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tandartsen

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

Een gezond gebit
blijft een uniek bezit!

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

eert

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

0495 53 33 22
24 uur per dag bereikbaar

www

eert

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
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Pannenweg 231

Postbus 2724

6030 AA Nederweert
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info@drukkerijvandeursen.nl
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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

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

MOBIELE 
AIRCO’S

EN VENTILATOREN

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

WIE BENT U?
Iemand die zijn of haar relatie beëindigd.
Wie blijft er wonen of wordt de woning 
aan derden verkocht?

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

Nieuw!!!!
Saskatoon Berry

Ze zijn weer rijp!

KOM ZELF JE 

BLAUWE BESSEN 

PLUKKEN!!

Buitenspelen is hartstikke ge-
zond. Maar natuurlijk ook ge-
woon heel erg leuk. Daarom or-
ganiseert Sport Nederweert ook 
dit jaar weer de Nationale Bui-
tenspeeldag in Nederweert. Het
grasveld achter het Gemeen-
schapshuis Reigershorst wordt 
op woensdag 10 juni van 13.00 tot 
16.30 uur omgetoverd tot dé plek 
vol spel, plezier en beweging.

Lekker buitenspelen
De Nationale Buitenspeeldag is hét 
moment om lekker buiten te spe-
len. Jaarlijks worden straten afgezet 
en worden verschillende plekken in 
Nederland omgetoverd tot speel-
plek. “Dat is dit jaar een beetje an-
ders. Toch zorgen we ook dit jaar 
voor extra buitenspeelplezier”, aldus 
beweegcoach Marloes. “We doen 
verschillende leuke sport- en spe-
lactiviteiten. We hebben gezonde 
snacks en meer! Kom het ontdek-
ken”, vertelt beweegcoach Rikus. Be-
weegcoach Manon: “In verband met 
corona mogen maximaal 25 kinderen 
meedoen per tijdsblok. Kinderen tot 
en met groep 4 kunnen van 13.00 
tot 14.30 meedoen. Kinderen vanaf 
groep 5 zijn van 15.00 tot 16.30 uur 
welkom. Het is verplicht om je van 
te voren aan te melden. Dat kan op 
onze website: www.sportneder-
weert.nl.”

Buitenspelen is gezond, doe mee!
Op de Nationale Buitenspeeldag 
wordt er op een speelse manier aan-
dacht gevraagd voor een kindvrien-
delijke omgeving, zodat kinderen 

Woensdag 10 juni van 13.00 tot 16.30 uur in Nederweert

De Nationale Buitenspeeldag

gezond en veilig kunnen opgroeien.
Met de buitenspeeldag wordt er aan 
buurtbewoners en voorbijgangers 
gevraagd om hun verkeersgedrag 
eens onder de loep te nemen. En te 
kijken naar oplossingen en ideeën 
voor in hun buurt of straat. Buiten-

spelen is niet alleen om een frisse 
neus te halen. Er zijn nog veel meer 
redenen om kinderen dagelijks min-
stens een uur buiten te laten spelen. 
Beweegcoach Merle: “Buitenspelen
maakt een kind sterker en socialer. 
Het voorkomt overgewicht en het 

verlaagt het stressniveau. Reden ge-
noeg dus!”

Meer weten over Sport Nederweert 
en de Nationale Buitenspeeldag? 
Neem een kijkje op onze website én 
volg ons op Facebook.

Kleur en geur
Het gevoel van slippers aan je voe-
ten, de zon op je hoofd en liggen in 
een hangmat in de tuin. Daar word je 
toch blij van? Haal het heerlijke vrije 
gevoel in huis met zomerbloemen. 
Het vrolijke, kleurrijke boeket is het 
zonnetje in huis. Samen met de heer-
lijke zomergeuren zorgen ze ervoor 
dat je elke dag vrolijk wordt begroet. 

Zomer in een vaas
Kies voor veldboeketten om het 
zomerse gevoel nog meer te bena-
drukken. Dit doe je door veel ver-
schillende soorten zomerbloemen
nonchalant met elkaar te combine-
ren. Doe dit zelf of laat de bloemist 
dit voor je doen. Houd je meer van 
strak? Kies dan voor één bloemsoort 
en zet ze op dezelfde lengte in een 
vaas. Of maak het iets speelser door 
een aantal kleine vaasjes te vullen 
met enkele soorten zomerbloemen. 

Energie
Typische zomerbloemen zijn dah-

lia’s, calla’s, gladiolen, lelies en ne-
rines. Krijgt één van hen een plekje 
in je boeket, dan weet je zeker dat 

de zomer in huis is. Stuk voor stuk 
stralen ze energie uit. Kies ze in ver-
schillende tinten roze en paars en 
voeg er witte bloemen aan toe. Door 
ze in bijpassende vazen te zetten, 
worden de kleuren geaccentueerd.

Grenzeloos
De trend Blended Cultures weerspie-
gelt het doorbreken van het leven in 
een beperkende bubbel met alleen
gelijkgestemden. Boeketten hebben
een ongedwongen, folkloristische
uitstraling waarin lokaal en globaal 
blindelings in elkaar over lopen. In de 
mix van materialen zijn verschillende 
werelden en culturen te zien. De vro-
lijke trend laat grenzen vervagen in 
jouw interieur. 

Soorten bloemen
Kies voor exotische bloemen in uit-

eenlopende kleuren. Lelie, Dahlia, 
Eremurus, gladiool en Calla hebben 
stuk voor stuk bijzondere vormen; 
van rond tot langwerpig. Een mix 
van deze bloemen in combinatie met 
handgemaakte accessoires vormt sa-
men een vrolijke eenheid van verschil-
lende culturen. Om blij van te worden!

Tips:
• Gebruik gedroogde of verse gras-

sen in de boeketten. Dit geeft een 
speelse en luchtige sfeer.

• Wil je het eens anders doen? Plak 
zomerbloemen in een schilderij. 
Houd ze vers door ze in een bloe-
menbuisje of minivaasje met water 
te zetten, die je in het schilderijtje 
plakt.

• Stapelen is een trend. Zet bijvoor-
beeld een vaas in een fruitmand of 
verschillende vaasjes op een schaal.

