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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!

(0495) 625714 

Uw witgoed 
apparaat stuk?

Expert Nederweert 
repareert!

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

Adieu “Het Peeljuweel” !
Met het aanbrengen van de nieuwe 
ondernemingsnaam aan de gevel 
van café-zaal Het Peeljuweel te Os-
pel namen de ondernemers Johan en 
Reinilde van Houts vorig weekeinde 
afscheid van Het Peeljuweel. Zij zet-
ten het horecabedrijf voort onder de 
naam “Hotel & Eetk’fee de Vlik“.

Nadat in de wintermaanden het ho-
tel op de bovenverdieping van Het 
Peeljuweel grondig werd gemoder-
niseerd, is na vastenavond het café 
totaal omgebouwd tot een sfeervol 
eetcafé. Johan en Reinilde zouden 
het heel erg graag officieel herope-
nen, maar de Coronaperiode laat dit 
tot nu niet toe. Met een meetband en 
de richtlijnen  van de gemeente in de 
hand waren zij vorige week het nieu-
we terrasmeubilair aan het plaatsen 
(voorwaar een hele klus). A.s. maan-
dag 1 juni mogen zij hun nieuwe ter-
ras in gebruik nemen en hopelijk bin-
nenkort  ook het Eetk’fee de Vlik. 

Ik mocht al een kijkje in het eetk’fee 
te nemen: het is niet terug te kennen! 
Een sjiek en warm ingericht restau-
rantgedeelte in de ruimte waar voor-
heen het grote buffet overheerste. 
Van hieruit hebben de eetgasten een 
fraai uitzicht over de dorpskern. Het 
nieuwe kleinere buffet staat rug-
gelings tegen het oude buffet in de 
vroegere biljarthoek, waar nu enkele 
stamtafels zijn opgesteld. In de loop 
der jaren zag ik meerdere buffetten 
verdwijnen, maar in deze zijde van 

het pand werd er nooit een ingericht.

Waar de laatste jaren in het centrum 
van Ospel door de week geen enkel 
café of terras geopend was, zullen 
voortaan twee nieuwe terrassen het 
dorp verrijken. 

Naast het terras van de Vlik met uit-
zicht over het kerkplein gaat ook het 

nieuwe terras van “Brasserie Vrienden 
van de Peel” in de MFA De Haazehoof 
open. De brasserie werd eind januari 
met succes in gebruik genomen en de 
bestrating van het terrasplein is inmid-
dels ook gereed zodat de exploitanten 
Christianne en Joey er het meubilair 
conform de voorschriften kunnen op-
tellen. Dit zonnige terras op de hoek 
Annstraat-Stad geeft uitzicht over het 

dorpsplein Aerthijsplein. 

Ik wens beiden horecaondernemers 
alle succes toe nu zij per 1 juni hun 
terrassen mogen openen. De (fiets)
toerist, die Ospel passeert kan einde-
lijk weer terecht in het dorp voor zijn 
natje en/of droogje.  

Sjef Geuns. 

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

Een relatief onbekend stuk Neder-
weerts onderwijsverleden in twee 
afleveringen geschreven door Peter 
van den Heuvel onder auspiciën van 
de Stichting Geschiedschrijving Ne-
derweert. Deze keer de tweede en 
laatste aflevering.

Sollicitatie in Ospel
1937 was een heel belangrijk jaar 
voor de school op De Moost en wel 
om twee redenen. Op 14 juni liep de 
huurtermijn van het schoolgebouw 
af. Op 4 maart besloot de gemeen-
teraad van Nederweert de huurover-
eenkomst met 6 jaar te verlengen. 
“Aangezien deze onderwijsinrichting 
dient te worden behouden”. De huur-
prijs was f. 165 per jaar, te betalen in 
twee termijnen van elk f.82,50. En het 
gebouw mocht uitsluitend als school 
worden gebruikt. Maar de meister 
wilde wel eens wat anders. Of hij was 
het fietsen beu of hij had behoefte 
aan wat collegialiteit. Op 25 juni 1937 
schreef hij een sollicitatiebrief aan de 
burgemeester van Nederweert “Den 
Edelachtb. Heer J. van Uden”. Hij 
schreef: “Naar aanleiding Uwer op-
roeping in de Limburger Koerier van 
19 Juni j.l. heb ik de eer mij candidaat 
te stellen voor de vacante betrekking 
van hoofd aan de O.L. Jongensschool 
te Ospel”. Er werd ook een landbouw-

akte vereist maar die had hij niet. Was 
dat de reden dat hij niet benoemd 
werd? Zelf vond hij het niet zo erg dat 
hij geen landbouwcursus zou kunnen 
geven, want “zo zal die evenals voor-
heen toch wel doorgang vinden”. Hij 
bleef in de Moost. De ouders van de 
Peelkinderen waren er heel blij mee. 

