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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

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

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

Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert

www.expert.nl

MOBIELE 
AIRCO’S

EN VENTILATOREN

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

Alles verkrijgbaar 
om jouw tuin en 

terras een vakantie 
gevoel te geven. 

ZELFPLUK
WEER 

GEOPEND!

Zelf blauwe bessen, Zelf blauwe bessen, 
bramen, bramen, 

zwarte bessen en zwarte bessen en 
braambozen plukken braambozen plukken 

Voor elke plukker staat 

er een kop koffie met 

iets lekkers klaar.

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

OOK VOOR VAKANTIE IN EIGEN LAND!

VAN 09.00 TOT 08.00 UUR

WIJ ZIJNWIJ ZIJN

WIN CASINO | RANDWEG WEST 4 | 6031 RS NEDERWEERT

Heerschap Groep gaat vanaf januari 
2022 met vijf Jumbo winkels over op 
de Albert Heijn formule. Daarnaast 
gaan Heerschap Groep en de super-
marktketen samenwerken om de 
ambachtelijke producten van Bakke-
rij Heerschap toe te voegen aan het 
Streeckgenoten assortiment van Al-
bert Heijn.

Nieuwe fase
Stan Heerschap, directeur/eigenaar 
van Heerschap Groep: “Deze samen-
werking markeert een nieuwe fase 
in de geschiedenis van ons ruim 50 
jaar oude familiebedrijf. De bakke-
rij vormt daarvan de oorsprong en 
is nog altijd de kern en de trots van 
Heerschap Groep. Dit past goed bij de 
aandacht die Albert Heijn heeft voor 
ambachtelijk vakmanschap en lokale 
producten. Ook voor onze winkels 
zien we een mooie toekomst binnen 
de Albert Heijn formule, die bekend 
staat om innovatie en duurzaamheid. 
De overeenkomst met Jumbo voor 
onze supermarkten, die contractueel 
eindigt op 31 december 2021, heeft 
ons bedrijf het afgelopen decennium 
mede gebracht tot waar we nu staan. 
Daar ben ik zeer dankbaar voor.”

Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: 
“Ik ben trots op de komst van Stan 

Heerschap Groep en de supermarktketen gaan samenwerken

Jumbo Heerschap winkels worden Albert Heijn

Heerschap en zijn team bij Albert He-
ijn. Hij is een gedreven, ervaren on-
dernemer met prachtige winkels en 
een unieke familiebakkerij waar je 
de liefde voor het vak al meer dan 50 
jaar letterlijk proeft. Albert Heijn wil 
er altijd en overal voor klanten zijn. 
Met Heerschap Groep zijn we ook in 

de regio Midden-Limburg de winkel 
om de hoek.”

Heerschap Groep heeft op dit mo-
ment zes supermarkten in Neder-
weert, Heythuysen en in Weert in 
de wijken Leuken, Boshoven, Moesel 
en op het Collegeplein. Deze laatste 

vestiging blijft eigendom van Jumbo. 
Bakkerij Heerschap in Nederweert 
levert 365 dagen per jaar verse, am-
bachtelijke producten aan de super-
markten van Heerschap Groep en 
aan de bakkerijwinkel in Roggel. Bij 
Heerschap Groep werken ruim 900 
mensen. 

Staatsbosbeheer biedt in de zo-
mervakantie diverse zomerse 
activiteiten in Nationaal Park De 
Groote Peel. Zo zijn er van 15 juli 
t/m 19 augustus elke woensdag-
middag Zin-in-Zomertochten en 
vanaf 17 juli t/m 21 augustus elke 
vrijdag Zomeravondwandelin-
gen. Alle activiteiten starten bij 
het buitencentrum De Pelen aan 
de Moostdijk 15 in Ospel.

Heb jij ook zo’n zin in zomer? 
De zomer is een heerlijk seizoen om, 
samen met je gezin en vrienden, lek-
ker naar buiten te gaan om van de 
natuur te genieten. Daarom biedt 
Staatsbosbeheer in de zomervakan-
tie elke woensdagmiddag ‘Zin in Zo-
mertochten’ in De Groote Peel. Op 
woensdag 15 juli is de eerste. Tijdens 
deze gezinstocht ga je, samen met 
een Peelgids van Staatsbosbeheer, 
op zoek naar vlinders, libellen en ‘bo-
demreuzen’, spulletjes verzamelen 
op het scharrelpad en nog veel meer 
leuke opdrachten doen in de natuur. 
Informatief, educatief, maar vooral 
sPeels! Geschikt voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar.

De Zin in Zomertocht start tel-
kens om 11.00 uur bij de ingang 
van het Buitencentrum De Pelen. 

Deelname kost € 6,- voor volwas-
sene en € 4,- per kind, inclusief 
een dierenpin voor de kinderen. 
De route is ongeveer 1,5 km lang 
en de activiteit duurt 1,5 - 2 uur. 
Reserveren via de webwinkel van 

Staatsbosbeheer is noodzakelijk 
via: www.staatsbosbeheer.nl/
peelontdektochten

Beleef de overgang van licht naar 
donker in de natuur
Een avondwandeling in de natuur is 
heel bijzonder. Als het licht verdwijnt 
voor het donker is er meteen een an-
dere sfeer. Kleuren verdwijnen, vo-
gels zingen hun laatste lied en dieren 
die in de avond actief zijn komen te-
voorschijn. Tijdens een Zomeravond-
wandeling in De Groote Peel kan je 
die overgang van dag naar nacht met 
al je zintuigen ervaren. En met een 
beetje geluk Kan je nachtzwaluwen 
en vleermuizen waarnemen. Genie-
ten!

De Zomeravondwandelingen 
starten om 21.00 uur (in augus-
tus om 20.30 uur) bij de ingang 
van buitencentrum De Pelen. De 
excursies duren 1,5  uur en staan 

onder begeleiding van een Peel-
gids. Deelname kost € 6,- voor 
volwassenen en € 4,- per kind. 
Reserveren via de webwinkel van 
Staatsbosbeheer is noodzakelijk 
via:: www.staatsbosbeheer.nl/zo-
meravonddepelen

(Na)genieten bij het Buitencen-
trum
Voor of na afloop van een wandeling 
kan je nog heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier vind je originele souvenirs, inte-
ressante natuurboeken en smakelijke 
streekproducten. Bij de inpandige 
horeca Peelkiosk en in de Peelboer-
derij kan je genieten van een hapje 
en drankje. Rondom het Buitencen-
trum is een natuurlijke speeltuin en 
picknickweide. De Pelen is elke dag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De 
Peelboerderij is alleen op zondag 
geopend. Meer informatie: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen

Zomerse activiteiten bij buitencentrum De Pelen 

Geniet van de zomer in De Groote Peel

Foto’s: Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Foto: Heerschap Groep



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

De gemeente Nederweert kan een 
Gemeentecomplimentje uitreiken aan 
jeugd die iets bijzonders voor de maat-
schappij doet. Burgemeester Op de Laak 
reikte op vrijdag 3 juli bij haar thuis in 
de tuin en in het bijzijn van haar familie 
deze eervolle onderscheiding uit aan 
Nova Dirks (17 jaar) uit Nederweert-Eind 
voor de (mantel)zorg die zij aan haar 
oudere zus Demi verleent. 

Gemeentecomplimentje
Met een Gemeentecomplimentje wor-
den jeugdigen gewaardeerd voor hun 
goede werk voor andere hulpbehoeven-
de of oudere mensen of voor een door 
hen geleverde bijzondere prestatie. Het 
Gemeentecomplimentje is de Neder-
weerter variant van een jeugdlintje.

Nova zorgt voor Demi
Al vanaf heel jonge leeftijd (vanaf groep 
1 van de basisschool ) zorgt Nova actief 
voor haar grote zus Demi. Vanwege een 
beperking moet Demi geholpen worden 
bij de dagelijkse dingen. Nova helpt 

haar bijvoorbeeld met de persoonlijke 
verzorging, maar betrekt haar ook bij 
activiteiten. En samen doen ze ook veel 
leuke dingen. 

Nooit mopperen
Nu, in de coronatijd, gaat het nog een stap-
je verder. Omdat moeder en vader beiden 
werken neemt Nova, als vanzelfsprekend, 
nog meer zorg op zich. Helpen met dou-
chen, haren kammen, kleding uitkiezen, 
aankleden, et cetera. Tussen haar thuison-
derwijs door helpt ze Demi met opdrachten 
en activiteiten. Samen wordt er gesport in 
de tuin en gekookt voor het gezin. En dat 
allemaal zonder ooit te mopperen.

Veel indruk
Haar oma uit Tungelroy droeg Nova voor 
en die brief maakte indruk bij het ge-
meentebestuur. Ze wil de inzet van Nova 
daarom waarderen met het Gemeente-
complimentje.

