoond worden door een burger die 
geen banden heeft met het bedrijf? Het 
is een vraag waar we ons de afgelopen 
maanden samen met bewoners, eige-
naren van de betreffende woningen en 
agrariërs over hebben gebogen. Het is 
een lastig onderwerp. Uiteindelijk zijn we 
tot een besluit gekomen.

De gemeente heeft regels en beleid over 
het wonen in een bedrijfswoning. Dat 
mag alleen door iemand met een band 
met het bedrijf. Bij agrarische bedrijven 
is er soms de mogelijkheid om dit uit te 
breiden, zodat ook burgers er kunnen 
wonen. Hier zijn echter wel voorwaar-
den aan verbonden. 

Gezondheid belangrijkste voorwaarde
De bestaande voorwaarden voor de 
burgers die in de bedrijfswoning wonen, 
gaan we niet veranderen. De gezond-
heid van het wonen bij het bedrijf is de 
belangrijkste voorwaarde en blijft dat 
ook. Bijvoorbeeld als er sprake is van 
een te hoge uitstoot van fijn stof. Dan 
kan een woning niet als plattelandswo-
ning vergund worden.

Waar een vergunning niet kan, gaan 
we handhaven
In die gevallen waar bewoning door 

burgers bij een bedrijf niet vergund kan 
worden vanwege de gezondheid, wordt 
er gehandhaafd. De handhaving richt 
zich op de bewoner van de woning. We 
willen geen nieuwe gevallen van strijdi-
ge bewoning meer, onder andere omdat 
het lang niet altijd mogelijk is om deze 
woningen te legaliseren. Daarom gaan 
we het bestemmingsplan veranderen. 
Zodat ook agrariërs in nieuwe gevallen 
strijdig zijn met het bestemmingsplan, 
niet alleen de bewoner.

Overleg en maatwerk zijn uitgangs-
punten
We zetten handhaving en andere 
maatregelen in om nieuwe gevallen te 
voorkomen. Handhaving moet ech-
ter wel redelijk zijn en alle gevallen 
zijn uniek. Handhaving gaat daarom 
in overleg en via maatwerk. Als een 
bewoner zijn eigen woning wil slopen 
en op een betere plaats herbouwen, 
willen we daar onder voorwaarden aan 
meewerken. 

Bedankt
De nieuwe koers rond plattelandswo-
ningen is een gecompliceerd onder-
werp. Dit besluit kwam er na overleg 
met veel belanghebbenden. Het college 
bedankt iedereen voor zijn of haar bij-
drage in dit moeilijke dossier. 

Over de brug
In week 22 vinden in opdracht van 
Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaam-
heden plaats aan de brug Hulsen in 
Nederweert-Eind. 

Nieuwe slijtlaag
In december vorig jaar is er al aan de 
brug gewerkt. De aannemer heeft toen 
de slijtlaag verwijderd. Deze laag wordt 
nu opnieuw aangebracht. Het mate-
riaal moet ongeveer een dag uithar-
den waardoor de brug tijdelijk niet te 
gebruiken is.

Afsluiting voor verkeer
De afsluiting voor al het verkeer, ook 
voor fietsers en voetgangers, duurt naar 

verwachting van maandag 25 mei om 
07.30 uur tot dinsdag 26 mei om 14.00 
uur of zoveel langer of korter als nodig 
is. Als op deze dagen de werkzaamhe-
den niet kunnen worden uitgevoerd, 
verplaatst Rijkswaterstaat het werk naar 
donderdag 28 en vrijdag 29 mei.

Nederweert is op het gebied van na-
tuur vooral bekend van Nationaal Park 
De Groote Peel, Sarsven en de Banen 
en het Weerterbos. Maar wist u dat 
een deel van het 25.000 hectare grote 
GrensPark Kempen-Broek ook in onze 
gemeente ligt? 

Om het Kempen-Broek door UNESCO 
te laten erkennen als Mens en Biosfeer-
gebied is er een fotowedstrijd uitge-
schreven. 

Plan opstellen
De beheerders van het gebied willen 

weten wat bezoekers aantrekt in het 
Kempen-Broek of wat hen stoort en 
waar verbeteringsmogelijkheden zijn. 
Met deze kennis kunnen de beheerders 
aan de slag om het gebied nog aantrek-
kelijker te maken.