De Moost en de oorlog
Aan het begin van de tweede wereld-
oorlog werden veel gezinnen uit Ne-
derweert geëvacueerd naar Someren. 
Ook het gezin Van den Heuvel ging 
mee. De school in de Moost lag toen 
een tijdlang stil. De kinderen von-
den het helemaal niet erg. Net zoals 
de kinderen nu wanneer hun leraren 
gaan staken. Ze vermaakten zich best 
daar in de vrije ruimte van de Peel. 

Tijdens de bezetting door de Duitsers 
ging alles zoveel mogelijk gewoon 
door. Tot in september 1944. De geal-
lieerden kwamen vanuit België deze 
kant op. De Peel  werd door de Duit-
sers fanatiek verdedigd. Ook de Zuid 
Willemsvaart en de Noordervaart 
vormden een verdedigingslinie voor 
de Maas. Toen de kerktoren in Neder-
weert voortdurend beschoten werd 
besloot mijn vader met het hele ge-
zin met zes kinderen te vluchten. Via 
Terium naar Vrakker in Weert. Daar 
werden ze liefdevol opgenomen door 
de familie Stals, de smid van Vrak-
ker. Intussen waren de Amerikanen 
het kanaal overgestoken. De zware 
tankslag die zich daarna in de Peel 
afspeelde werd door de Amerikanen 
verloren. Dus de Duitse stellingen bij 

de Noordervaart bleven intact. De 
Canadezen en ook de Schotse High-
landers die vanuit Tilburg waren ge-
komen kregen er geen vat op. Toen 
besloot Montgomery zo’n 400 zware 
kanonnen op te stellen vanaf Sluis 13 
tot bij Nederweert. De hel barste los 
toen die begonnen te schieten. Hon-
derden Duitsers sneuvelden hierbij. 
300 Duitsers vluchtten dwars door 
de Peel naar Meijel. “De dag na de 
beschieting ben ik met Sieben en 
Kluitmans poolshoogte gaan nemen 
in de Peel. De Moost was finaal aan 
puin geschoten”. Ook de school had 
zwaar geleden. Toen de Meister zijn 
schooltje terugzag sprongen hem de 
tranen in de ogen. 

Lees verder elders in dit blad.

Aflevering 2

De Meister van de Moeëst 1930–1944

Sinterklaasviering op de school in de Moost. De foto is uit het begin van de jaren ’40, dus in oorlogstijd. De stand-in van 
Sinterklaas is Louis Rulkens en zijn assistent met het donkere gelaat is gemeente-ambtenaar Jozef Kessels. Meester van 
den Heuvel staat geheel links op de foto, naast zijn leerlingen. De allerkleinsten op de foto waren nog geen leerling maar 
wel uitgenodigd bij dit Sinterklaasfeestje. Foto: archief SGN.

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

Eerste en tweede 
Pinksterdag open

Met een mooi assortiment 

Eerste en tweede 
Pinksterdag open

Ze zijn weer rijp!

KOM ZELF JE 

BLAUWE BESSEN 

PLUKKEN!!



Parochie Sint-Lambertus
H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 18.00 
uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Os-
pel: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.00 uur.
H.-Gerardus Majella Nederweert-Eind: 
zaterdag 19.15 uur. 
Sint-Rochus/Budschop: zondag 11.00 uur.
H.-Barbara/Leveroy: zondag 09.30 uur.

Pastoor R. Schuffelers: pastorie School-
straat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met 
pastoor volgens afspraak (tel. 631317); 
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantoor-
uren maandag, woensdag en vrijdag 10.00-
11.00 uur voor het bestellen van HH. Missen, 
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887; 
e-mail adres kantoor: administratie@kerkne-
derweert.nl. Voor het overmaken van missti-
pendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO 
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lamber-
tus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl

Liturgische kalender van 28 mei 
tot en met 1 juni 2020

Coronavirus
Tot maandag 1 juni komen alle vieringen, dus 
zowel op zaterdagavond als op zondag mor-
gen en op de weekdagen, te vervallen. Alleen 
uitvaarten kunnen plaatsvinden met in acht-
neming van de daarvoor opgestelde regels.

Vanaf maandag 1 juni kunnen de pu-
blieke vieringen weer worden hervat, 
echter met een maximum van 30 perso-
nen!! Daarbij moeten wel alle richtlijnen van 
het RIVM in acht genomen worden met als 
basisregel minimaal 1,5 meter afstand van 
elkaar te houden, zowel lopend als zittend.
Dit betekent dat zowel in de Lambertuskerk, 
Nederweert-Eind als in Budschop de vierin-
gen vanaf het weekeinde van 6 en 7 juni
hervat worden (met een maximum van 
30 personen!)