Week van de Jonge Mantelzorger
De eerste week van juni was de Week van 

de Jonge Mantelzorger. Het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) startte de campagne ‘Deel je 
zorg’ om jonge mantelzorgers aan te 
moedigen over de zorg te praten. Veel 
jonge mantelzorgers realiseren zich 
niet dat ze mantelzorger zijn. De zorg 
voor een familielid met een ziekte of 
beperking hoort er in hun beleving 
‘gewoon bij’ of ontstaat vaak sluipen-
derwijs. Veel jongeren die opgroeien 
met een zieke of gehandicapte ouder, 
broer of zus cijferen zichzelf weg. Om 
goed voor je naaste te kunnen zor-
gen, moeten jonge mantelzorgers ook 
goed voor zichzelf zorgen. Dat begint 
ermee dat je je bewust wordt van het 
feit dat je een mantelzorger bent. 
Vervolgens is het belangrijk je eigen 
grenzen te leren kennen en deze ook 
aan te geven.  

We feliciteren Nova van harte met deze 
mooie onderscheiding. En we zijn trots 
op deze bijzondere jonge zorgzame 
inwoner in onze gemeente.

Gemeentecomplimentje voor Nova 
Oma draagt haar voor vanwege het zorgen voor haar zus

Hoera voor de 100ste afkoppelaar!

De zussen Nova (rechts) en Demi hebben een heel bijzondere band met elkaar. Foto: Nederweert24

Meerdere ondernemers op bedrijven-
terrein Pannenweg hebben hun terrein 
aangepast aan de klimaatveranderin-
gen. Zo koppelden Smolenaers Con-
structie en Plaatwerk B.V. en Seerden 
Bestratingen V.O.F. onlangs het regen-
water van het riool. Het bleek de 100ste 
afkoppelaar in de gemeente Neder-
weert. Reden om de ondernemers in het 
zonnetje te zetten. 

Met een taart voor beide ondernemers 
en een woord van dank door wethou-
der Voss werd stilgestaan bij de 100ste 
afkoppelaar. Dat gebeurde in aanwe-
zigheid van Jac Broens die bedrijven en 
inwoners adviseert op het gebied van 
afkoppelen en de nieuwe bedrijfscon-
tactfunctionaris Ruud Joris. 

Twee vliegen in één klap
“Om het bedrijfspand te kunnen af-
koppelen, is onder de bestrating voor 
het pand een waterinfiltratiesysteem 
aangelegd. Het water wordt hierdoor 

niet meer getransporteerd, maar geïnfil-
treerd in de bodem. We slaan daarmee 
twee vliegen in één klap, want dat is 
goed tegen wateroverlast én verdro-
ging”, aldus Broens.

Ambassadeurs
Bedrijventerrein Pannenweg heeft de 
laatste jaren meermaals te maken ge-
had met wateroverlast en lange perio-
des van droogte. De gemeente neemt 
diverse maatregelen om de gevolgen 
van klimaatverandering op te vangen, 
maar we hebben daarvoor de pand-
eigenaren nodig. De heren Smolenaers 
en Seerden zijn op dat gebied mooie 
ambassadeurs. 

Riool niet aanpassen
Oudere bedrijventerreinen zijn veelal 
grotendeels verhard en er is weinig 
groen. Rondom de bedrijfspanden met 
grote dakoppervlakken liggen o.a. 
parkeerplaatsen, opslagterreinen en 
wegen. Het meeste regenwater dat 

daarop valt, wordt in kolken verza-
meld en afgevoerd via het gemengd 
riool. Het rioolstelsel is echter niet 
berekend op hevige regenbuien. Het 
aanpassen van dit stelsel is ontzettend 
kostbaar. Daarnaast is er op bedrij-
venterreinen vaak beperkte ruimte 
beschikbaar voor groen of waterbuf-
fering. Dit alles kan wateroverlast tot 
gevolg hebben. 

Aan de slag
Wilt u ook uw pand of woning afkop-
pelen? Mooi, want we stellen een 
subsidie beschikbaar voor burgers en 
bedrijven die het regenwater afkop-
pelen van het vuilwaterriool. Dit kan 
bijvoorbeeld via een bovengrondse 
of ondergrondse waterinfiltratie of 
waterdoorlatende bestrating. 

Subsidie mogelijk
Wat zijn de voordelen voor onderne-
mers? Een subsidiemogelijkheid van  
€ 9,- per m² afgekoppeld verhard op-
pervlak. En fiscaal voordeel via de MIA/
Vamil-regeling op grond van klimaat-
adaptatieve maatregelen. U verbetert 
uw duurzaamheidsbeleid en dat komt 
ook het imago van uw bedrijf ten 
goede. En uiteraard voorkomt u pro-
blemen en onnodig hoge kosten door 
wateroverlast op uw terrein.

Gratis afkoppeladvies
Als u interesse hebt, kunt u een mail 
met uw contactgegevens sturen naar 
info@nederweert.nl. De gemeente 
neemt dan contact met u op voor een 
gratis afkoppeladvies. Kijk voor meer 
suggesties en informatie ook op www.
waterklaar.nl.

Nederweert doet mee aan het landelijk 
programma Kansrijke Start. Door te 
investeren in de eerste duizend dagen 
van een kind, wordt geprobeerd de 
kansen van alle kinderen te vergroten. 

Verschillende partijen die betrokken 
zijn bij het opgroeien van het jonge 
kind worden opgeroepen om samen te 
werken.

Vorm geven
Voor de regio Noord- en Midden- 
Limburg is een kwartiermaker aange-
steld om de samenwerking tussen par-
tijen in het sociaal en medisch domein 
concreet vorm te geven. Alle betrok-
ken partijen rondom een (potentiële) 
zwangere en het jonge kind kunnen 
in deze samenwerking een rol gaan 
spelen.

In Nederweert
De activiteiten die onder de noemer van 
Kansrijke Start worden uitgevoerd, zijn 
een aanvulling op wat er nu al gebeurt. 
Vanaf 2018 is er in Nederweert extra 
geïnvesteerd in preventieve acties. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om opvoedings-
ondersteuning aan kwetsbare moeders 
door jeugdverpleegkundigen van de 
GGD. Verder is er ondersteuning aan 
gezinnen door geschoolde vrijwilligers. 
Ook het project Buurtgezinnen draagt 
bij aan het versterken van de pedagogi-
sche omgeving van een kind. 

Samenwerken
Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen 
samenwerkt om jonge kinderen een 
goede start te geven in hun leven. Meer 
informatie over het project is te vinden 
op www.kansrijkestart.nl.

Jaarlijks brengt de onafhankelijke 
commissie bezwaarschriften van de 
gemeente Nederweert verslag uit. 
Wat gebeurde er allemaal in 2019?

Aantal
In 2019 ontving de gemeente Neder-
weert 40 bezwaarschriften. Een jaar 
eerder waren dat er 45. Daarnaast lag 
er op 1 januari 2019 nog een werk-
voorraad van 13 bezwaarschriften. In 
totaal ging het dus om 53 bezwaar-
schriften. 

Besluit in stand blijven 
Van de 53 bezwaarschriften die via 
de commissie zijn gelopen, is in 20 
gevallen geadviseerd tot ongegrond, 
in twee gevallen gegrond en in elf 
gevallen niet-ontvankelijk. Verder zijn 
er veertien bezwaarschriften inge-
trokken en zes bezwaarschriften wa-
ren nog in behandeling. Dit betekent 
dat in bijna alle van de aan de com-
missie voorgelegde bezwaarschriften 
door de commissie is geoordeeld dat 
het bestreden besluit in stand kon 
blijven. De commissie adviseerde een 
enkele keer om de motivering van 
een besluit aan te vullen, maar dat 
leidde er niet toe dat het bestreden 
besluit niet in stand kon blijven. De 
commissie zet in op helder en duide-
lijk, juridisch houdbaar, taalgebruik 
bij de formulering van adviezen en 
verslagen.

Mediation vooraf
Net als in voorgaande jaren is een groot 
aantal bezwaarschriften als gevolg 
van pre-mediation ingetrokken. Pre-
mediation is een andere werkwijze van 
conflictoplossing. Deze aanpak laat een 
verschuiving zien van een procedure-
gerichte naar een oplossingsgerichte 
aanpak. In 26,4% van de gevallen lukt 
dat ook. Het gaat dan om situaties 
waarin direct na ontvangst van een 
bezwaarschrift met bezwaarde en het 
team dat het besluit heeft genomen ge-
probeerd wordt om tot een oplossing te 
komen. Dat is een hoog percentage en 
dat verdient dan ook grote waardering 
voor alle betrokken medewerkers. Voor 
het grootste deel worden de bezwa-
ren ingetrokken nadat een toelichting 
wordt gegeven. Voor het overige deel 
worden de bezwaren ingetrokken nadat 
er een nieuw/aangepast besluit wordt 
genomen.