Verlang je naar de zomer? Dan is het tijd om die in huis te halen. Waar kan dat beter mee dan met zomerbloemen?

Omarm de zomer, vier het met bloemen
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Maak vandaag nog een afsprMaak vandaag nog een afspraak
en ven verkerkoop je woning met succes!oop je woning met succes!

Verhuisplannen?

WWO 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

Vanaf 1 juni kunnen woningbezitters tijdelijk gebruik ma-
ken van een verhoogde subsidie voor goede isolatie van hun 
woning. Met die tijdelijke verhoging krijgt een huiseigenaar 
ongeveer 30 procent van de kosten terug. Woningisolatie is
daarmee nu nog voordeliger. Een investering in spouwmuur-
isolatie plus vloerisolatie verdient zich met de subsidie bin-
nen drie jaar terug, rekent voorlichtingsorganisatie Milieu 
Centraal uit. 

De subsidie Energiebesparing Eigen Huis bestaat sinds september
2019 en is onderdeel van het klimaatakkoord. De subsidie is normaal 
20 procent van de kosten. Maar tussen 1 juni en 31 december 2020 
krijgt een woningeigenaar tijdelijk ongeveer 30 procent terug op de
kosten. Het kabinet wil huiseigenaren en VvE’s in deze onzekere tij-
den zo extra helpen bij het verduurzamen van hun woning. “Een 
goed geïsoleerde woning is de basis voor aardgasvrij wonen”, aldus 
Milieu Centraal. “Isoleren leidt tot forse energiebesparing en daar-
mee tot klimaatwinst. Goede isolatie is ook een voorwaarde voor 
het toepassen van elektrische warmtepompen en warmtenetten met 
lage temperatuur. ”

Veel oudere woningen zijn deels al geïsoleerd, maar er valt nog veel 
te verbeteren. Bij oudere huizen ontbreekt vaak gevel- en vloeriso-
latie. Dakisolatie komt regelmatig voor, maar de isolatiewaarde is 
meestal matig. Veel ramen hebben het matig isolerende dubbel glas,
maar geen hoogrendementsglas (HR++ glas).

De subsidie is bedoeld voor eigenaren die zelf in hun huis wonen. Ze
kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen 
nemen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn on-
der meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas. Voor 
Verenigingen van Eigenaren is er een aangepaste regeling. Ook na
2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, als onder-
deel van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 

Extra subsidie voor woningisolatie

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 oonkamer met 
rrooyyalale schuifpui naar de fre schuifpui naar de fraaie tuin, sfaaie tuin, sfeerveervollolle moderne ke moderne keukeuken,en,
inpandige garinpandige 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 dieping en 
vvasastte 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 ende beglazing en geniet 

vveel daglichtteel daglichttoetroetreding.eding.

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

wwwwww..saelmanssaelmans.nl.nl
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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

 PANNENWEG 258 NEDERWEERT
Courante bedrijfsruimte van 257 m2, separaat kantoor voorzien van 
3 sectionaalpoorten op een royaal perceel van 1.240 m2. De ruime 
bedrijfswoning heeft 4 slaapkamers en is keurig onderhouden. Lig-
ging op een hoeklocatie met een prima bereikbaarheid Vraagprijs € 

469.000,-- k.k. Voor een uitgebreide presentatie en brochure verwij-
zen wij u graag naar www.hermans-bedrijfsmakelaars.nl 

Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging of voor meer informatie.
Neem hiervoor contact op met:

Hermans Bedrijfsmakelaars
Wilhelminasingel 267 Weert • 0495-45 10 02

info@hermans-bedrijfsmakelaars.nl 

TE KOOP



NEDERWEERT

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

* GRATIS bezorging *

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

GEOPEND

buitenvogel 

containerverhuur 10-40m3

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

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

Judith van der Staaij Eigenaar van Ju-
dith’s Dance Point wil duidelijkheid 
over wanneer zij de danslessen weer 
kunnen hervatten. “Professionele dan-
sers mogen al wel repeteren mits ze 
1.5 meter afstand houden. Het is niet 
uit te leggen aan onze leerlingen die 
wekelijks voor hun plezier dansen. Ze 
bewegen immers toch een stuk minder 
intensief dan de beroepsdansers. En in 
de dansschool zijn alle soorten dans 
terug te brengen tot matig intensief 
bewegen” stelt de dansdocent.

Wel dansen op school, niet in de 
dansschool?
Het landelijke beleid voor kinderen 
tot 12 jaar is nog onduidelijker. Zij 
mogen in de kinderopvang, op school 
en op de BSO al wel binnen dansen, 
maar nog niet in hun eigen dans-
studio onder leiding van de dansdo-
cent. Omdat er al wel buiten gedanst 
mag worden krijgen de kinderen bij 
Judith’s Dance Point nu buiten dans-
les. “Wij dansen nu op de speelplaats 
van IKC Leuken met onze jongste kids 
en vanaf 1 juni gaan we ook onze 
Zumba lessen buiten geven.  Hier-
voor zijn we een samenwerking aan-
gegaan met Gasterij de IJzerenman, 
maar liever geven we natuurlijk in de 
dansschool zelf les. In een van onze 
goed geventileerde zalen. Buiten 
dansen is verre van ideaal”.

Dansles veiliger dan boodschap-
pen doen
Samen, op gepaste afstand een dans-
les volgen is volgens Judith veiliger 
dan boodschappen doen. Judith is 
niet de enige met vraagtekens over 
de situatie: ruim 1500 andere dans-
professionals sloten zich inmiddels 
aan bij de nieuwe alliantie Danson-
dernemers Nederland. “Dat is het eni-
ge voordeel aan deze situatie. Door 
de coronacrisis zijn alle dansschoolei-

Judith’s Dance Point wil open

genaren eindelijk verenigd, ongeacht 
de dansstijl waarin wij lesgeven.” De 
dansondernemers overhandigden op 
11 mei het Basisprotocol Dans aan de 
ministeries van VWS, OCW en EZK. 
Met dit protocol kan er vanaf 1 juni 
veilig lesgegeven worden aan kin-
deren, volwassenen en paren. “We 
willen nu snel groen licht om open te 
gaan” aldus Judith.