Zaterdag 6 juni
18.00 uur Lambertuskerk
19.15 uur Nederweert-Eind

Zondag 7 juni
9.30 uur Lambertuskerk
11.00 uur Budschop

Door de week
Vanaf 9 juni worden de H. Missen door de 
week in de Lambertuskerk ook weer her-
vat, echter niet ’s avonds maar ’s morgens 
om 9.00 uur. Deze H. Missen worden in de 
grote kerk gevierd en dus niet meer in de 
Mariakapel.

In de Lambertuskerk blijft verder zoals ge-
bruikelijk dagelijks de Mariakapel open voor 
het opsteken van kaarsen en voor persoon-
lijk gebed. Bij het bezoek aan de Mariaka-
pel moet wel het volgende 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
Indien de maatregelen veranderen wordt 
dit bekend gemaakt.

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 30 mei – 5 juni

Zondag 31 mei, Hoogfeest van Pinkste-
ren, Om 10.00 uur wordt de hoogmis 
van Pinksteren vanuit de parochiekerk
uitgezonden op Nederweert24 (niet toe-
gankelijk voor bezoekers).
De parochiekerk is in de namiddag ge-
opend van 14.00 – 16.00 uur.

Maandag 1 juni, Heilige Maria, Moeder 
van de Kerk, 2e Pinksterdag, 

Donderdag 4 juni, Feest van Onze Lieve 
Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. 
19.00 voor de zieken.

DOOR DE GEEST GERAAKT: We vieren het 
feest van Pinksteren, een van de drie hoog-
feesten, die samen de belangrijkste elemen-
ten van ons christelijk geloven weergeven. In 
drie feesten, in drie zinnen kunnen we dui-
delijk maken waar het in ons geloof om gaat. 
Met Kerst vieren we dat God met ieder mens 
verbonden wil zijn. Dat de liefde van God 
verder gaat dan de grenzen die wij kunnen 
waarnemen, tot over de grenzen van ons le-
ven heen, belijden we met Pasen. En op Pink-
steren zijn we er getuige van dat Gods kracht 
en inspiratie werkzaam zijn in ieder mens. 
Wie zich daardoor laat bewegen, laat moti-
veren, zal deze aarde met andere ogen zien. 
En daarvan mogen we ook zelf getuigen.

1e COMMUNIE: Het 1e communiefeest kan 
vanwege het Coronavirus niet plaatsvinden 
op Pinksterzondag en is verplaatst naar zon-
dag 13 september. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 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.

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.”

Parochie H. Barbara
 Leveroy

Website: http://parochie.leveroy.nl
Voor clusterinformatie www.clustertabor.nl

Bankrekeningnummer: 
NL15RABO01284.00.625 

Bankrekeningnummer kerkbijdrage: 
NL47RABO01284.02.474

Opgave misintenties Tel. 0495-651237
Overige parochiezaken Tel. 0495-652054 

Bij overlijden Tel. 0495-651316 

Mededelingen:
• U kunt wel iedere dag de Maria-kapel be-

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

Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

Voor inlichtingen en of intenties 
0495 625288 of 06-11485769

Kerkbijdrage  Rabo rek. nr. 
NL81 RABO 0135 5092 46

Zondag 31 mei Hoogfeest van Pinksteren 
Maandag 1 juni 2e Pinksterdag

Tot nader bericht zijn er geen diensten
in onze kapel!

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Maria, ik hoop dat ik een goed uit-

slag mag krijgen, en dat alles loopt zoals 
we gehoopt hebben.

- Moeder Maria, ik hoop dat wij samen ge-
zond oud mogen worden

- lieve Maria, ik hoop dat alles goed gere-
geld gaat worden met de kinderen, die 
altijd de dupe zijn!

Iets om over na te denken: 
De Heilige Geest is als de wind, je ziet hem 
niet maar je voelt hem wel!!!

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

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

Stichting Land van Horne | Biest 43 | 6001 AP Weert 
0900 333 55 55 



  

����l� ���� , ����l� �������

Zoek jij mooi en
belangrijk werk?

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

mogelijkheden.

Stichting Land van Horne

“Als wijkverpleegkundige leg ik verbindingen in de 
wijk. Ook heb ik goed contact met collega’s van andere 
disciplines en andere zorgverleners, zodat ik cliënten kan 
doorverwijzen, als het nodig is. Verder stel ik indicaties bij 
nieuwe zorgvragen en evalueer bestaande zorg.“

 
IK ZORG: Mieke Janssen

“Niet alleen bezig met zorg verlenen.”


Wat een steunbetuigingen!

Hartelijk dank aan alle familie, vrienden,
omwonenden, jong en oud, clubs, 

organisaties en bedrijven, aan iedereen!