Binnen de termijn
In 2019 zijn 31 van de 33 bezwaarschrif-
ten, die tot een advies van de commis-
sie hebben geleid, binnen de termijn 
afgehandeld. Een bezwaarschrift moet 
bij binnenkomst direct op de eerst-
volgende hoorzitting worden behan-
deld, tenzij pre-mediation succesvol is 
geweest.

Het jaarverslag 2019 van de commissie 
vindt u op onze website.

Bezwaar maken. Hoe ging het vorig jaar?

Donderdag 9 juli 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. 

Onderschrift: V.l.n.r. de heer en mevrouw Seerden, Ruud Joris, Jac Broens, wethouder Voss, 
de heer Smolenaers, de heer Donkers (grondwerk) en de heer Seerden. Foto: Nederweert24

Snel melden 
Ziet u iets wat kapot is, onderhoud 
nodig heeft of niet thuishoort in de 
openbare ruimte? Laat het ons weten! 
Dat kan via www.nederweert.nl/mel-
den of via de Fixi-app op uw smart-
phone of tablet.

Soorten meldingen
De problemen die u kunt melden, 
lopen uiteen van het melden van 
zwerfafval en schade aan straatmeu-
bilair tot overlast van hondenpoep of 
ongedierte. Van een kapot wegdek 
of losliggende stoeptegel tot een niet 
werkend verkeerslicht of straatver-
lichting. Ook overlast door bomen of 
planten op gemeentelijk grondgebied, 
zoals overhangende of losse takken en 
uitstekende wortels en onkruid, kunt u 
hier doorgeven. 

Via de website
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.nederweert.nl/melden 
gebruiken. 

Via de app
Of u installeert de Fixi-app op uw 
smartphone of tablet. U vindt de Fixi-
app in de App store (voor Apple) of in 
Google Play (voor Android). 

De eerste duizend dagen van een kind
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Vrijdag 24 april. Burgemeester Op de 
Laak verrast ’s ochtends vijf inwoners 
met een telefoontje. De boodschap: 
“Het heeft Zijne Majesteit de Koning 
behaagd u een Koninklijke onderschei-
ding toe te kennen als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau”. Anders dan anders 
is het dit jaar, maar de blijdschap is 
hetzelfde. Na de belronde vertrekken 
de burgemeester en kabinetschef Giel 
Bruijnaers om de gedecoreerden per-
soonlijk een bloemetje te brengen. 

En dan wordt het vrijdag 3 juli. Op-
nieuw krijgen de gedecoreerden 
bezoek. Op deze landelijke uitreikings-
dag mogen de bijbehorende versier-
selen eindelijk worden overhandigd. 
Het daadwerkelijk opspelden gebeurt 
door de familie, want dat mag de 
burgemeester vanwege corona niet. 
Mevrouw Mien Verheggen-Knapen, de 
heer Jan Tinnemans, de heer Peter Wij-
en, mevrouw Nelly Michiels-de Kinke-
laar en de heer Jacques Sieben beleven 
voor de tweede keer een bijzondere 
Koninklijke dag.

Opnieuw een Lintjesdag voor vijf inwoners
Anders dan anders, maar feestelijk blijft het!

Mien Verheggen-Knapen
De burgemeester, wethou-
der Voss en de kabinetschef 
gingen als eerste langs bij 
mevrouw Verheggen (75) in 
Budschop. Zij zet zich al ruim 
29 jaar in voor de gemeen-
schap. Vanaf 1991 is zij 
vrijwilligster in Zorgcentrum 
Sint Joseph Nederweert van 
de Stichting Land van Horne 
en sinds 2011 is zij als koster 
en vrijwilligster actief voor 
de R.K. Parochie H. Lamber-
tus Nederweert.

Jan Tinnemans
In Ospel kreeg de heer Tin-
nemans (75) bezoek van het 
college. Hij zet zich al 50 
jaar in voor de fokkerij van 
raszuivere Mechelse herders 
die na intensieve training ge-
schikt zijn als politiehonden. 
Hiervoor staat hij nationaal 
en internationaal hoog aan-
geschreven. Hij is ook al ruim 
41 jaar (1979-heden) actief 
als voorzitter van Politie-
hond Vereniging (KNPV) ‘De 

Trouwe Vriend’ Nederweert. Uiteraard kregen de burgemeester, wethouder Koolen en 
de kabinetschef een rondleiding door de kennel. 

Peter Wijen
Ook in Nederweert-Eind 
was er een uitreiking. 
De heer Wijen (59) zet 
zich al 44 jaar in voor de 
gemeenschap. Gedu-
rende 41 jaar (1976-
2017) was hij actief voor 
Festeynder. Vanaf 1990 
is hij voor voetbalvereni-
ging RKVV Eindse Boys 
Nederweert-Eind actief 
als vrijwilliger en in 2004 
was hij initiatiefnemer 
en sindsdien organisator 
van het voetbalkamp tijdens de zomervakantie. Gedurende 29 jaar (1991-heden) is 
de heer Wijen actief voor Karnavalsvereniging De Piepkukes Nederweert-Eind. Sinds 
2007 is hij ook als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Hartslag voor Nederweert.

Nelly Michiels-
de Kinkelaar
De twee laatste gedecoreer-
den werden in de Kerkelijke 
Voorziening in Budschop in 
het zonnetje gezet. Daarbij 
was ook wethouder Dieteren 
aanwezig. Mevrouw Michiels 
(78) zet zich al 18 jaar in 
voor de gemeenschap. Vanaf 
2002 is zij als bestuurslid 
en secretaresse verbonden 
aan de ouderenvereniging 
KBO Sint Rochus Budschop 
Nederweert en gedurende 
acht jaar (2008-2016) was ze een van de organisatoren en vrijwilligers van ‘Harrie’s 
Muziekmiddag’.

Jacques Sieben
De heer Sieben (78) zet zich al ruim 50 jaar in voor de gemeenschap. 
Gedurende 26 jaar (1970-1996) was hij als bestuurslid en penningmeester 
verbonden aan het Sinterklaascomité Nederweert-Budschop. Gedurende 
acht jaar (1973-1981) was hij bestuurslid van de Buurtvereniging Sint 
Rochus Budschop en gedurende 16 jaar (1974-1990) was hij als lid van het 
oudercomité actief voor Jong Nederland Budschop. Al 32 jaar (1975-2001 
en 2014-heden) is hij vrijwilliger voor de Stichting Kindervakantiewerk 
Nederweert en vanaf 1998 is de heer Sieben bestuurslid en penningmees-
ter van de ouderenvereniging KBO Sint Rochus Budschop Nederweert. 
Na het behalen van zijn EHBO-diploma was de heer Sieben gedurende 
14 jaar (2002-2016) als lid van de EHBO-vereniging Nederweert actief als 
EHBO-vrijwilliger bij vele evenementen in onze gemeente.

Bestuur en medewerk(st)ers van de 
gemeente Nederweert feliciteren alle 
gedecoreerden nogmaals van harte met 
hun Koninklijke onderscheiding. 

Hulp bij uw administratie is mogelijk
Per 1 juli kunnen inwoners van Neder-
weert en Weert weer terecht voor 
ondersteuning bij thuisadministratie. 
Hiervoor is een samenwerking gestart 
met de vrijwilligers, Punt Welzijn en 
Algemeen Maatschappelijk Werk. Zij 
gaan verder onder de naam Thuisad-
ministratie Weerterland.

Ondersteuning bij thuisadministratie 
is een belangrijke activiteit bij armoe-
debestrijding. De vrijwilligers helpen 
mensen die hun administratie niet 
goed op orde hebben, of moeite heb-
ben om dit zelf te doen. 

Weer overzicht
Ze brengen niet alleen weer over-
zicht in alle papieren, maar ze leren 
de inwoner ook vaardigheden om de 
(financiële) thuisadministratie weer 
zelf te doen. De vrijwilligers doen dit 
na een verwijzing van de gemeente of 
een hulpverlener. Maar ook op eigen 
initiatief van inwoners. 

Stabiele basis
De ervaren vrijwilligers uit Nederweert 
en Weert zijn met ingang van 1 juli 
aan de slag gegaan onder project-
coördinatie van Punt Welzijn. Hiermee 
wordt een stabiele basis gecreëerd. 
Punt Welzijn heeft jarenlange ervaring 
met de ondersteuning en coördinatie 
van vrijwilligers. Door het bieden van 
praktische ondersteuning, administra-

tieve zaken en de werving van nieuwe 
vrijwilligers, worden de vrijwilligers 
ontzorgd. Algemeen Maatschappelijk 
Werk ondersteunt Punt Welzijn op 
het gebied van scholing van nieuwe 
vrijwilligers. 

Budgetmaatje
Gezamenlijk zullen de partijen 
bekijken of de ondersteuning van 
inwoners kan worden uitgebreid. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan een 
budgetmaatje. “Je merkt dat inwo-
ners het vaak lastig vinden om zelf de 
regie te behouden. En dan helpt het 
als je, na een schuldentraject, regel-
matig nog eens meekijkt”, zegt één 
van de vrijwilligers. 