Dans bevordert de gezondheid
Juist in een tijd waarin de volksge-
zondheid onder druk staat, is het 
belangrijk dat we weer lekker gaan 
dansen en bewegen. Volgens be-
weegprofessor Scherder zou dit de 
oplossing zijn tegen de pandemie 
van het stilzitten, die de wereld al 
sinds 2012 in haar greep houdt. Ma-
tig intensief bewegen is goed voor li-
chaam en geest, zorgt voor een sterk 
immuunsysteem en haalt mensen uit 
een sociaal isolement. Een belang-
rijke toegevoegde waarde van dans 
is de combinatie van bewegen, denk-
sport en muziek. Dit is goed voor het 
brein en het heeft een bewezen posi-
tief effect op aandoeningen als par-
kinson en dementie.

Judith vindt dat zowel dansen voor 
kinderen, volwassenen en paren snel 
weer toegestaan moet worden. “Dat 
kan met een partner uit hetzelfde 
huishouden of met een vaste dans-
partner. Als het RIVM zelfs sex in 
coronatijd bespreekbaar maakt, dan 
moet het dansen met altijd dezelfde 
danspartner toch ook geen probleem 
opleveren. We staan klaar om de les-
sen van buiten weer naar binnen te 
verplaatsen. Al kunnen er minder 
leerlingen tegelijk les krijgen, we 
hebben zin om weer de studio in te 
gaan en ik zal er alles aan doen om 
dit zo snel mogelijk voor elkaar te 
krijgen.”

Extra aandacht voor 
de jonge mantelzorger

Van 1 t/m 7 juni is de ‘Week van 
de Jonge Mantelzorger’ en staan 
we allemaal extra stil bij de jonge 
mantelzorger, ook in Weert en 
Nederweert. En wat kan jij doen 
voor een jongere die zorgt?  

Een ‘jonge mantelzorger’ is een kind 
of jongere die opgroeit met een fa-
milielid met een lichamelijke of psy-
chische ziekte, handicap of versla-
ving. Van alle jongeren in Nederland 
is één op de vier een jonge mantel-
zorger. Natuurlijk kan het hartstikke 
goed gaan thuis, maar soms is het 
ook lastig voor ze om ook nog huis-
werk te maken of tijd te hebben voor 
hobby’s. Óf de jongeren maken zich 
zorgen over hoe het thuis gaat. 

Voor deze jongeren is er een PUNT: 
Punt Welzijn zet zich in om samen in 
beweging te komen voor jonge man-
telzorgers. Vooral in deze tijd, waarin 
het voor de jongeren moeilijker wordt 
om een moment voor zichzelf te ne-
men en de zorgen wellicht nog een 
stukje zwaarder wegen. Wat zou jij 
voor een jonge mantelzorger kunnen 
betekenen? Maak het bespreekbaar 
en vraag wat ze nodig hebben. Soms 
kunnen zij een luisterend oor of wat 
hulp goed gebruiken. Voor meer infor-
matie kun je terecht bij Punt Welzijn.

Jonge mantelzorgers leren verant-
woordelijkheid te nemen en rekening 
te houden met beperkingen van een 
ander. Ze zijn vaak zelfstandiger en 
onafhankelijker dan leeftijdgenoten 
zonder extra zorgtaken; Very Impor-
tant People dus! Punt Welzijn heeft 
speciaal voor jonge mantelzorgers 

tot 25 jaar ‘VIP acties’. Wanneer je je 
als jonge mantelzorger hiervoor aan-
meldt, maak je iedere twee maanden 
kans op een leuke verrassing of ver-
wenactiviteit en word je op de hoog-
te gehouden van dingen die voor jou 
nuttig kunnen zijn. Speciaal vanwege 
de Week van de Jonge Mantelzorger 
hebben we een extra actie: aanmel-
dingen vóór 5 juni ontvangen een 
bon voor een belegd broodje of ge-
bakje van Bakkerij Broekmans! Meld 
je aan voor deze VIP-acties via https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Sc6AdOMjCNGKgaVAhDL2qz4Wzmo
7bp79LdYwIt5ZA-qgoXfrw/viewform  

Ben of ken je een jonge mantelzor-
ger? Neem voor meer info contact 
op door te mailen naar mantelzorg@
puntwelzijn.nl.

‘Foto: MantelzorgNL’.

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%

Weekblad digitaal lezen?
www.drukkerijvandeursen.nl



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

Flexa Creations Tranquil Dawn™ - Muurverf

Bron Colour Futures 2020

De watergedragen Flexa Creations muurverf voor binnen is extra mat, dekt optimaal, zeer goed 
reinigbaar en schrobbaar met kleurbehoud. De HD color technology zorgt voor een diepe intens kleur. 
Flexa Creations is nu exclusief verkrijgbaar in Flexa Kleur van het Jaar 2020 Tranquil Dawn™. De Flexa 
kleurexperts hebben zich laten inspireren door de kleuren van het ochtendlicht en als verwijzing naar 

een rustige dageraad is de nieuwe tint Tranquil Dawn ontwikkeld.

€44,95 2,5 liter

EinzA Protect Finish - Muurverf

Heb je een wand geschilderd en wil je deze mat en goed afwasbaar maken? 
Dan biedt de Einza Protect Finish een goede oplossing. Deze muurverf zorgt ervoor dat je wand mat en 

goed afwasbaar wordt, wat vaak handig is in keukens. De verf is geschikt voor wanden die zijn afgewerkt 
met bijvoorbeeld: latex, stucwerk en spack. Door de zeer schrobvaste eigenschap is uw muur makkelijk te 

reinigen.

€39,95 2 liter

10 liter€123,55

10 liter€180,80

10 liter€131,90

10 liter€210,70

MUURVERF

1 liter€46,78 1 liter€58,67 1 liter€71,84

1 liter€50,46 1 liter€52,991 liter€34,11

buiten buiten buiten

buiten buitenbuiten

DROST LAK

1 liter€59,45 1 liter€87,45

1 liter€54,301 liter€52,05

buiten buiten

buitenbuiten

SIKKENS LAK

Histor Perfect Finish zijdeglanslak is een lak met een mooie, lichte glans, tussen hoogglans en mat in. Gebruik de lak op een ondergrond van hout of op een andere ondergrond voorzien van grondverf. 
Gebruik de Histor Perfect Base Grondverf in combinatie met de Histor Perfect Finish voor het mooiste resultaat. 