   Lees waarom Mieke van ziekenhuis naar wijkzorg overstapte op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

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

Wat hebben wij vele dank- en steunbetuigingen en begrip 
ontvangen in de voorbije periode. Van applaus, lofzangen, 
optredens en concerten voor onze cliënten en personeel, 
tot lekkere hapjes, bloemen, kaarten, spandoeken en 
berichten op social media. Teveel om alles te benoemen.
Uw hartverwarmende steun voor onze medewerkers en 
voor alle cliënten gaven ons extra moed en energie om 
door te gaan. 
Onze bijzonder welgemeende dank daarvoor, aan iedereen!

Cliënten en medewerkers van Land van Horne

Pierre
80 jaar

Gefeliciteerd 
namens ons allen

31 mei

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

Langstraat 61, Weert - Tel. (0495) 460 441

Aflevering 2

De Meister van de Moeëst 1930–1944

Vervolg voorpagina.

Alles kapot, ook van het interieur 
was weinig over. Op verzoek van het 
gemeentebestuur maakte hij een in-
ventarislijst op. Die spreekt voor zich. 
15 Banken, 1 bord, 1 tafel met stoel, 
1 kaartenstandaard, 1 kaartenkist, 1
leerplank, 1 kachel, 1 kruisbeeld, 8
wandplaten, 4 landkaarten en diver-
se leermiddelen. Dit zou in het kader 
van de wederopbouw vergoed moe-
ten worden. Net als de schade aan 
het schoolgebouw. De Meister werd 
voor zolang te werk gesteld bij de ge-
meente.

Eind van het onderwijs in de Moost
De gemeenteraad van Nederweert 
besloot op 25 januari 1945 de school 
in de Moost toch weer opnieuw open 
te stellen. Er werd een verzoek inge-
diend bij Provinciale Staten van Lim-
burg om dit besluit te bekrachtigen. 
Op 6 juli 1945 werd dit door hen goed-
gekeurd. Intussen had de gemeente 
Nederweert weer een brief gestuurd 
naar de provincie om het besluit van 
25 januari weer in te trekken. Vier re-
denen hadden ze nl. “Tot op heden 
is deze school nog niet in gebruik en 
is met de herstelwerkzaamheden ook
nog geen begin gemaakt” (dit moest 
v.d.Griendt doen). De hele inventaris 
was vernield of gestolen. Er waren te 
weinig kinderen. De meeste gezin-
nen waren naar Someren of Ospel 
verhuisd. De financiële toestand van
de gemeente was zo slecht dat ze 
zich de kosten van nieuwe aanschaf, 
huur en salaris niet konden veroorlo-
ven. De inspecteur kreeg deze laatste 
brief ook in handen. Op 14 juli 1945 
schreef hij naar de gemeente dat hun 
brief te laat was binnengekomen. 
Hij wilde echter de provincie “gun-
stig adviseren inzake intrekking van 
Uw besluit van 25 Januari 1945”. En 
nu komt een aapje uit de mouw van 

de inspecteur. In 1942 was door het 
Rijk besloten om aan alle lagere scho-
len een zevende en achtste klas toe 
te voegen. In Ospel had de inspectie 
dit niet toegestaan (te weinig leerlin-
gen?). Om dit te compenseren stelde 
de inspecteur voor “met ingang van 
1 September 1945 over te gaan tot 
oprichting van een openbare school
voor v.g.l.o. (voortgezet lager onder-
wijs) te Ospel. Het hoofd der openba-
re school te Moost kan dan benoemd 
worden tot hoofd der op te richten 
v.g.l.o. school te Ospel”. Uiteindelijk 
werd de Meister van de Moost in Os-
pel aangesteld als onderwijzer met 
meester Koppen als hoofd. Daarmee 
werd het hoofdstuk de Moost voor-
goed gesloten. Aan Sluis 13 werd een 
nieuwe school gesticht.

Geraadpleegde bronnen:
1. Het archief van de gemeente Ne-

derweert:
Nieuw Archief 1795-1939: Inv.
nr.1450. Persoonsdossier onderwij-
zer H.H. Van den Heuvel 1937; Inv.
nr.1493. Stichting lagere school in 
“de Moost”. 1930; Inv.nr.1494. De 
gemeente Nederweert en de N.V. 
Mij. Van den Griendt’s Landexploi-
tatie te Griendtsveen. Nieuwste 
Archief 1939-1990: Inv.nr.2597. 
Wederopbouw in de Moost; Inv.
nr.4894. Instandhouding school de 
Moost.

2. Frans Smits: Mijn leven in de 
Peel; uitg. H.V.Medelo; 1987 ISBN 
9065070087.
Veel dank aan Peter Witlox, ar-
chief-ambtenaar van de gemeente 
Nederweert. Ook hartelijk dank 
aan Alfons Bruekers (Stichting Ge-
schiedschrijving Nederweert) die 
me met raad en daad heeft bijge-
staan. 