Contact
Behoefte aan hulp bij uw thuisadmi-
nistratie? Belt u dan via tel. (0495) 
697900 of mail: thuisadministratie@
puntwelzijn.nl. Daarnaast is er ook 
een inloopspreekuur van Punt Welzijn 
in het C-kwartier, Beekstraat 54 in 
Weert. U kunt daar iedere woensdag 
van 10.00 tot 12.00 uur terecht. Voor 
algemene informatie of het aanmel-
den als vrijwilliger kunt u vragen naar 
David Winkelmolen, projectcoördina-
tor Thuisadministratie Weerterland 
van Punt Welzijn.

Aarzel niet, de vrijwilligers helpen u 
graag!

Al jaren valt het Weekblad voor Neder-
weert wekelijks bij u in de bus. En al 
jaren maakt ook het Gemeente Contact 
hier deel van uit. De tijden zijn veran-
derd, maar communicatie met onze 
inwoners is en blijft belangrijk. Zeker 
nu, in deze coronaperiode. We infor-
meren u ook via onze website en social 
mediakanalen. Graag willen we weten 
wat u van onze communicatiemiddelen 
vindt. Wat doen we goed en wat kan 
beter? Daarom zijn we een onderzoek 
gestart waaraan u mee kunt doen. Hebt 
u ongeveer 10 minuten tijd voor het 
invullen van de enquête?

Bij 1.800 willekeurig gekozen inwoners 
is inmiddels de enquête in de bus geval-
len. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door het bureau I&O Research. De 
respondenten kunnen de vragen online 
of schriftelijk beantwoorden. 

Vragen
Een aantal vragen gaat over het Ge-
meente Contact. We informeren u over 
projecten, wegwerkzaamheden, be-
zoekjes aan inwoners en nog veel meer. 
Maar wellicht mist u onderwerpen. U 
kunt dit dan aangeven in het onder-
zoek. Ook willen we bijvoorbeeld weten 
of u de artikelen duidelijk geschreven 
vindt en of u nog suggesties hebt. Ook 
de website komt aan bod. Vindt u snel 
wat u zoekt? is een van de vragen. 
Via Facebook en Twitter houden we u 

Huisvesting
In mei stelde de gemeenteraad lokaal 
beleid vast voor de huisvesting van in-
ternationale werknemers. Dit vormt een 
goed vertrekpunt voor het invullen van de 
huisvestingsopgave. Internationale werk-
nemers uit de EU vormen een groeiende 
groep burgers in Nederland en leveren een 
grote bijdrage aan de economie. Tegelij-
kertijd zijn er uitdagingen als het gaat om 
huisvesting en de leefbaarheid in wijken. 

In opdracht van de stuurgroep Internatio-
nale Werknemers, onder voorzitterschap 
van Giel Braun, analyseerde onderzoeks-
bureau Decisio samen met Companen de 
internationalisering van de arbeidsmarkt 
in Limburg. Ook zijn de wensen en be-
hoeften van werkgevers én internationale 
medewerkers op het gebied van wonen en 
integratie in beeld gebracht. De conclusies 
van het onderzoek laten o.a. zien dat er 
ondanks de coronacrisis nog steeds een 
groei in aantallen internationale werk-
nemers te verwachten is. De stuurgroep 
Internationale Werknemers ziet dit als een 
bevestiging om zich blijvend in te zet-
ten voor meer en betere huisvesting en 
integratie van internationale werknemers. 
Binnenkort organiseert zij een aantal ken-
nisbijeenkomsten om partijen bij elkaar te 
brengen met het oog op snellere realisatie 
van huisvesting voor internationale werk-
nemers. Het onderzoek geeft aanleiding 
om binnen de regio verder af te stemmen 
over de huisvestingsopgave. Wordt dus 
vervolgd. 

eveneens op de hoogte van actuele 
zaken en gebeurtenissen. Instagram 
willen we vaker in gaan zetten. Welke 
informatie ontvangt u graag via soci-
ale media?

Invullen via website
Deze en andere vragen stellen we u in 
de enquête. Hebt u geen vragenlijst 
ontvangen, maar wilt u wel meedoen? 
Ga dan naar www.nederweert.nl/ 
communicatieonderzoek. We hopen 
dat u even de tijd neemt om de en-
quête in te vullen. Dit kost u ongeveer 
10 minuten. De uiterste invuldatum is 
19 juli. Uw antwoorden zouden ons 
enorm helpen onze communicatie nog 
meer op uw behoeften af te stemmen. 
Alvast hartelijk dank voor uw mede-
werking!

Hoe denkt u over onze communicatie?

Op de website...
Een leuk plan voor uw buurt? 
Meld het bij ons
Gedeeltelijke afsluiting van 
Randweg West vanaf 6 juli
Abonneer u op de wekelijkse 
B&W-besluitenlijst

www.nederweert.nl
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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?

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

MAKELAARDIJ  FINANCIEEL ADVIES

Burgemeester Hobusstraat 41
6031 VA Nederweert
0495 743 111
info@viadal.nl
www.viadal.nl

Durf te dromen bij ViaDAL

F j d

Ospelseweg 23 Nederweert • t 0495 460180
www.woontotaaladvies.nu

Uw adres voor  •  Makelaardij  •  Taxaties  •  Hypotheken

Maatwerk en alle aandacht 

voor jouw verkoop en aankoop.

Samen naar een nieuw begin... Samen naar een nieuw begin... 

Een verhuizing doe je niet zomaar even, daar gaat tijd in zitten. Aller-

eerst moet je je gemeente op tijd inlichten dat je gaat verhuizen. En dat

is nog niet het enige, er komen nog veel meer zaken bij kijken waar je 

rekening mee moet houden. Om jouw verhuizing iets gemakkelijker te 

maken hebben we hier een aantal tips voor jou!

• Begin op tijd, zorg ervoor dat je ruim op tijd begint. Als je ruim op tijd 

begint en elke dag wat dozen inpakt kom je al een heel eind.

• Organiseer het zorgvuldig, als je elke kamer afzonderlijk in pakt 

maak je het jezelf veel gemakkelijker met organiseren. Gebruik dan 

ook voor elke kamer aparte dozen. Dit is weer handig voor wanneer 

je het gaat uitpakken. Schrijf op de dozen wat er in zit zodat je veel-

gebruikte spullen snel kunt inpakken.

• Opmeten, zorg ervoor dat je weet wat wel en niet door de deur kan. 

Meet grote spullen op zodat je weet of het past of niet.

• Zomer, verhuis niet in de zomer! Het is dan namelijk vaak veel te 

warm om te sjouwen.

• Nummeren, nummer elke doos. Daar kan je makkelijker mee aan-

duiden naar welke kamer de doos moet worden gebracht. Noteer het

aantal dozen en maak een lijst per kamer.

• Belangrijke details, verhuis alleen je wasmachine als die een vaste 

trommel heeft. Zet kleine planten bij elkaar in een verhuisdoos. Be-

langrijke papieren in de handbagage houden. Wat ook handig is, is 

het laten bedrukken van de tape. Zo herken je alles.

• Vulmateriaal, onvolledige dozen moet je vullen met vulmateriaal. Zo 

kan de inhoud van de doos niet verschuiven. Zorg er dus voor dat je

voldoende vulmateriaal hebt.

• Orde, Zorg ervoor dat je de dozen goed sluit en dicht kleeft. Stop 

zwaardere spullen onderin en lichtere spullen bovenin de doos. Maak 

de dozen niet te zwaar.

• Bureauladen, in de bureauladen moet je niet teveel stoppen want

dat kan schade veroorzaken. Verwijder voorwerpen die kunnen lek-

ken of breekbaar zijn uit de lades.

• Glas en servies, wikkel glaswerk of andere breekbare spullen in pa-

pier en stop ze in kleine dozen. Gebruik daarbij oude kleren of hand-

doeken om klappen op te vangen.

• Brandbare goederen, vloeistoffen en spuitbussen die licht ontvlam-

baar zijn mogen niet worden ingepakt. Deze en andere gevaarlijke 

stoffen kan je beter apart houden. Als je deze goederen toch inpakt 

en ze verwonden mensen ben jij daarvoor aansprakelijk.

• Lampen, hiervoor moet je geen krantenpapier maar keukenrol ge-

bruiken. Rol het snoer op en plaats de kap rechtop in de doos. Deco-

ratieve en dergelijke knoppen plak je vast aan de binnenkant van de 

doos waar die kap in zit.

• Gordijnen en kleden, verpak kostbare kleden in nette dozen. De rest 

zoals dekens, kleding of gordijnen kunnen prima in plastic zakken.

• Medicijnen, plak de medicijnen doosjes dicht met plakband en steek 

ze in kleine dozen. Als je iets nodig hebt moet je het nodige apart 

houden voor de verhuisdag.