Voor elk wat wils
U vindt in het park moerassen, beekval-
leien, vennen, bossen, heide, hooilan-
den, weilanden, akkers en grootscha-
lige landbouwgebieden. Kortom, voor 
elk wat wils, met water als centrale 
thema. Op talloze manieren kunt u het 
Kempen-Broek verkennen. Wandelend, 

Een mooi kiekje van Kempen-Broek

Donderdag 21 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. 

Er zijn veel recreatiemogelijkheden in het grenspark.

De gemeente Nederweert heeft een 
kernteam samengesteld om kwetsbare 
inwoners te hulp te schieten tijdens 
deze coronacrisis. Hebt u als inwoner 
van gemeente Nederweert een drin-
gende hulpvraag waarbij uw eigen 
netwerk u niet kan ondersteunen, dan 
helpt het kernteam u graag. Denk aan 
boodschappen doen, medicatie opha-
len, een luisterend oor of de hond uit-
laten. Om hulp in te schakelen van het 
kernteam kunt u op werkdagen tussen 
09.00 en 17.00 uur (vrijdagen tot 12.00 
uur) bellen met de gemeente Neder-
weert, tel. (0495) 677111. Het klant-

contactcentrum verbindt u door met 
de regisseurs leefbaarheid. Zij kijken 
samen met u en met het kernteam naar 
een oplossing op maat. Ook zijn er in de 
afgelopen weken al vele mooie initia-
tieven tussen inwoners onderling ont-
staan. Iets dat wij als gemeente alleen 
maar kunnen toejuichen en waar we 
trots op zijn! Op www.nederweert.nl/
indebuurt informeren we u over initia-
tieven en faciliteiten die deze moeilijke 
tijd wellicht wat aangenamer kunnen 
maken. Aarzel niet om er gebruik van 
te maken. Samen zorgen we (op veilige 
afstand) voor elkaar!

fietsend, op de mountainbike of tijdens 
een ritje te paard. 

Flora en fauna
Vele zeldzame planten- en diersoor-
ten voelen zich hier thuis. Wist u dat 
er op weinig plaatsen in de Benelux 
zoveel soorten libellen voorkomen als 
in Kempen-Broek? Sinds enkele jaren is 
ook de bever teruggekeerd en met een 
beetje geluk krijgt u zelfs het edelhert 
te zien. Op www.kempenbroek.eu 
vindt u veel informatie over de recrea-
tieve mogelijkheden in het gebied.

Nederland en België
Kempen-Broek maakt deel uit van de 
Nederlandse gemeenten Cranendonck, 
Nederweert en Weert en de Vlaamse 
gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en 
Maaseik. De Belgisch-Nederlandse grens 
verdeelt het in twee min of meer gelijke 
delen. Door zijn ligging in de dichtbe-
volkte regio tussen Eindhoven, Venlo, 
Maastricht en Hasselt is het een belang-
rijk gebied om te wonen, te werken, 
te recreëren, te sporten of tot rust te 
komen. 

Reglement
Kijk op www.kempenbroekunesco.eu 
voor meer informatie over en het 
reglement van de fotowedstrijd. 
Veel succes!

Aarzelt u niet om hulp te zoeken



H O U T E N  J A L O E Z I E

v.a.€95 , - incl. montage

B e z o e k  o n z e  s h o w r o o m  i n  L e e n d e  o f  N e d e r w e e r t

SE-Raamdecoratie Leende GEOPEND
Di t/m vr 10:00u tot 16:00u •  Za 10:00u tot 14:00u

SE-Raamdecoratie Nederweert GESLOTEN
Ma t/m za Gesloten tot nader bericht. Eventueel op afspraak.

Het lange Hemelvaartsweekend komt 
er aan. Met de weergoden aan onze 
zijde, een mooie kans op een frisse 
neus en een fijn bezoek aan een aan-
tal leuke winkels. 

Van 13.00 tot 17.00 uur bieden wij je 
een warm welkom in deze bijzonde-
re tijden. Is dat niet een leuke manier 
om deze extra vrije dag samen door 
te brengen? Een aantal winkels in 
Nederweert doen daarom de deuren 
graag een dagje extra voor je open. 
En natuurlijk gaan we  er voor zor-
gen dat het shoppen leuk en verant-
woord is. 

Heb jij ook zin om je kledingkast 

weer te verversen, iets leuks te ko-
pen voor in huis, slaapkamer of bad-
kamer? Of zoek je een nieuw gadget 
voor je telefoon of computer? En dan 
nog een heerlijke ijsje bij een prijs-
winnende ijssalon mee te pikken? 
Of te genieten van een heerlijke kop 
speciaal gezette koffie in de lente-
zon? 