Peter van den Heuvel

Onderwijzers uit Ospel gingen in december 1946 op de foto. Van links naar 
rechts de meesters Körner, Peters, Koppen, Van den Heuvel (rechtsboven) en 
Westerveen (rechtsonder). Foto: Doospel Vreuger.

SKO
Wat me nu toch overkomt...
Ik hoor het landschap ademen
De lange weg, geen mensen te zien
ze zijn onvindbaar

“Altijd je handen wassen”
De geur, gevangen in lauw zeepsop
blijft altijd in ons geheugen.

“Blijf zoveel mogelijk thuis” in jullie huizen
Het zijn de schuilplaatsen
van de stilte.

Artsen, verpleegsters, virologen, laboranten
Men maakt de weg vrij
voor hun woorden.

Onze bejaarden
ze zijn zo teer
zo bijna niet meer van hier.

De dag is gaandeweg vertraagd
en nu helemaal
tot stilstand gekomen.

Achter de gerafelde takken
van de bomen
is de hemel blauw.

Anja Massee
https://www.facebook.com/

Schrijverskringospel

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



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

Samen gebruiken we de openbare ruimte 
in de gemeente. We verplaatsen ons via 
de wegen en paden, we recreëren in het 
openbaar groen en we gebruiken de 
bewegwijzering om ons te oriënteren. 
De straatverlichting zorgt ervoor dat we 
ook in het donker veilig buiten kunnen 
zijn. Het is dus in het belang van ons al-
lemaal om de openbare ruimte netjes te 
houden. Ziet u iets wat kapot is, onder-
houd nodig heeft of niet thuishoort in de 
openbare ruimte? Laat het ons weten! 
Dat kan vanaf maandag 1 juni via www.
nederweert.nl/melden of via de Fixi-app 
op uw smartphone of tablet.

Wat kunt u allemaal melden?
De problemen die u kunt melden, lopen 
uiteen van het melden van zwerfaf-
val en schade aan straatmeubilair tot 
overlast van hondenpoep of ongedierte. 
Hieronder een aantal voorbeelden van 
mogelijke meldingen.

 Een kapot wegdek of losliggende 
stoeptegel
 Niet werkend verkeerslicht of straat-
verlichting
 Zwerfvuil/gedumpt afval
 Een kapot verkeersbord
 Schade aan straatmeubilair of een 
speeltoestel
 Een verstopt riool of verstopte put 
op gemeentelijk grondgebied
 Een gevaarlijke verkeerssituatie
 Overlast door bomen of planten op 
gemeentelijk grondgebied, zoals 
overhangende of losse takken en 
uitstekende wortels en onkruid
 Ongedierte, zoals wespen op ge-
meentelijk grondgebied. 

 Let op: voor het melden van overlast 
van de eikenprocessierups en van 
zwarte en bruine ratten vindt

 u aparte formulieren op onze
 website bij www.nederweert.nl/

melden. 

Hoe kunt u een melding doen?
Melden gaat snel en gemakkelijk. U gaat 
naar www.nederweert.nl en ziet daar op 
de homepage meteen de optie om uw 
melding te doen. U kunt ook www.neder-
weert.nl/melden gebruiken. Of u installeert 
de Fixi-app op uw smartphone of tablet. U 
vindt de Fixi-app in de App store (voor Ap-
ple) of in Google Play (voor Android). 

Welke mogelijkheden zijn er?
Vervolgens doet u uw melding. De stappen 
wijzen zich vanzelf. U kunt eventueel een 
foto bijvoegen en u kunt de locatie direct 
meesturen. Wilt u uw melding anoniem 
doen, dan kan dat ook. Als u de melding 
niet anoniem doet, ontvangt u binnen vijf 
werkdagen een terugkoppeling van ons. 
Via de app kunt u ook zelf de status van 
uw melding controleren.

Meldt u mee? Samen houden we Neder-
weert schoon, veilig en netjes!

Zo gefixt met Fixi!
Melding openbare ruimte snel doorgeven via website en app

Weten wat B&W besloten heeft?

Met de app op uw telefoon kunt u gemakkelijk een melding doen en ook meteen een foto bijvoegen. 

Wekelijks neemt het college van bur-
gemeester en wethouders besluiten. U 
kunt zich vanaf 1 juni abonneren op de 
openbare besluitenlijst en krijgt deze 
dan elke week in de mailbox. Het is een 
nieuwe service waarmee we u actief 
informeren over allerlei ontwikkelingen 
in de gemeente Nederweert. 

Burgemeester en wethouders, oftewel 
het college van B&W, vergaderen door-
gaans wekelijks. Deze vergaderingen 
zijn niet openbaar. Van de vergaderin-
gen wordt wel een openbare besluiten-
lijst gemaakt. 