De lak dekt goed en is kras- en slijtvast waardoor je minder snel weer hoeft te schilderen. Daardoor is de verf uitermate geschikt voor oppervlakten die tegen een stootje moeten kunnen. 
Denk hierbij aan deuren, kozijnen, plinten of meubelen. Let op! De lak op terpentinebasis kan binnenshuis vergelen, dit gebeurt vooral in ruimtes waar onvoldoende daglicht is. 

Histor Perfect Base | Histor Perfect Finish

Histor
Perfect Finish Acryl

Lak op waterbasis

Histor
Perfect Finish Alkyd

Lak op terpentinebasis

Histor
Perfect Base

Grondverf

€24,95

0,75 liter

ALLE VARIANTEN

A
anbiedingen geldig t/m

 17 juni 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 !

Eet- en drinkgelegenheden mogen 
vanaf 1 juni 2020 beperkt open. De 
gemeente heeft tijdens de sluiting van 
de horeca contact gehouden met de 
ondernemers. Samen is er gezocht naar 
maatwerk om te kunnen voldoen aan 
de anderhalve meter afstand. 

Op de meeste plaatsen is er ruimte om 
terrassen te kunnen aanpassen. Voor 
de zaken aan het horecaplein was een 
andere oplossing nodig. Uiteindelijk is 
deze gevonden door in het weekend,  
na sluitingstijd van de winkels, het eer-
ste deel van de Kerkstraat af te sluiten. 

Leefbaarheid
Het gemeentebestuur vindt leefbaar-
heid belangrijk. “Nu het kabinet het 
openen van terrassen per 1 juni mogelijk 
maakt, willen we horecaondernemingen 
ondersteunen bij het kunnen naleven 
van het anderhalve meter protocol”, 
aldus wethouder Koolen. “Er is daarom 
besloten ruimhartig om te gaan met 

het in gebruik nemen van openbaar 
gebied voor terrasfunctie.” In beginsel 
moet verkeer daarbij doorgang kunnen 
vinden.

Ruimte geven 
Op de meeste plaatsen in de gemeente 
Nederweert is er voldoende ruimte bij 
horecazaken om de terrassen aan te 
passen. Rond het horecaplein is dat niet 
het geval. Met de ondernemers zijn op-
lossingen bekeken. Met ingang van vrij-
dag 5 juni willen de initiatiefnemers aan 
het horecaplein daarom een gedeelte 
van de Kerkstraat gebruiken als terras. 
Ze hebben gevraagd om een uitbreiding 
van hun bestaande terras. Om dit moge-
lijk te maken, dient een gedeelte van de 
Kerkstraat afgesloten te worden. 

In het weekend 
Het extra terras wordt in gebruik 
genomen in het weekend op vrijdag, 
zaterdag en zondag na sluitingstijd 
van de omliggende winkeliers aan de 

Kerkstraat. Omwonenden en onderne-
mers zijn door de horecaondernemers 
op de hoogte gebracht. Er zijn enkele 
voorwaarden aan de verruiming van 
het terras gesteld. Zo moeten andere 
belanghebbenden (winkels, verkeer, 
hulpdiensten, omwonenden) niet onno-
dig belemmerd worden. Ook is er geen 
sprake van extra geluidsbelasting en er 
worden geen extra objecten geplaatst.

Samen 
Het gemeentebestuur maakte afgelo-
pen week nog een rondje langs horeca-
ondernemers in Nederweert om ze een 
hart onder de riem te steken in deze 
moeilijke tijden. Alleen samen krijgen 
we corona onder controle. 

Omleiding 
De tijdelijke weekendafsluiting geldt 
voor het eerste deel van de Kerkstraat 
tot aan de hoek met de Burgemeester 
Hobusstraat. Er zullen borden geplaatst 
worden. 

Terrassen, geef elkaar de ruimte
Samen werken aan beperkte openstelling eet -en drinkgelegenheden

Carla Dieteren benoemd tot wethouder

Ingericht volgens de anderhalve meter-richtlijn. De horecaondernemers zijn er klaar voor. Dat lieten ze weten aan burgemeester Op de Laak en wethouder Koolen  
die op Tweede Pinksterdag een bezoekje brachten aan een aantal cafe’s en restaurants. Kijk voor een video-impressie op de websites van Nederweert24 en de  

gemeente Nederweert. Foto: gemeente Nederweert

sing gevonden voor het ophalen van 
de stembriefjes. Griffier Esther Schrier 
verzamelde deze met een schepnet. Veer-
tien van de zestien aanwezige raadsleden 
stemden in met de benoeming. 

Benoeming
Na de bevestiging dat mevrouw Dieteren 
de benoeming aanvaardde, werd over-
gegaan tot het afleggen van de belofte. 
“Dat verklaar en beloof ik”, antwoordde 
Carla Dieteren. Daarna feliciteerde 
burgemeester Op de Laak haar met het 
wethouderschap en klonk er een warm 
applaus in de raadzaal. Carla Dieteren be-
dankte de gemeenteraad en het college 
voor het in haar gestelde vertrouwen en 
sloot met af met de woorden: “Ik ga mijn 
stinkende best doen voor Nederweert”. 
 
Geen onbekende
Carla Dieteren (54) is zeker geen onbe-
kende in de Nederweerter politiek. Ze 
was van 2002 tot en met september 2015 
raadslid en fractievoorzitter voor JAN. Bij 
haar afscheid ontving ze een Koninklijke 

onderscheiding voor haar politieke inzet 
en haar vrijwilligerswerk bij verschil-
lende organisaties. In 2015 werd zij 
bestuursvoorzitter van 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. 