De ondernemers van Nederweert 
hebben nu meer dan ooit jouw steun 
nodig. Samen zorgen we ervoor dat 
het centrum levendig blijft én maken 
we er een gezellige dag van.

Nederweert, 
daar kun je mooi niet omheen!

Ook op Hemelvaartsdag

KOM VEILIG WINKELEN IN 
NEDERWEERT!



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

24%

37% 21%

Tummers winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst7

Tummers

Informeer NU naar uw persoonlijke IK GA NIET OP VAKANTIE korting!

7 veilige winkels
7 dagen per week geopend.

Chat op www.eptummers.nl
Dagelijks bereikbaar van 9.30 - 22.00 uur!

Bel ons op
Dagelijks bereikbaar via: 085 - 105 4444

Video-Shopping
Dagelijks bereikbaar via: www.eptummers.nl

37%

Gaat u dit jaar ook niet op vakantie vanwege het coronavirus? Wij begrijpen dat dit 
erg vervelend is! Daarom introduceren wij de waanzinnige “Ik-ga-niet-op-vakantie” 

kortingsweken! Met MEGA korting op bijna al onze producten laten wij u tóch 
genieten van het vakantiegevoel, vanuit thuis!

29%

VVoor meer infoor meer info kunt u co kunt u contontact opnemen met Saelmans Makact opnemen met Saelmans Makelaarelaardijdij
TTel 0495 533 893 of via infel 0495 533 893 of via info@saelmans.nlo@saelmans.nl

TE KTE KOOPOOP JasmijnsJasmijnstrtraat 5 Nederwaat 5 Nederweerteert

•• Zeer ruime vrijsZeer ruime vrijsttaande waande woning met L-voning met L-vormige wormige woonkamer met roonkamer met rooyyalale schuifpui naar de fre schuifpui naar de fraaie tuin, sfaaie tuin, sfeerveervollolle modernee moderne

kkeukeuken, inpandige garen, inpandige garage en apartage en aparte hobbyruimte hobbyruimte.e.

•• 3 Ruime slaapkamer3 Ruime slaapkamers en badkamer op de eers en badkamer op de eersstte ve vererdieping en vdieping en vasastte tre trap naar grap naar grotote zoldere zolder.

•• De wDe woning is up toning is up to dato date en beschikt oe en beschikt ovver ver veel leel leefruimteefruimte.e.

•• De wDe woning is geheel voning is geheel voorzien voorzien van isolan isolererende beglazing en geniet vende beglazing en geniet veel daglichtteel daglichttoetroetreding.eding.

Maak vMaak vandaag nog een afsprandaag nog een afspraak om dit praak om dit prachtige pand aan de Jasmijnsachtige pand aan de Jasmijnstrtraat 5 taat 5 te bekijke bekijken!en!

wwwwww..saelmanssaelmans.nl.nl
OnzelieOnzelievveevrvrouwestraat 2  ||  6004 A  6004 AC  WC  Weert  eert  ||  T  0495-53 38 93    T  0495-53 38 93  ||  E  info@saelmans.nl  E  info@saelmans.nl

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

Prijs: Prijs: €€ 399.000  399.000 k.k.k.k.

Deze woning moet je gezien hebben

Beste gast,

Vanwege het heersende coronavirus heeft het 
bestuur van de stichting De Gunnerij in overleg 

met de gemeente Nederweert besloten om
de sluiting van de Open Inloop tot en met 

31 juni 2020 te verlengen.
We hopen op uw begrip.

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

NEDERWEERT

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

* GRATIS bezorging *

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

GEOPEND

ogel 

• Dag en nacht 
bereikbaar

• Persoonlijke 
begeleiding

• Meer dan 30 jaar 
ervaring

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

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

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Voor een uitvaart of crematie in uw eigen stijlg j
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Denk mee over duurzame verpakkingen

Meer weten?
Het Meldpunt Verpakkingen 

is een initiatief van 

het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken en 

wordt uitgevoerd door 

voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal.

Meer informatie vindt u op 

www.meldpuntverpakkingen.nl

Welke 
verpakking 
gooi ik waar 
weg?

Weet u in welke bak of 

zak u plastic, glas of een 

zuivelpak moet gooien? 