• Wijzig op tijd je adres, zorg ervoor dat je adres op tijd is gewijzigd 

zodat de post niet op je oude adres terecht komt.

• Plannen, plan alles wat je gaat doen goed in zodat je niet voor veras-

singen komt te staan.

• Checklist, je wilt natuurlijk niks vergeten. Maak dus een checklist om 

alles af te gaan en zeker te weten dat je niks bent vergeten. Dit zorgt 

ook voor meer rust in je hoofd.

• Laatste tip, denk voor dat je gaat verhuizen goed na over of je dit zelf 

gaat doen of dat je de verhuizing uitbesteed. Vergelijk beide opties goed!

Verhuistips voor jou!
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leuk om te geven en om te krijgen.

De bon is verkrijgbaar in elk gewenst bedrag 
vanaf € 5,- en is onbeperkt geldig.
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Krepuulke
Bierpakket of

Cadeaubon

Nu het Coronavirus redelijk onder controle is, kunnen de inwo-
ners en ondernemers van Nederweert weer vooruit kijken.
Een rondje door het centrum van Nederweert geeft weer een 
positief beeld, de meeste winkels zijn open en langzaam komen 
de klanten weer naar de winkels.
In sommige branches was het de afgelopen periode druk, terwijl 
andere met lede ogen hun omzet zagen zakken tot het nulpunt.
Ook de horeca ging volledig op slot, maar ook de horeca onder-
nemers zien het aantal bezoekers weer toenemen.

Bici Barista
Een van de horeca zaken Espresso Bici Barista welke net vier 
maanden open was, moest in verband met Corona haar deuren 
alweer sluiten.
“We zijn blij dat we onze gasten weer mogen ontvangen” aldus 
de enthousiaste Patricia Tillemans.
Het zat al in de planning  om in het voorjaar het terras te openen, 
maar ook dat ging niet door.
Nu het terras klaar is kan iedereen weer zowel buiten als bin-

nen genieten van de heerlijke koffie. “En alles natuurlijk op 1,5 
meter”.

Mode
De modezaken in Nederweert hadden ook lastige tijden, maar
ook bij hen gloort er weer hoop aan de horizon.
Het was volgens Jules van Dijk van In-Btween men een lastige 
tijd, “We hadden natuurlijk net de hele voorjaarscollectie heren-
mode binnen, toen we op slot moesten”. Maar ook Jules blijft 
positief en hoopt dat het nu weer bergopwaarts gaat.

Shop lp lookaaaall
De zelfstandige ondernemers in Nederweert, doen er alles aan 
om het publiek een prettige en veilige winkelomgeving te bieden.
Het zou mooi zijn als de inwoners, massaal lokaal kopen om zo 
de economie in Nederweert te stimuleren.
De Ondernemersvereniging heeft een extra zomer kassabon-
nenactie op touw gezet.
Zie elders in deze special. 

Shop lokaal

Ondernemers in Nederweert 
kijken positief naar de toekomst

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

Expert Lambers

p    |   n p
Sint Lambertusstraat 10, Nederweerweert  |  0495-625714

experexpert.nl/nedert.nl/nederweerweert   |   nedert   |   nederweerweert@expert@expert.nlt.nl

EXPERT RUIMT OP
LG NanoCell LED TV
55 inch /140cm
4K SUHD SMART-TV
NanoCell technologie

Van € 799,- 

         voor € 555,- Op=Op

We maken
je cappucccino
expres(z)o!
Kerkstraat 19b 
Nederweert

Shop lokaal en win 

€ 100,- terug 

op je aankopen 

in Nederweert!



SIKKENS VOOR
EEN PROFESSIONEEL
RESULTAAT

NU 25% KNU 25% KORTING
Op SikkOp Sikkens  lakken
bij uw verfspeciaalzaak

Actieperiode: 15 juni t/m 15 september 2020

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

raamdecoratie  •  schuifkasten
vloeren • deuren

beveiliging  •  mengverf

ZONWERING  •  SCREENS
ROLLUIKEN  •  HORREN

Hubo/DUIJTS zonwering
Kerkstraat 16 
6031 CH Nederweert
0495-626309

Hubo/DUIJTS zonwering
Kerkstraat 16 
6031 CH Nederweert
0495-626309

Kerkstraat 16 Nederweert   •   0495 62 63 09   •   www.huboduijts.nl   •   info@huboduijts.nl

raamdecoratie  •  schuifkasten
vloeren  •  deuren

beveiliging  •  mengverf

ZONWERING  •  SCREENS
ROLLUIKEN  •  HORREN

KASSABONACTIE

Travel size producten 

van Keune,

handig voor de vakantie!!

Drogisterij “De Vijzel”
St. Antoniusplein 7 • 6031 ED  Nederweert

Tel. 0495-631521

Voor al uw zonnebrand

Kerkstraat 45b

Nederweert

tel. 0495-626717

www.bollenmodeschoenen.nl

OPRUIMING
tot 

60% 
KORTING 

Wij doen mee met de zomer kassabonactie!

Kerkstraat 12 . 6031 CH  Nederweert
t. 0495-634578 . info@alda-creatief.nl

www.alda-creatief.nl

Op alle 
hobbyartikelen

20% KORTING
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voor ogen die het 
goed bekeken hebben

Kerkstraat 18, Nederweert  
0495-625 785 Steel l jjeezzeelf voor in iedere winkeelstraaaat t aalllleeeen maar landelij-

ke kkeetteenns. Het zijn natuurlijk bbelannggrijrijke publiekstrekkers, 
mmaaaar r vvaaaak k zijn n het de lokale oonndeerrnemers die kleur geven 
aaan n NNeeddeerrweert. Die lokale wwiinnkkeells en restaurants zorgen 
vvoooorr ddee vvererrraassssiing, voor het oondnderscheid, voor een nieuwe 
oonnttddeekkkkiinngg.. H Heett zijn de winkellss waar je vroeger als kiind het 
ppllaakkjje e wwoorrsst t kkrreeeg of waar je e jje eerste eigen zakgeld be-
sstteeeedddee. . HHeet t zziijjn n de winkels een n de horeca die Nederweert 
jjuuiisst ut unniieek mk makkeen. Iets om te kooesteren.

KKoooop op oook bk biij dj de se sponsor van jouuw sportclub
Lokale bedrijven steunen vaker de lokale omgeving. 
Onderzoek laat zien dat bijna 70 procent van de kleine en mid-
delgrote bedrijven jaarlijks een bijdrage levert aan de lokale om-
geving. 
Denk daarbij aan het steunen van de plaatselijke voetbalvereni-
ging, Harmonie of een culturele instelling. Ook het sponsoren van 
andere activiteiten (zoals festivals, sportevenementen en activi-
teiten van scholen) gebeurt met regelmaat.
Verenigingen en instellingen doen dus vaak een beroep op de 
lokale ondernemers in Nederweert. Doe ook eens wat terug en 
koop lekker lokaal bij een van de sponsoren van je sportclub. 

Kartrekkers
Geld uitgeven aan lokale initiatieven is niet de enige manier 
waarop lokale ondernemers een boost geven aan de omge-
ving. Het zijn namelijk ook vaak de Nederweerter ondernemers 
die de schouders zetten onder het creëren van lokale samen-
werking.
Of het nu is tussen twee winkels onderling of bijvoorbeeld de 
braderie, lokale winkeliers zijn de kartrekkers. Ook op die ma-
nier geven die ondernemers een boost aan de lokale omgeving.

Lokale winkels bieden gemak
Voor ieder boodschapje eerst een half uur reizen. Niet zo’n fijn 
idee, toch? Lokaal winkelen kost minder tijd en zorgt voor meer 
gemak. Want ook parkeren kan in Nederweert vaak vlakbij de 

Grandioze zomer K

Zonder lokale onderne
eeen sn stuk s

* Geldt op alle artikelen met een sticker.

BIJ AANKOOP VAN 
2 ARTIKELEN* 30%

BIJ AANKOOP VAN 
1 ARTIKEL* 20%

BIJ AANKOOP VAN 
3 ARTIKELEN*

BEPBEPAAL ZELF AAL ZELF 
JE VOORDEEL!JE VOORDEEL!

Summer -

sale!

30%30%30%
40%

Laat je stralen!



Kapelaniestraat 1b
Nederweert
Tel. 0495-632366

I.v.m. vakantie gesloten 
van 3 augustus t/m 22 augustus

Diverse modellen 

elektrische fietsen 

uit voorraad 

leverbaar! 
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Deelnemer aan de
Zomer

kassabonactie!