Stokje overnemen 
Carla Dieteren neemt het stokje van 
Henk Cuijpers met gemengde gevoelens 
over: “Natuurlijk missen we Henk enorm, 
maar behalve het grote verlies voelen 
we ook de verantwoordelijkheid om te 
zorgen voor een spoedige opvolging. 
Dat zou Henk ook willen. Ik ga het wet-
houderschap natuurlijk invullen op mijn 
manier, maar ik ben zeer gemotiveerd 
om ervoor te zorgen dat Henks werk in 
het college en voor de gemeenschap op 
een voortvarende wijze wordt voortge-
zet”.

Van manager naar wethouder
Carla Dieteren is getrouwd met Thijs 
Gubbels en woont in Nederweert-Eind. 
In het dagelijkse leven werkte ze als 
interim-HR manager en procesmanager 
voor de Omgevingswet bij de Provincie 
Limburg. Nu haar benoeming een feit 
is, heeft ze haar werkzaamheden bij de 
Provincie neergelegd, waardoor ze zich 
volledig kan richten op haar nieuwe rol 
in het college van B&W in Nederweert.

Portefeuille
Deze week overlegt het college over de 
portefeuilleverdeling. Dan wordt ook 
de portefeuille van wethouder Dieteren 
vastgesteld.

Bestuur en medewerk(st)ers wensen wet-
houder Carla Dieteren heel veel succes 
toe!

Ruimere start
De gemeente helpt starters op de woning-
markt door een starterslening aan te 
bieden. We gaan de maximale koopsom 
van een starterswoning verhogen tot 
€ 225.000,-. Op die manier komen er meer 
woningen beschikbaar waar starters een 
tweede lening voor kunnen aanvragen.

Sinds 2011 biedt de gemeente Neder-
weert starters een steun in de rug bij de 
aankoop van hun eerste woning in de 
vorm van een starterslening. 

Stijgende huizenprijzen
In de gemeentelijke Verordening Starters-
lening Nederweert 2019 was de maximale 
koopsom vastgesteld op € 185.000,-. Dit 
was tot voor kort in lijn met de starters-
regeling van de Provincie Limburg. De 
Provincie heeft onlangs besloten om de 
maximale koopsom voor een woning 
voor een starter die in aanmerking wil 
komen voor een starterslening vast te 
stellen op € 225.000,-. De maximale 
lening is door de provincie verhoogd 
naar € 45.000,-. De reden hiervoor is de 
aanhoudende stijging van de huizenprij-
zen. Met de nieuwe Verordening Starters-
lening Nederweert 2020 sluit Nederweert 
aan bij de regeling van de provincie.

Meer aanbod
Het aanbod van goedkope bestaande 

woningen in Nederweert is van oudsher 
vrij klein. De stijgende huizenprijzen 
maken het aanbod alleen maar kleiner. 
Door de maximale koopsom te verhogen, 
willen we een groter aanbod creëren van 
bestaande woningen waar een starters-
lening voor mogelijk is. Ook geeft de 
hogere maximale koopsom mogelijkhe-
den om nieuwbouw starterswoningen te 
bouwen tot maximaal dit bedrag. Hier-
over maakt de gemeente afspraken met 
projectontwikkelaars. Zo zijn er op dit 
moment nieuwbouwstarterswoningen 
gepland in Ospel (4), Nederweert-Eind (2) 
en Nederweert-Hoebenakker (3).

Voorwaarden voor starterslening
Aan het verkrijgen van een startersle-
ning zijn voorwaarden verbonden. Zo 
vindt er o.a. een financiële toets plaats 
door Stimuleringsfonds Volkshuisves-
ting Nederland (SVn). Meer informatie 
vindt u op www.nederweert.nl en 
www.svn.nl. 

Wethouder Henk Cuijpers tekende 
afgelopen januari in Den Haag de vijf 
pijlers van het landelijk actieprogramma 
Een tegen Eenzaamheid. De start van de 
lokale aanpak tegen eenzaamheid. 
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan 
met het opstellen van een lokaal plan 
van aanpak tegen eenzaamheid: ‘Neder-
weert wij zijn er voor elkaar’. Dit plan 
ligt nu klaar.

Wethouder Henk Cuijpers
Op zondag 12 april is wethouder Henk 
Cuijpers na een kort ziekbed overleden. 
Henk Cuijpers is van begin af aan betrok-
ken geweest bij de campagne Een tegen 
Eenzaamheid. Hij zou er trots op zijn 
geweest dat we er in Nederweert samen 
onze schouders onder gaan zetten.

Eenzaam ben je niet alleen!
Bijna de helft van de ouderen voelt zich 
eenzaam in Nederland. In Nederweert is 
dat niet anders, blijkt uit cijfers van het 
RIVM en de GGD Gezondheidsmonitor. 
Van de inwoners van 65 tot en met 74 
jaar voelt 49% zich eenzaam en vanaf 
75 jaar is dit 53%. Door de coronacrisis 
zal de eenzaamheid onder deze groep 
toenemen. De aanpak tegen eenzaam-

heid wordt hierdoor extra urgent. 

Drie actielijnen
Het plan van aanpak geeft invulling aan 
ons voornemen om meer te investeren in 
preventie en vroegsignalering van een-
zaamheid. Bewustwording en signalering; 
werken aan betrokken buurten en verbe-
teren van de kwaliteit van het aanbod. 

Veel hulpbereidheid
Er gebeurt al veel moois! Denk aan de 
belcirkels die zijn opgestart. Mensen die 
voor anderen boodschappen doen of 
voor iemand koken. Voorstellingen die 
buiten plaatsvinden bij het zorgcentrum 
en bij appartementencomplexen voor 
senioren. Combinatiefunctionarissen die 
van buiten mensen in hun eigen woning 
in beweging brengen. Allemaal initiatie-
ven die de coronacrisis wat verzachten. 
Maar er is meer en we kunnen vast ook 
nog meer doen. 

Initiatief aanmelden
Hebt u ook een initiatief dat de strijd 
aangaat met eenzaamheid? Neem dan 
contact op met Joey van Beers of Karin 
van Diesen, telefonisch of via e-mail:  
j.vanbeers@nederweert.nl.

Nederweert wij zijn er voor elkaar!

Donderdag 4 juni 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

Mevrouw Carla Dieteren is in de raads-
vergadering van dinsdag 26 mei be-
noemd tot wethouder. 