Aanmelden of aanvinken 
Vanaf juni kan iedereen zich via onze 
website abonneren op een digitale 
versie van de besluitenlijst. Alleen een 
eenmalige aanmelding is daarvoor 
nodig. Bent u al geabonneerd op een 
andere nieuwsbrief van de gemeente? 
Dan hoeft u alleen maar in te loggen 
en aan te vinken dat u vanaf nu ook de 
besluitenlijst wilt ontvangen. 

Kortere termijn
De B&W-vergadering is op dinsdag. 

De lijst publiceerden we in de week 
daarna op donderdag op onze web-
site. Negen dagen later. De tijd tussen 
de vergadering en publicatie gebrui-
ken we om belanghebbenden te infor-
meren over het besluit. Deze termijn 
brengen we in de toekomst terug naar 
een week.

Verschillende besluiten
Het college neemt verschillende soorten 
besluiten. Het kan onder andere gaan 
om een vergunningaanvraag van een 
bedrijf of een inwoner, het beschikbaar 
stellen van een subsidie, het beoordelen 
van een bestemmingsplan of over het 
maken van afspraken binnen samenwer-
kingsverbanden. 

Publieksvriendelijk
De gemeente Nederweert vindt het be-
langrijk dat inwoners en ondernemers 
snel en actief informatie krijgen over de 
wekelijkse besluiten van het gemeente-
bestuur. Voor de abonnementsservice 
is de besluitenlijst aangepast naar een 
publieksvriendelijke versie, zodat de 
besluiten voor iedereen gemakkelijk te 
begrijpen zijn.

Korte weetjes
Met Pinksteren
Op maandag 1 juni, Tweede Pinkster-
dag, is het gemeentehuis gesloten. U 
kunt ons voor spoedgevallen wel tele-
fonisch bereiken tussen 07.00 en 22.00 
uur. De huisvuilroute van maandag 1 
juni wordt verplaatst naar zaterdag 
30 mei. Het tijdstip van ophalen kan 
afwijken van het tijdstip dat u gewend 
bent. De inzameling begint om 06.30 
uur. Wij vragen u daarom de duobak 
op tijd klaar te zetten, eventueel de 
avond voor de ophaaldag. De milieu-
straat is op maandag gesloten. We 
wensen u mooie Pinksterdagen.

Schoorbrug tijdelijk dicht
In week 23 vinden in opdracht van 
Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaam-
heden plaats aan de Schoorbrug in Ne-
derweert. Daarvoor is het nodig om de 
brug af te sluiten voor al het gemotori-
seerd verkeer. Fietsers en voetgangers 
kunnen wel over de brug. De afsluiting 
duurt naar verwachting van maandag 
1 t/m vrijdag 5 juni of zoveel langer of 
korter als nodig is. Er worden wegaf-
zettingen gebruikt en er zijn tijdelijke 
omleidingen. De werkzaamheden 
bestaan o.a. uit het afdichten van de 
naden en kieren over de volledige 
lengte van de brug.

Mondkapjes en latex 
handschoenen
Steeds vaker zitten er coronabescher-
mingsmiddelen bij het PMD. PMD is 
echter alleen bedoeld voor plastic 
en metalen verpakkingsmateriaal en 
drinkpakken. Mondkapjes en latex 
handschoenen, overalls en schorten 
horen bij het restafval thuis. Sinds de 
uitbraak van het coronavirus treft het 
Waterschapsbedrijf Limburg ook veel 
mondkapjes en handschoenen in het 
riool aan. De grote hoeveelheden troep 
kunnen leiden tot verstoppingen van 
toiletten, rioolbuizen en zuiverings-
installaties. In ieder huishouden, op 
iedere werkplek, bij iedere supermarkt 
en op straat staan afvalbakken. Dáár 
horen de mondkapjes en handschoe-
nen in thuis. Gooi ze niet bij het PMD, 
in de toiletten of de rioolputten. 

Informatiegids Nederweert
We hebben een melding van een 
inwoner ontvangen die benaderd is 
door een bedrijf met de vraag of ze 
interesse had in een vermelding in een 
informatiegids over Nederweert. Hier 
zouden dan ook kosten voor betaald 
moeten worden. We hebben echter 
geen melding binnengekregen van 
een bedrijf dat op dit moment bezig 
is met acquisitie voor een nieuwe gids. 

De informatiegids wordt ook niet in 
opdracht van de gemeente uitgege-
ven. Ben dus alert op deze telefonische 
aanbiedingen. 