I n - B t w e e n  Wo m e n s w e a r  •  B u rg e m e e s t e r  Vu l l e r s s t r a a t  4  •  N e d e r w e e r t

I n - B t w e e n  M e n s w e a r  •  L a m b e r t u s h o f  1  •  N e d e r w e e r t

WIJNKOPERIJ ALEX STORMS • KERKSTRAAT 24 • 6031 CH  NEDERWEERT
TEL. 0495-632450 • WWW.STORMS.NL • DI. T/M ZA. GEOPEND

ELKE VRIJDAG
EN ZATERDAG

OPEN
PROEVERIJ

Een Heerlijke zomerse wijn

2017 FRAULEIN SCHEU (ECO) JOHANNINGER  

De speciale cuvee “Fräulein Scheu” is 
gecreëerd voor het 100 jarig jubileum 
van de druivensoort scheurebe. Na 
het ontkurken komt het vakman-
schap en de pure klasse je al direct 
tegemoet……
Heerlijk jong te drinken met delicate 
bloemenaroma’s en veel elegantie. 
Ontdek onze jubileumwijn!!!  En 
dat alles met respect voor moeder-
aarde, onafhankelijk gecertificeerd 
en beoordeel als Ecovin ‘Wein aus 
Ökologischem Anbau’. Wij laten de 
zomer voor u komen…..

11,50        8,50

Brugstraat 16b
6031 EG  Nederweert

Tel. 0495 - 586531

www.schoenengarage.nl

schoenengarage Nederweert

schoenmakerij

winkel, zodat je niet een flink eind hoeft te sjouwen met je nieu-
we TV of kattenbak. 

Veel expertise
Dat die medewerkers al jarenlang op de vloer staan, dat heeft 
nog een voordeel: er is een vrachtlading aan kennis aanwezig.
En die kennis wordt in veel gevallen ook nog eens van generatie 
op generatie overgedragen. Talloze zelfstandige winkels bestaan 
al tientallen of soms zelfs honderden jaren, waarbij de kennis 
bijvoorbeeld van opa naar vader naar zoon is gegaan. 

Lokaalle winkkeells zs zoorrggen vooor vr veerrnniieeuuwwiinng
Alhoewel er heel wat familiebedrijven in de detailhandel te vin-
den zijn, zijn er ook meer dan genoeg jonge ondernemers in Ne-
derweert. En die nieuwkomers, die experimenteren flink. 
Met nieuwe concepten, nieuwe ideeën en nieuwe vormen van 
retail, kijk naar Saame bi-j Siem welke de “oude winkel” van de 
gezösters Siem nieuw leven inblaast.
Kortom: het zijn meer dan eens de lokale ondernemers die in 
Nederweert het voortouw nemen.

KASABONNENACTIE MEET T 2 HOOFDPRIJZEN VAN N € 1 10000,,0000 ENN 8 8
PRRIIJZEN VAN € 50,00 
Om het lokaal shoppen nog leuker te maken heeft de Onderne-
mersvereniging Nederweert OVN een extra kassabon actie op
touw gezet. Spaar voor € 200 aan kassabonnen of betaalbewij-
zen van OVN-leden. Doe ze in de speciale envelop (te verkrijgen 
bij de deelnemende ondernemers of bij de inleverpunten). De-
poneer de envelop in de inleverbussen bij Guulke, HuboDuijts, 
Carool, Jumbo Heerschap of Pleunis Mode en maak kans op een 
OVN-waardecheque van € 100. 
Je mag zo vaak meedoen als je wilt. De actie loopt van 10 juli t/m 
6 augustus. De eerste trekking is op zaterdag 27 juli en de laatste 
op 7 augustus. 
De deelnemende OVN-leden zijn te herkennen aan de poster in 
de etalage en zijn vermeld op de website www.ovnederweert.nl. 
Shop lokaal en win € 100,- terug op je aankopen in Nederweert!

r Kassabonactie

mers zou Nederweert 
aaier zijn

Verbouwingsopruiming 
van 1 juli t/m 31 juli ’20

ALLES 
DE HELFT

VAN DE HELFT

OpenOpeniinngsgstijdtijden:en: donddondeerdag en vrrdag en vrijdag vijdag van 13.00 u tot 17.30 uan 13.00 u tot 17.30 u
zatezaterdag vrdag van 9.00 u tot 16.00 uan 9.00 u tot 16.00 u

Strateris 32
6031 PD Nederweert

0495-634064

Ook wij doen mee 
met de zomer

kassabonactie!



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.

Ziekenvervoer
Noord & Midden Limburg

Bel GRATIS

0800 - 555 22 33

Vandaag heeft Provinciale Staten 
ingestemd met het voorkeursal-
ternatief van het project N266-
N275. Door dit besluit komt er een 
einde aan de realisatie van een 
randweg. Deze mogelijke komst 
van een randweg verdeelde de 
inwoners en de politiek al jaren. 
JAN heeft de nut en noodzaak van 
een randweg altijd betwist en is 
erg tevreden over de uitkomst 
van dit historische besluit dat 
vandaag is genomen.

Historie
Al vele jaren wordt in de Provincie en 
onze gemeente gesproken over het 
verbeteren van de infrastructuur van 
Provinciale wegen in Nederweert. 
In 2012 werden diverse varianten 
voorgelegd waarbij vooral de opties 
voor het aanleggen van een randweg 
rondom Nederweert verder werden 
uitgewerkt. Dit ondanks het ontbre-
ken van nut en noodzaak voor een 
dergelijke randwegvariant. Ook de 
Provincie constateerde in 2017 dat 
een randwegvariant een dure op-
tie was, die ook nog eens op weinig 
draagvlak kon rekenen.

Daarop werd besloten de knelpunten 
op de huidige weg verder te onder-

zoeken en hiervoor een alternatieve 
variant uit te werken.

Besluitvorming
Na uitwerking van 2 varianten - waar-
onder een randwegvariant en een 
knelpuntenvariant - adviseerde de 
gemeenteraad van Nederweert in 
2019 aan de Provincie om in te stem-
men met deze knelpuntenvariant. 
Provinciale Staten hebben vandaag 
ingestemd met dit voorstel en daar-
mee is het besluit formeel genomen 
om af te zien van het aanleggen van 
een randweg en te starten met het 
oplossen van de verkeersknelpunten.

Tevreden met resultaat 
Jarenlang heeft JAN aangegeven dat 
nut en noodzaak voor aanleg van een 
randweg eerst onderzocht zou moeten 
worden. Wij zijn als JAN  erg tevreden 
dat mede hierdoor meer onderzoek is 
verricht naar de mogelijke oplossingen 
en dat dit uiteindelijk heeft geleid tot 
het vandaag genomen besluit tot ver-
dere uitwerking van de verkeersknel-
punten in Nederweert.

JAN wil iedereen bedanken die zich 
samen met ons sterk heeft gemaakt 
om dit dossier tot een goed einde te 
brengen. 

Gekozen voor oplossen  van knelpunten

Randweg definitief van de baan

Theaterboerderij Boeket tuin 
concert “PYURE Jos van Rens – 

Kietelsteen”
Waar natuur en cultuur elkaar 

ontmoeten.

Troubadour, zanger, gitarist en com-
ponist Jos van Rens speelt 11 juli de 
première van zijn solo natuurtheater 
programma ‘Kietelsteen’ in de tuinen 
van Theaterboerderij Boeket te Ne-
derweert.

Muziek, vertelsels en gedichten over 
een kiezelsteen die in zijn broekzak 
verdween waarna zijn leven voor-
goed veranderde. Een reis in tijd, af-

stand en vorm, onderweg naar het 
verdrinken in een traan en een lach. 
Over löss en knieêns-aerd, klei en 
Lage Landen.
De vraag die dan opkomt is; kan die 
steen ook zinken?
Hoe eenvoud meervoud wordt in 
schijnbaar alledaagse dingen.
Laat u verrassen door “Kei” mooie 
luistermuziek én Jos geeft u ‘geluk’ 
mee naar huis.

PYURE Jos van Rens – www.pyure.me

Reserveren via info@theaterboerde-
rijboeket.nl
11 juli 2020 - 20:00u – entree €12,50

zaterdag 11 juli 2020

PUYRE met “kietelsteen” in
THEATERBOERDERIJ BOEKET

Voor meer info kunt u contact opnemen met Saelmans Makelaardij
Tel 0495 533 893 of via info@saelmans.nl

TE KOOPTE KOOP Jasmijnstraat 5 Nederweert

• Zeer ruime vrijstaande woning met L-vormige woonkamer met royale schuifpui naar de fraaie tuin, sfeervolle moderne 

keuken, inpandige garage en aparte hobbyruimte.

• 3 Ruime slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping en vaste trap naar grote zolder.

• De woning is up to date en beschikt over veel leefruimte.

• De woning is geheel voorzien van isolerende beglazing en geniet veel daglichttoetreding.

Maak vandaag nog een afspraak om dit prachtige pand aan de Jasmijnstraat 5 te bekijken!

www.www.saelmans.nl.nl
Onzelievevrouwestraat 2  ||  6004 AC  Weert  ||  T  0495-53 38 93  ||  E  info@saelmans.nl

W O N I N G M A K E L A A R D I JW O N I N G M A K E L A A R D I J

Prijs: € 399.000 k.k.