Op steeds meer 

verpakkingen staan 

de logo’s van de 

Weggooiwijzer. Hierop 

ziet u hoe u verpakkingen 

op de beste manier kunt 

weggooien, zodat zoveel 

mogelijk ervan kan worden 

gerecycled en hergebruikt.

Waar laat je een yoghurtpak, 

pizzadoos, videoband of 

spaar lamp? Een handig 

hulpmiddel om uw 

afval te scheiden is de 

Afvalscheidingswijzer. 

Voer in wat u weg wilt gooien 

en u krijgt advies over de 

juiste bak. Kijk op 

www.afvalscheidingswijzer.nl

Wist u dat alle Nederlanders samen per jaar zo’n 43 miljard 

verpakkingen openmaken? En dat u per dag gemiddeld zeven 

verpakkingen opent? Wat neer komt op 140.000 stuks in uw leven? 

Het maken van al deze verpakkingen kost veel grondstoffen 

en energie. Bovendien zorgen verpakkingen voor veel afval. 

Daarom is het belangrijk om verpakkingen zo te maken dat we 

ze kunnen hergebruiken en recyclen. Op die manier kunnen veel 

grondstoffen worden behouden. Dat is goed voor het milieu en 

voor onze economie.

Het Meldpunt Verpakkingen stimuleert bedrijven om verpakkingen 

duurzamer te maken en informeert consumenten over verpakkingen en 

milieu. Op de website www.meldpuntverpakkingen.nl kunt u terecht 

met vragen en ideeën hierover.

Wist u dat:
- u glazen verpakkingen 

niet schoon hoeft te 

maken voordat u deze 

in de glasbak gooit?

- een plastic 

verpakking om 

een komkommer 

de houdbaarheid 

verlengt?

- op het Meldpunt 

Verpakkingen ruim 

1200 meldingen en 

650 vragen staan over 

duurzaam verpakken?

Paprikaverpakking ALDI 
aangepast na melding
Tijdens de wekelijkse boodschappen kocht Karin (27) bij ALDI 

paprika’s die per drie waren verpakt. Behalve een plastic folie, 

zat er onder de paprika’s ook nog een plastic schaaltje. ‘Veel te 

veel plastic, dat kan toch minder?’, dacht Karin. Ze besloot een 

melding te maken bij het Meldpunt Verpakkingen.

Het Meldpunt Verpakkingen 

ontvangt regelmatig vragen van 

consumenten over de grote hoe-

veelheid verpakkingsmateriaal van 

producten. Het Meldpunt stuurde 

de vraag door naar ALDI en de 

supermarkt ging er voortvarend 

mee aan de slag.

Binnen een week 
‘Eigenlijk had Karin helemaal ge-

lijk. De verpakking kon met minder 

plastic, zonder dat de functio-

naliteit verloren ging. Daarom 

hebben we de verpakking binnen 

een week aangepast. Het plastic 

bakje onder de drie paprika’s 

hebben we verwijderd’, reageert 

Nadie Winde, manager corporate 

responsibility bij ALDI. 

‘We zijn altijd op zoek naar de opti-

male balans tussen zo min mogelijk 

verpakking en optimale functiona-

liteit. Dit is niet altijd eenvoudig 

omdat we rekening moeten houden 

met andere functies waaraan een 

verpakking moet voldoen, zoals de 

voedselveiligheid, houdbaarheid en 

bescherming tijdens transport en 

opslag. Maar als we kans zien om 

een verpakking te verbeteren en 

te verduurzamen, dan doen we dat 

zeker.’ Karin reageert verheugd dat 

ALDI de paprikaverpakking zo snel 

al heeft aangepast. ‘Geweldig om 

te zien dat er actie wordt onderno-

men. Dit had ik niet verwacht toen 

ik de melding deed.’

Vragen nemen toe
Voor bedrijven zoals ALDI is het 

belangrijk dat consumenten mee-

denken. ‘Het is goed om te horen 

wat de klant belangrijk vindt, zo-

dat we daar als supermarkt extra 

op kunnen letten en erop kunnen 

reageren. We kijken natuurlijk zelf 

ook hoe we verpakkingen kun-

nen verbeteren en verduurzamen, 

maar het is ook prettig als klanten 

ons op nieuwe ideeën brengen.’ 

Het Meldpunt Verpakkingen merkt 

dat het aantal vragen toeneemt. 

Dit betekent dat consumenten 

steeds meer geïnteresseerd raken 

in duurzaam verpakken. 

/

Kijk voor de reactie
van de producent op 
www.meldpuntverpakkingen.nl