PMD- en glasafval
Er worden meer plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen (blik) en drank-
pakken bij de ondergrondse containers 
aangeboden. Daarom hebben we het 
aantal leegbeurten in mei tijdelijk uit-
gebreid. Voorheen werden de (onder-
grondse) containers drie keer per week 
leeggemaakt. Nu gebeurt dat vijf keer 
per week. Dat blijft voorlopig ook zo. 
In ieder geval tot en met 1 september.
Mogelijk zorgen de coronamaatrege-
len voor meer afval. Breng glas of PMD 
zoveel mogelijk doordeweeks naar één 
van de ondergrondse containers. De 
bakken worden elke werkdag geleegd. 
In het weekend gebeurt dat niet. Is een 
bak vol, probeer dan een andere loca-
tie of neem het mee naar huis. Maak er 
geen zwerfafval van. 

In april 2019 legden toekomstige bewo-
ners van 21 woningen aan de Juffrouw 
Joostenhof symbolisch de eerste steen. 
Dat deden ze samen met wethouder 
Voss. Iets meer dan een jaar later zijn de 
bouwwerkzaamheden in Nederweert 
afgerond. Tijd voor de laatste fase, 
het afronden van de openbare ruimte. 

Op dinsdag 2 juni start de aannemer 
daarmee. 

Lokale aannemer
Het werk wordt uitgevoerd door de 
lokale aannemer Kiggen uit Ospel. Het 
bedrijf heeft zes weken uitgetrokken 
voor het uitvoeren van de werkzaam-

Juffrouw Joostenhof in Nederweert bijna klaar 

Donderdag 28 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. 

1945: Nederweertenaren kwamen massaal in actie voor de hulpverlening van het door honger en ziekte 
geteisterde westen van Nederland dat nog niet bevrijd was. De dame in de zwarte jas is Lies Joosten. 

Foto: collectie Stichting Geschiedschrijving Nederweert. 

heden. Uiteraard spelen de weersom-
standigheden een rol in de planning. 
Bewoners ontvangen een brief met 
meer informatie. 

Werkzaamheden
Bij het afronden van het woonrijp ma-
ken horen de volgende activiteiten.

 Aanbrengen van definitieve ver-
hardingen (voor het bestraten van 
wegen, stoepen en parkeerplaatsen)
 Aanleggen van afwateringssystemen 
(om het regenwater en vuil mee af te 
voeren)
 Aanbrengen van straatverlichting en 
straatnaamborden
 Planten van openbaar groen 

Juffrouw Joostenhof 
Juffrouw Joostenhof is vernoemd naar 
Elisabeth (Lies) Joosten (1887-1987). 
Het grootste deel van haar arbeidzame 
leven als onderwijzeres verrichtte ze in 
Nederweert. In 1922 was juffrouw Joos-
ten nauw betrokken bij de oprichting 
van het Groene Kruis in Nederweert, 
waarvan ze secretaresse en de drijvende 
kracht was. 

Onderscheiden 
Na 58 jaar lang lid van het algemeen en 
dagelijks bestuur van het Groene Kruis 
geweest te zijn, nam mevrouw Joosten 
in 1980 afscheid. Voor haar verdiensten 
ontving ze een Koninklijke en pauselijke 
onderscheiding. Vlak na haar 100e ver-
jaardag in 1987, die ze nog actief vierde, 
overleed juffrouw Joosten (bron: Alfons 
Bruekers, Stichting Geschiedschrijving 
Nederweert).

We wensen alle bewoners van Juffrouw
Joostenhof heel veel geluk in hun 
nieuwe woning.
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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%

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.

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

• 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

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

ACTIEPRIJZEN!! 

STEVENS
TELEVISIES

Kijk op onze

 internetsite!

UW (O)LED-TV
ADRES!

De Televisie Specialist
met een verrassend lage prijs!
LED TV, 4K/8K TV, QLED TV, OLED TV 

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

GrGrootschoterweg 10505
BUDEL-SCHOOT (NL)BUDEL-SCHOOT (NL)

TTel. 0031 (0)495 49 36 16
wwwwww.stevensbudelschoot.nl

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

ronshoutenvloeren@hotmail.com

Half februari bracht Rabobank het 
nieuws dat het kantoor aan de Brug-
straat in Nederweert gaat sluiten 
vanaf komende zomer. Niemand had
verwacht dat we enkele weken later
met corona- maatregelen te maken 
zouden krijgen. Gezien de beperkte 
versoepelingen gaat het kantoor in 
het kader van gezondheid en veilig-
heid niet meer open.

Dagelijkse bankzaken kunt u voor een 
groot deel zelf regelen via Rabobank
Internetbankieren en Rabobank.nl. 
Een pinpas of pincode aanvragen, een 
betaal-of spaarrekening openen, een
betaalpas blokkeren, de opnameli-
miet verhogen. Dit is slechts een deel 
van wat u zelf kunt regelen. ‘In deze 
tijd is digitalisering actueler dan ooit 
en dat zien wij terug in de groei van 

‘Met online bankieren blijven we dichtbij; nu meer dan ooit.’