Deze woning moet je gezien hebben

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 stijlVoor een uitvaart of crematie in uw eigen stijl

Fijn dat de COVID-maatregelen zijn 
versoepeld en we steeds dichter bij 
het normale leven komen. De nodige 
feestjes worden weer gegeven en we 
kunnen weer gezellig samen op het 
terras zitten.

Dus: tijd om dit te vieren. Neem je 
garderobe kritisch onder de loep en 
ga lekker op zoek naar iets nieuws.

Bij Pleunis Mode is de opruiming ge-
start. En, je kunt zelf je korting bepa-
len, want bij aankoop van minimaal 
3 stuks krijg je op alles 40% korting. 
Zo kan je op een voordelige manier je 
kast aanvullen en kom je blij en vrolijk 
voor de dag.

Er is nog voldoende keuze in de ma-
ten 34 t/m 48. Kom gerust kijken, het 
team van Pleunis Mode adviseert je 
op een eerlijke en prettige manier 
met oog voor detail. En als de kleding 
niet 100% perfect zit, vermaken zij 
het op hun eigen atelier.

OPRUIMING BIJ PLEUNIS MODE
Zoek je nog iets lekker luchtigs voor 
de hete zomer? Ook daarin is nog een 
heleboel keus.    Loop even binnen en 
laat je verrassen hoe ze ook jou laten 
stralen.

Pleunis Mode verkoopt mode van de 
merken Sandwich, Esqualo, ZoSo, Tai-
fun, Lizzy&Coco, Via Appia, Juffrouw 
Jansen, Dolcezza, Dolce Vita, Gil Bret, 
Betty Barclay, Toni Dress, Brax, Ros-
ner, Barbara Lebek, Eroke, Pause Café, 
Marie Méro, Joseph Ribkoff, Bianca, 
Gerry Weber, Gerry Weber casual, 
Gollé Haug, Capuccino, Leo&Ugo, 
Just White, FrankWalder, Etage, Beau-
mont, Siegel, Milo en Sommermann.

Heb je trouwens al gehoord van die 
leuke zomeractie in Nederweert? 
Ook Pleunis Mode doet mee. Koop bij 
de deelnemende ondernemers voor 
een bedrag van € 200,00 en maak 
kans op een waardebon van € 100,00. 

PLEUNIS MODE LAAT JE STRALEN!

maandagmiddag 13 juli - twee 
akoestische  optredens in de tuin 

- gratis entree
(met live  tv opname door L1)

donderdagavond 16 juli - 
unplugged session met MALA 

en Denise Raetsen
gratis entree  -  aanvang 20.00 uur

Singer-Songwriters Mala en Denise 
Raetsen slaan de handen ineen voor 
een avondvullend programma. Twee 
dames, twee akoestische sets, echter 
ieder met hun eigen verhaal.

Mala is het alter ego van Martina Lu-
cic, geboren in Kroatië en opgegroeid 
in Nederland. Het woord ‘Mala’ kan 
het beste worden vertaald als ‘meisje’ 
of ‘kleintje’, zoals haar vader haar nog 
steeds noemt. In 1994 tijdens de Joe-
goslavische burgeroorlog vluchtten 
Martina en haar familie naar Neder-
land. Hoewel ze geen herinneringen 
aan de oorlog heeft, heeft ze de pijn 
en droefheid gevoeld die haar familie 
heeft ervaren, maar ook de hoop en 
eindeloze liefde voor elkaar.

De tijd is nu gekomen om dit emotio-
nele verhaal te delen als een ode voor 
haar moedige familie.
Denise Raetsen daarentegen geeft 
met haar cassette indie haar kijk op 
zichzelf en de maatschappij weer. De 
catchy songs vinden hun inspiratie in 
acts als White Lies en Sam Fender.
Als soloartieste geeft ze binnen een 
akoestische setting haar krachtige 
stem ruim de baan om het publiek 
mee te nemen en te inspireren.
Het verleden, het heden en de toe-
komst dus, gezien door de ogen van 
Mala en Denise!

Vanaf 13 juli - DE WEEK VAN DE POP
ook in  THEATERBOERDERIJ BOEKET

Sportnieuws HBS Wilhelmina

Wegens de versoepeling van de COVID-19 
maatregelen door onze regering en het po-
sitieve advies vanuit onze gemeente willen 
wij mededelen dat ook wij vanaf 1 juli ons 
clublokaal mogen openen.
Daar wij onze openingsmomenten vooraf 
kenbaar te maken bij de gemeente willen 
wij ons lokaal gaan openstellen voor onze 
leden op de dinsdag- en vrijdagavond, op 
zondagochtend is ons lokaal voorlopig nog 
gesloten. Wij willen zodoende onze schut-
ters allereerst de mogelijkheid geven om de 
sport weer te kunnen gaan uitoefenen.
Om een ieder de mogelijkheid te bieden 
om weer te kunnen gaan schieten, dien je 
je vooraf aan te melden/ in te schrijven voor 
een trainingsmoment. Dit kan bij;
Giel Hekers 06-51182083
beheerder@hbswilhelmina.nl

Daar supporters en overige bezoekers vanuit 
de richtlijnen niet zijn toegestaan, hebben 
voorlopig alleen onze schietende leden de 
mogelijkheid zich in het lokaal te begeven.

Een gezonde en sportieve groet, 

Bestuur HBS Wilhelmina Ospel

AGENDA JULI 2020
5 OLS Meijel (VERPLAATST 2021)
6 After OLS BBQ (GECANCELD)
11 OLS Kavelen Meijel (VERPLAATST 2021)
11 Schieten bij Clubgebouw
13 Gezellig samenzijn na repetitie
25 Schieten bij Clubgebouw

SCHIETEN BIJ CLUBGEBOUW
Vanaf 11 juli mogen we weer gaan schie-
ten. De hele zomervakantie zal er om de 2 
weken een mogelijkheid zijn dat jullie naar 
het schuttersgebouw kunnen komen om te 
oefenen met schieten met in achtneming 
van de geldende richtlijnen. De schutters 
die komen schieten moeten zelf voor een 
mondkapje zorgen. Zonder mondkapje mag 
er niet geschoten worden. Meer informatie 
krijgen jullie binnenkort via de mail.

13 JULI GEZELLIG SAMENZIJN NA REPE-
TITIE
Op maandag 13 juli is er na de repetitie een 
gezellig samenzijn met snacks, op eigen kos-
ten. Dit doen we in plaats van de jaarlijkse 
After OLS BBQ. Degenen die willen deelne-
men moeten dit voor 11 juli laten weten aan 
Monica. Meer informatie krijgen jullie bin-
nenkort via de mail.

Vanwege de coronamaatregelen 
was Bibliocenter enkel geopend 
voor het lenen van boeken. Vanaf 
juli zijn de openingstijden van de 
vestigingen verruimd en is het 
weer mogelijk om te lezen, te leren 
en te werken in de bibliotheek. Ook 
kun je weer genieten van bijvoor-
beeld een heerlijke kop koffie met 
vers gebak in het leescafé ‘De Kof-
fieboekerij’ in Weert.  

Tijdens de zomervakantie staan er 
een aantal Steengoed met LEGO™ 
workshops gepland voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar. Meer informatie 
hierover is te vinden op www.biblio-
center.nl/lego. 

Na de zomervakantie worden er meer 
programma activiteiten opgestart. 
Zo gaan in september en oktober de 
eerste lezingen en cursussen, zoals 
de typelessen weer van start. Op de 
website www.bibliocenter.nl/agenda 
is een actueel overzicht te vinden van 

de geplande activiteiten.   

Er zijn natuurlijk nog wel de nodige 
maatregelen zodat bezoekers en me-
dewerkers anderhalve meter afstand 
tot elkaar kunnen houden.

Maatregelen
De openingstijden van de verschil-
lende vestigingen en het protocol dat 
geldt vanaf 1 juli zijn te lezen op de 
website www.bibliocenter.nl/goed-
nieuws. Bibliocenter vertrouwt erop 
dat iedereen de maatregelen naleeft. 

Zomerlezen
Om in de vakantie ontspannen te 
kunnen lezen, heeft Bibliocenter een 
aantal leuke lees- en boekentips verza-
meld, is er een leuke winactie waarmee 
je kans maakt op een gratis Zorgeloos 
Lenen abonnement en is de gratis app 
‘Vakantiebieb’ beschikbaar, met online 
boeken voor leden én niet-leden. Kijk 
hiervoor op de pagina www.bibliocen-
ter.nl/geniet-van-de-zomer 

Meer mogelijkheden binnen 
Bibliocenter vanaf juli



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 9 tot en met 18 juli 2020.