Carla Dieteren volgt Henk Cuijpers op 
die op zondag 12 april is overleden. 

Raadsvergadering 
JAN-fractievoorzitter Marcel Vossen 
hield een korte toespraak die hij mede 
namens de coalitie uitsprak: “Dat Carla 
nu het wethouderschap gaat vervul-
len, had Henk geweldig gevonden. Met 
zoveel kennis en ervaring zal ze haar 
weg binnen het gemeentehuis snel gaan 
vinden”. Hij besloot met de woorden: 
“En zoals Henk gezegd zou hebben: 
Kumtj good Carla, alvast hieël völ suc-
ces”. De fractievoorzitters van CDA en 
VVD gaven vervolgens aan zeer tevreden 
te zijn met de voordracht van Carla Die-
teren en spraken tevens hun vertrouwen 
uit in een constructieve en voortvarende 
samenwerking. Daarna was het tijd voor 
de stemming. Vanwege de coronamaa-
tregelen was er een creatieve oplos-

Tijdens de speciale raadsvergadering werd Carla Dieteren geïnstalleerd als nieuwe wethouder. 
Foto: gemeente Nederweert

Vorig jaar is het wegdek van de
Booldersdijk vernieuwd en zijn we de
procedure gestart om de maximum-
snelheidte verlagen. Deze maand 
leggen we rode fietsstroken aan en 
treffen we een aantal verkeersrem-
mende maatregelen. Daarna gaat de 
maximumsnelheid omlaag van 80 naar 
60 km per uur, wordt de voorrang ter 
plaatse van de kruisingen overal ge-
lijkwaardig en krijgt verkeer van rechts 
vanaf dat moment voorrang. Zo maken 
we samen de Booldersdijk veiliger. 
Vanwege het werk is de weg een aan-
tal dagen afgesloten.

Mobiliteitsplan 
De Booldersdijk is de verbindingsweg 
tussen Nederweert en Someren. Het 
wegdek was hard aan onderhoud toe. 
Dat is de reden dat er vorig jaar een 
nieuw wegdek is aangebracht. Onge-
veer op het hetzelfde moment waren 
we bezig met het opstellen van een 
mobiliteitsplan. Inwoners konden daar-
in aangeven wat zij belangrijk vonden. 
Eén van de onderdelen waren fiets-
stroken op de Boolderdijk. Die komen 

Samen maken we de Booldersdijk veiliger
er nu. Net als een aantal verhoogde 
kruispunten en drempels.
 
Verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid is een belangrijk 
onderwerp. Door op de Booldersdijk 
de kruisingen te verhogen, rode fiets-
stroken aan te brengen en de maxi-
mumsnelheid te verlagen, verbetert de 
verkeersveiligheid.  

Wegafsluitingen 
De voorbereidende werkzaamheden bij 
de kruispunten beginnen op maandag 
8 juni en duren tot vrijdag 12 juni. De 
weg hoeft dan niet in zijn geheel afge-
sloten te worden. Wel zijn er verkeers-
regelaars actief.  Van maandag 15 juni 
om 07.00 uur tot en met vrijdag 19 juni 
om 17.00 uur is de Booldersdijk com-
pleet afgesloten. In deze week vinden 
asfalteringswerkzaamheden plaats. Tot 
slot wordt de weg nog een keer afge-
sloten van maandag 22 juni om 07.00 
uur tot en met vrijdag 26 juni om 17.00 
uur. In deze week worden de twee rode 
fietsstroken aangebracht. Tijdens de 
werkzaamheden zijn er omleidingen.



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 4 tot en met 13 juni 2020.

DONDERDAG 4 juni
Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
9.00 uur Geen H. Mis

VRIJDAG 5 juni
HH Bonifacius, bisschop, en gezellen, mar-
telaren
9.00 uur Geen H. Mis 

ZATERDAG 6 juni
H. Maria
18.00 uur H. Mis  
1ste zeswekendienst Lisa Truijen, maand-
dienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, 
jaardienst Jos Saes en Toos Saes-Davits, 
jaardienst Marianne Beijes, ouders Beijes-
Mortelmans.

ZONDAG 7 juni
Heilige Drie-eenheid
9.30 uur H. Mis. – jaardienst Mia Doensen-
Huijsmans en overleden familieleden, jaar-
dienst Anna Feijen, t.e.v.De H. Drievuldigheid.

MAANDAG 8 juni
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 9 juni
H. Efrem, diaken en kerkleraar
9.00 uur H. Mis 

WOENSDAG 10 juni
19.00 uur Geen H. Mis 

DONDERDAG 11 juni
H. Barnabas, apostel
9.00 uur H. Mis  – Tot bijzondere intentie, 

VRIJDAG 12 juni
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 13 juni
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
18.00 uur H. Mis – 2e zeswekendienst Lisa 
Truijen.

Overleden
Op 30 mei was de uitvaart van Vic Kees, hij 
overleed in de leeftijd van 87 jaar en woon-
de Schoolstraat 10. De heer Kees was bijna 
25 jaar archivaris van onze parochie.
Moge hij rusten in vrede.

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!

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

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:
• Cluster Tabor start in het weekend van 

Sacramentsdag 13 en 14 juni weer met H. 
Missen.

• In onze parochiekerk H. Barbara start de H. 
Mis op zondag 21 juni 2020 om 09.30 uur.

• 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.

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 6 – 13 juni

Zaterdag 6 juni, H. Norbertus, bisschop, 
19.00 uit dankbaarheid bij de  – beperkte – 
hervatting van de eucharistievieringen. 

Zondag 7 juni, Hoogfeest van de H. Drie-
eenheid, 
10.00 voor een voorspoedige bestrijding van 
het coronavirus. 
14.00 -16.00 parochiekerk geopend voor 
gebed/kaarsje opsteken.

Donderdag 11 juni, H. Barnabas, apostel, 
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 13 juni, H. Antonius van Padua, 
priester en kerkleraar, 
19.00 vooravondviering van Sacramentsdag.

MISDIENAARS: 
Za. 6 juni 19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
Zo. 7 juni 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; 
Za. 13 juni 19.00: Rick van Hulsen. 