Rabobank Nederweert blijft gesloten
het aantal gebruikers met internet-
bankieren, en dan met name ook de 
ouderen.’ zegt Marja Blankman, direc-
teur Particulieren.
‘We hebben onze bereikbaarheid ver-
ruimd door het voeren van videoge-
sprekken en videobellen waarin wij 
gesprekken voeren over bijvoorbeeld 
het opstellen van een volmacht, het 
afwikkelen van een nalatenschap en
een hypotheekgesprek. Daar waar dat 
eerst ‘de toekomst’ leek is dat nu ver-
sneld actueel.’

Eerder hebben wij u bericht over de 
inzet van onze mobiele adviseur. Ge-
zien de maatregelen omtrent gezond-
heid van kwetsbare doelgroepen én 
onze medewerkers, onderzoeken wij 
op dit moment hoe en per wanneer we 
onze mobiele adviseur kunnen inzetten.

Dames en meidenvoetbal 
bij Eindse Boys

Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende sport 
in Nederland en daar heeft Eindse Boys van-
af het begin werk van gemaakt. Met een 
aparte Voetbal Technische Zaken voor vrou-
wen wordt er voor gezorgd dat vrouwen- 
en herenvoetbal dezelfde status hebben. 
Momenteel telt Eindse Boys 75 vrouwelijke 
leden, verdeeld over junioren en senioren.
Voetbalplezier gekoppeld aan inspanning 
en ontspanning, prestatief maar ook zeker 
ruimte voor de nodige gezelligheid. Onder 
het motto “Bij Eindse Boys doen we het sa-
men“ combineert men dit. 
Momenteel telt Eindse Boys twee vrouwen-
teams, waarvan een in de derde klasse! Kun 
je direkt aansluiten bij de senioren, of wil je 
als vijfjarige starten, het kan allemaal. Uiter-
aard zijn alle leeftijdsgroepen welkom, juni-
oren en senioren  mogen zelfs een maand
gratis meetrainen, mometeel uiteraard on-
der de RIVM en KNVB protocollen. Je kunt 
altijd vragen om eens mee te trainen via 
voetbalzakendames@eindseboys.nl

Voor meer informatie of inzicht in de contri-
butie kijk even op www.eindseboys.nl

Mogen jullie nog duiken ?

Een veel gehoorde vraag de laatste tijd. 
Meteen daarna komt het antwoord van de 
vraagsteller….. natuurlijk wel want onder-
water is geen Corona. Inderdaad, onder
water is geen Corona. Aan de oppervlakte 
wel en daar zijn wij ons, net als ieder ander, 
terdege van bewust. Aan het begin van de 
uitbraak kwam in de duikwereld het advies 
om niet te duiken. In zekere zin is het een 
contactsport (o.a. check van elkaars uitrus-
ting voor aanvang van de duik). Bijna alle 
reguliere duikstekken werden afgesloten, 
waren er geen voorzieningen meer en werd 
het duiken sterk ontmoedigd. Duikscholen 
en vulstations sloten hun deuren…. Ook wij 
als Duikteam Nederweert werden gedwon-
gen onze activiteiten te stoppen daar ons 
zwembad gesloten werd. Sinds een tweetal 
weken is het duiken weer “toegestaan” en 
openen de “deuren” zich ook weer voor de 
duikers. Er zijn natuurlijk, net als overal in 
het “nieuwe normaal” protocollen waar de 
duikers, maar ook de duikstek beheerders 
zich aan moeten houden.

Wat betekent Corona nu voor onze trainin-
gen en opleidingen. We hebben, om ons ter-
dege te kunnen voorbereiden, besloten om 
pas in het nieuwe seizoen gebruik te gaan 
maken van ons zwembad voor de reguliere 
trainingen en opleidingen, dus medio sep-
tember. Tegen die tijd hebben wij alle trai-
ningen en opleidingen aangepast aan de 
nieuwe richtlijnen/protocollen en kunnen 
wij –voor zover mogelijk- de veiligheid van 
onze leden garanderen.

De komende maanden, zullen wij dus achter
de schermen hard aan het werk zijn om alles 
aan te passen en uit te schrijven. Laten we het 
een langere zomerstop noemen dan normaal.

Mochten we in de tussenliggende periode 
nieuws voor jullie hebben zullen we niet 
schromen dit te melden. Uiteraard kunnen 
reeds aanmeldingen plaatsvinden voor op-
leidingen in het najaar Corona proof ! Wil
je meer over ons  weten ? informatie vindt 
je op onze website www.duikteamneder-
weert.nl of neem rechtstreeks contact met 
ons op via : info@duikteamnederweert.nl

We wensen iedereen een veilige, gezonde en 
zonnige zomer toe en tot september 2020

(0495) 625714 

Expert 
Nederweert
uw Sonos
specialist!