Pastoor A. Koumans, OMI. 

EUCHARISTIEVIERIGEN WEER HERVAT! 
Van de overheid mogen weer Heilige Mis-
sen worden bijgewoond in het weekend. 
Maar dit is wel aan regels en protocollen 
gebonden. Zo mogen tot 1 juli 2020 dan ook 
maar 30 personen een Heilige Mis bijwonen. 
Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 personen 
aanwezig zijn tijdens een viering. Alle aan-
wezigen dienen zich wel aan de 1,5 meter 
afstand richtlijn te houden. Voor alle activi-
teiten binnen de kerk, gelden dezelfde richt-
lijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, 
gezondheid, kwetsbare personen e.d. als 
voor alle andere activiteiten in onze huidige 
samenleving.
Wilt u heel graag een Eucharistieviering bij-
wonen op zaterdag of zondag in de maand 
juni, dan kunt u zich hiervoor telefonisch 
aanmelden op de pastorie. Telefoonnum-
mer: 0495-631307 op iedere werkdag van 
10.30 uur tot 12.00 uur.  
Tot 1 juli dient u zich aan te melden omdat 
wij maar 30 personen kunnen en mogen 
toelaten. Per 1 juli zullen we de situatie op-
nieuw bekijken en zullen wij hierover weer 
tijdig berichten.
Indien u een kerkdienst bezoekt verzoeken 
wij u: HOUDT U AAN DE REGELS!  Want sa-
men houden wij corona onder controle en 
blijven we gezond !

Pastoor Koumans en 
Parochiecommissie Ospel 

Sint Rochusparochie 
Budschop

Er wordt weer gestart met het verzorgen 
van H. Missen. We moeten ons houden 
aan de richtlijnen voor kerken van het 
Bisdom. Dit betekent dat de mensen bij 
binnenkomst hun handen moeten ont-
smetten. Hiervoor zijn spullen aanwezig.
De afstand van 1,5 meter moet zowel bij 
het lopen als bij het zitten gegarandeerd 
worden. Voorlopig maximaal 30 perso-
nen kunnen de H. Mis bijwonen.
De grote kerkruimte wordt gebruikt tij-
dens de H. Mis, zodat ook bij het in- en 
uitgaan van de kerk deze afstand in acht 
genomen kan worden.
Er mag tot nader order niet gezongen 
worden.

Contactpersoon: Pastoor R. Schuffelers,  
Schoolstraat 2 Tel 631317 Fax 632453
Banknummer Sint Rochusparochie: 
Rabo-bank: NL97RABO 0135506824

Voor inlichtingen of intenties telefoon: 
06 50601803. E-mail:miagubbels12@gmail.com

Koster: Bert Verheggen, telef. 632684.

Zondag 7 juni 2020
Koor: Zondagskoor
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector Mariet van Geleuken
Misdienaar: Bert Verheggen
Collectant: Piet Wullems

De intenties voor de H. Missen die uit-
gevallen zijn ivm Corona kunnen alsnog 
opgegeven worden.
E-mail:miagubbels12@gmail.com

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

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

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

Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.

uitvaartbegeleiding

Parochie 
H. 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

Beste parochianen
Na een voor velen moeilijke periode zijn wij 
blij u te kunnen melden dat er vanaf 1 juni 
weer kerkdiensten mogen plaatsvinden. 
Daarbij moeten de richtlijnen van het RIVM in 
acht genomen worden met als basisregel mi-
nimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

6 t/m 13 juni

ZATERDAG 6 juni: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor ouders Stultjens-Weekers.

ZATERDAG 13 juni: 19.15 uur H. Mis.

OVERLEDEN: Anneke Koolen in de leeftijd 
van 90 jaar, dat zij mag rusten in vrede.

“Het leven wordt eenvoudiger als je niet 
meer overal verantwoording aflegt voor 

wat je gedaan hebt, maar gewoon doet wat 
goed voelt en is..”

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 7 juni

Tot nader bericht zijn er nog geen dien-
sten in onze kapel!

Onze gedachten gaan uit naar Pater R. Poll-
mann die afgelopen week is overleden. Hij 
is meer dan 25 jaar trouw onze voorganger 
geweest in de kapel van Schoor. Maar door 
gezondheidsklachten heeft hij enkele jaren 
geleden zijn taak moeten neerleggen. Wij 
zijn hem nog altijd dankbaar voor zijn jaren-
lange inzet hiervoor. En zijn spontane scha-
terlach zullen wij nooit vergeten.

Namens Kapelbestuur.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Lieve Moeder Maria, geef dat het gezin 

van mijn kind compleet mag blijven. En in 
liefde en vertrouwen verder mag gaan.

- Lieve Maria, laat het niet waar zijn , wij zijn 
bang, help ons!!

Iets om over na te denken: 
Verwarring ontstaat als je verstand niet wil 
horen wat je hart zegt.

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

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Overgroot oma Wilhelmien Michiels - Linders, Oma Monique Davits - Michiels, 
Mama Maaike van de Schoor en baby Ellis van de Schoor

4 generaties 

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.

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251

www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl

Verkoop, jaarlijkse controle 
Vraag vrijblijvende prijsopgave

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

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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De raadsvergadering van mei werd 
weer in de raadzaal gehouden, van-
wege de installatie van wethouder 
Dieteren. Helaas zonder publiek, 
maar wel live thuis te volgen via in-
ternet.
We blikken graag met u terug op de 
vergadering van dinsdag 26 mei 2020.

Installatie wethouder Carla Dieteren
Aan het begin van de raadsvergade-
ring werd Carla Dieteren geïnstal-
leerd als nieuwe wethouder. Zij zal 
zich de komende periode o.a. gaan 
bezighouden met de jeugdzorg, 
WMO, participatiewet, De Risse en 
de gemeentefinanciën. We felicite-
ren Carla met haar nieuwe functie en 
wensen haar veel succes.

Veel plannen over wonen
De krapte op de woningmarkt blijft 
groot. Iedereen heeft recht op een 
prettig thuis. Daarom blijven we als 
gemeente zorgen voor meer wonin-
gen in de verschillende kernen. Door 
het college werden we geïnformeerd 
over de verschillende bouwplannen: 
Salmespad en Strateris in Neder-
weert, De Peelwachter in Ospel en 
Leiverse Velden in Leveroy. Goed om 
te zien dat er daarbij extra aandacht 
is voor starters en senioren.

Eind 2018 heeft onze fractie een voor-
stel gedaan om de mogelijkheden 
voor startersleningen te vergroten. 
Dit voorstel is toen unaniem aange-
nomen door de raad en is uitgevoerd 
in 2019. Van de provincie krijgen we 
nu ruimte om meer starters in aan-
merking te laten komen. Hier maken 
we als gemeente ook gebruik van. 
We zijn zeer tevreden dat voor de 
tweede keer binnen twee jaar uitvoe-
ring wordt geven aan ons voorstel.

Voor aanpassingen om een woning 
levensloopbestendig te maken is het 
al mogelijk om een bijdrage te krij-
gen van de gemeente. Als raad heb-
ben we besloten dat dit nu ook kan 
voor gemeenschappelijke ruimtes in 
appartementengebouwen. Dus niet 
alleen achter de voordeur, maar ook 
op weg naar de voordeur. Het zorgt 
ervoor dat mensen langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen.

Daarnaast hebben we nog nieuw be-
leid vastgesteld voor de huisvesting 

Raadpraat
Een prettig thuis voor iedereen

van internationale werknemers. Ook 
mensen die voor hun werk tijdelijk in 
Nederweert komen wonen hebben 
recht op een fatsoenlijk thuis.

Corona
Burgemeester Op de Laak gaf een 
toelichting op de aanpak van de co-
rona crisis. We zijn zeer tevreden met 
het handelen van college en ambte-
naren. In een moeilijke en drukke tijd 
wordt er snel gehandeld en goed ge-
communiceerd.

Deze week gaat de horeca weer open. 
De gemeente werkt mee aan het (tij-
delijk) uitbreiden van terrassen. Als 
fractie hebben we opgeroepen om 
ook te kijken naar andere locaties. 
Niet alle horecazaken hebben ruimte 
voor eventuele uitbreiding voor de 
deur. Daarom willen we het mogelijk 
maken dat zij op andere plekken een 
tijdelijk terras kunnen inrichten, bij-
voorbeeld in park De Heerlijkheid of 
op het Raadhuisplein.

We hebben ook aandacht gevraagd 
voor de noodopvang in de avonduren 
en weekenden nu scholen weer open 
gaan. Veel mensen in vitale beroepen 
werken buiten reguliere schooltijden 
en oppassen door opa en oma gaat 
vaak nog niet. Het college gaf aan 
hier aandacht voor te hebben.

Denk mee, doe mee, word lid!
We vinden het altijd fijn als mensen 
ons willen steunen of mee willen den-
ken. Opmerkingen, vragen of ideeën 
zijn altijd welkom. Met uw steun kun-
nen wij een nog krachtiger geluid 
laten horen en Nederweert verder 
verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.van-
montfort@d66nederweert.nl en kyll.
bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert

AGENDA JUNI 2020
6 Tweekamp St. Job bij St. Lucie (GECAN-
CELD)
7 393e Bondsschuttersfeest St. Nicolaas Hey-
thuysen (VERPLAATST 2021)
20 Tinus Stienen Beker (GECANCELD)
21 394e Bondsschuttersfeest St. Antonius 
Stramproy (VERPLAATST 2021)

KLUSDAGEN CLUBGEBOUW
Beste leden,
Nu de corona alle ( schutters-)activiteiten 
heeft stilgelegd, biedt dit ons de gelegen-
heid om ons clubgebouw een grote opknap-
beurt te geven. Zoals tijdens de jaarvergade-
ring aangegeven willen we het van binnen 
opfrissen maar ook de buitenkant verdient 
de nodige aandacht. Om dit te bewerkstel-
ligen hebben we hulp nodig.

De “klusdagen” zijn vooralsnog de dinsdag 
en de donderdag en als je maar een halve dag 
kunt is net zo goed dan wanneer je een hele 
dag kunt. Hulp is nodig voor zowel het leuke 
gedeelte ( schilderen) als het minder leuke 
(schuren, herstelwerkzaamheden, oprui-
men, poetsen). I.v.m. corona zal er gewerkt 
worden met een “klusschema” om ervoor 
te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk 
aanwezig zijn en er voldoende afstand ten 
opzichte van elkaar gehouden kan worden.

Geef je mogelijkheden/voorkeuren voor 8 
juni door aan de voorzitter via: marielletim-
mermans@hotmail.com. Op basis van de op-
gaves gaan we het schema invullen en zullen 
dit dan naar jullie communiceren inclusief de 
startdatum.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

Hippisch College Limburg/
CITAVERDE krijgt steun

Marion Schreuder, Hoofddocent van 
KNHS-Academy, gaat Hippisch Col-
lege Limburg/CITAVERDE College één 
dag per week ondersteunen bij de 
realisatie van de doelstellingen bin-
nen de VMBO- en MBO-opleidingen 
Paard.

Dankzij een unieke samenwerking 
tussen KNHS-Academy en Hippisch 
College Limburg en het CITAVERDE 
College is deze ondersteuning mo-
gelijk gemaakt. Binnen alle huidige 
en toekomstige paard-opleidingen 
vormt het eigen rijden en het lesge-
ven van de leerlingen een belangrijk 
onderdeel. “Een goede afstemming 
van de rijkunstige principes en een 
eenduidig beeld over het goed gaan-
de paard binnen de verschillende op-
leidingen in Nederland is uitermate 
belangrijk voor de toekomst van de 
paardensport over de volle breedte”, 
aldus Jan Rensen, Programmamana-
ger van Hippisch College Limburg. 
“Door Marion aan onze opleidingen 
te verbinden denken we in deze af-
stemming te voorzien. Natuurlijk zal 
ook de brede expertise van Marion in 
paard-opleidingen ons van dienst zijn 
bij de realisatie van onze ambitieuze 
doelstellingen binnen Hippisch Col-
lege Limburg”.