DONDERDAG 9 juli
HH .Martelaren van Gorcum
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie  

VRIJDAG 10 juli
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 11 juli
H. Benedictus, abt, patroon van Europa
18.00 uur H. Mis – Zeswekendienst Lisa 
Truijen, jaardienst Lei Geurts, jaardienst 
Wiel Stultjens en Anna Stultjens-Strijbos, 
jaardienst Tjeu Janssen tevens voor verjaar-
dag jaardienst Theo Claessens tevens voor 
verjaardag.

ZONDAG 12 juli
15e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. – Lisette Gubbels-Jacobs van-
wege verjaardag en Nellie Jacobs-Hendrikx.

MAANDAG 13 juli
H. Henricus
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 14 juli
H. Camillus de Lellis,priester
9.00 uur H. Mis -Tot bijzondere intentie

WOENSDAG 15 juli
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar
Geen H. Mis 

DONDERDAG 16 juli
H. Maagd Maria van de berg Karmel
9.00 uur H. Mis – Tot bijzondere intentie  

VRIJDAG 17 juli
9.00 uur H. Mis 

ZATERDAG 18 juli
H.Maria
18.00 uur H. Mis – jaardienst ouders Berben-
Bukkems tevens voor verjaardag en voor 
zoon Wiel, Wiel en Mientje Tinnemans-Kir-
kels vanwege verjaardag vader, Drees Ho-
rijon en Lies Horijon-Geelen.

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 12 juli

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

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Moeder Maria, dat het goed mag gaan met 

mijn broer, voor een goede thuiskomst
- Maria, help mij door deze moeilijke tijd 

heen, dank U.
- Lieve Maria, ik hoop dat U ervoor kunt 

zorgen dat papa snel beter word. Ik ge-
loof in U, vertrouw op U, en hou van U.

Iets om over na te denken: 
Tegenslag is de beste gelegenheid om te to-
nen dan men karakter heeft.

Normaal is er iedere zondagmorgen een 
H. Mis of  Woord en Communiedienst  in 
de kapel opgeluisterd door het eigen 
koor van Schoor o.l.v. Hans Sieben.

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

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

11 t/m 18 juli

ZATERDAG 11 juli: 19.15 uur H. Mis, ter ere 
aan de H. Gerardus.

ZATERDAG 18 juli: 19.15 uur H. Mis, jaar-
dienst voor Frans Beerens.

LEZERS: zaterdag 11 juli Jolanda Wijen, za-
terdag 18 juli Lies  Loijen.

MISDIENAARS: zaterdag 11 juli Ayla Beerens, 
zaterdag 18 juli Lobke Houtappels en Jill Vaes.

“Als er hoop is voor deze wereld, 
dan ligt die in de kleine gebaren 
van menselijke vriendelijkheid.” 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 11 - 18 juli. 

Zaterdag 11 juli, H. Benedictus, abt, pa-
troon van Europa, 19.00 voor eigen intenties.

Zondag 12 juli, 15e zondag door het jaar, 
10.00 voor het welzijn van de parochie en 
parochianen. 

Donderdag 16 juli, HH. Martelaren van 
Gorcum, 19.00 voor de zieken.

Zaterdag 18 juli, 19.00 An Lemmmen-
Cromvoets en Geertje Lemmen (verjaardag), 
uit dankbaarheid en voor overleden familie. 

MISDIENAARS: Za. 11 juli 19.00: Rick van 
Hulsen; Zo. 12 juli 10.00: Willem, Pieter en 
Ceciel Tullemans; Za. 18 juli 19.00: Tom Dirks. 

DATA 2021: Volgend jaar wordt de Eerste 
H. Communie op Pinksterzondag 23 mei ge-
vierd en het H. Vormsel wordt toegediend op 
vrijdag 4 juni door bisschop Harrie Smeets. 

(SCHOOL)VAKANTIE: De (school)vakantie 
begint, na een wel heel vreemd schooljaar 
met geruime tijd “thuisschool”. Het lijkt wel 
dat iedereen méér aan vakantie toe is, terwijl 
“op vakantie gaan” menigeen zorgen baart. 
Het zal in ieder geval anders zijn/aanvoelen. 
Ik wens alle geslaagden graag proficiat en 
(aan)gepaste feestvreugde toe en iedereen 
een fijne vakantie: geniet er volop van ! 
Voor wie er op uit trekt in binnen- of bui-
tenland zag ik ergens:

Tien geboden voor toeristen: 
1. Eerbiedig andere manieren van leven, 

denken en geloven. 
2. Verdiep jezelf eens in die andere manier 

van leven in je gastland. 
3. Wees steeds tactvol, ook met je filmca-

mera of fototoestel. 
4. Het anders zijn van “vreemde” mensen is 

nooit synoniem met minder zijn. 
5. Zie meer dan zon, zee en strand; verken 

de leefstijl van je vakantieland.
6. Leer meer vragen stellen; geef minder 

voorgekauwde opvattingen en clichés 
ten beste. 

7. De toerist is niet het centrum van de we-
reld; realiseer je dat in alle situaties. 

8. Besef dat de voordelige koopjes die je 
in het gastland kunt doen, gemaakt zijn 
door mensen die onderbetaald worden; 

9. Denk af en toe eens een paar minuten na 
over de verschillen tussen je eigen land 
en het gastland. 

10. 1Doe geen beloftes aan de mensen in 
het andere land als je die beloftes niet 
na kunt komen. 

Pastoor Koumans OMI. 

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 

Week van 11 juli 2020 – 18 juli 2020

Zondagmorgen 12 juli 09.30 uur:
Als jrd. voor Liny van Roij-Leunissen, Maria 
Triepels-Wulms en tevens voor Wiel Trie-
pels, Wim Triepels, Pierre Triepels en Annie 
v.d. Kruijs-Triepels, Als maandd. voor Pierre 
Wijers en Mia Wijers-Baetsen, Als hgm. voor 
Frans Kurstjens, Sjef Wetemans, pater Tjeu 
Baetsen, Mina Schreurs 
Mededelingen:
• 1 keer in de 14 dagen is er een eucha-

ristieviering in onze parochiekerk tel-
kens om 09.30 uur.

• Vanaf 1 juli mogen 100 kerkgangers 
worden toegelaten. In verband met 
de RIVM maatregel moet 1,5 meter 
afstand worden gehouden.

• Daarom zullen bij de vieringen geen 100 
personen aanwezig kunnen zijn.

• U kunt wel iedere dag de Maria-kapel be-
zoeken voor een persoonlijk gebed of om 
een kaarsje op te steken.

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

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

Senioren Menu 
voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander
Sluis 13,  0495-663 466 

wel reserveren

Aanstaondje maondjig 13 juli is 

Wim Thiessen 
al 50 jaor in deenst 

beej Vion Boxtel 
(veurhaer de Limco). 

Gefeliciteerdj! 
Names aod collega Ton Maas

De vogels trekken weg.
De bladeren ruisen in de wind.
De storm steekt even op
… en toen werd het stil.

Na een liefdevolle verzorging in zorgcentrum Hieronymus te 
Weert is, in de leeftijd van 83 jaar, heel rustig van ons 
heengegaan 

Corrie Cox
onze zus, schoonzus en tante

Mayke en Clement † Hoedemakers - Cox
Jo en Albert † Spee - Cox
Henk † en Ria Cox - van Baar
Neven en nichten

Wij hebben op 4 juli in besloten kring afscheid van Corrie 
genomen tijdens een H. uitvaartmis. Aansluitend hebben we 
haar te rusten gelegd bij haar ouders op het parochiekerkhof.

Correspondentieadres: familie Cox
p/a St. Rochusstraat 2
6031 BH Nederweert

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. 

E-mail:miagubbels12@gmail.com
Kosten H.Mis € 27,50

Koster: Bert Verheggen, tel. 632 684.

Zondag 12 juli 2020, aanvang 11 uur
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk wel-
zijn van de parochie.
Lector Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen

Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 per-
sonen. 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 zit-
tend. Het is wel van groot belang dat wij de 
basisregels in acht blijven nemen. We zijn 
natuurlijk blij dat we stap voor stap weer 
meer ruimte krijgen om ons geloof samen in 
de kerk te vieren. Laten we dus samen die 
verantwoordelijkheid nemen!

Aan de hand van het exploitatie-
verslag is te lezen dat het boekjaar 
2019 wederom is afgesloten met een 
nadelig saldo van bijna 22.000 euro. 
Dat dit de parochie commissie zorgen 
baart zal duidelijk zijn. Het een en an-
der is te lezen in het financieelverslag 
in deze link: https://www.kerkneder-
weert.nl/?page_id=593  
Het verslag is daar ook te downloa-
den en af te drukken..

De administrateur / penningmeester 
Tjeu Tinnemans merkt op dat de pa-
rochie jaarlijks moet zien rond te ko-
men van een vrijwillige bijdrage. Dat 
is een bijdrage per gezin, daarom ook 
wel gezinsbijdrage genoemd.  Verder 
bestaan de inkomsten uit collectes en 
stipendia (lezen van H. Missen voor 
opgegeven doel). De kerkbijdrage 
is een jaarlijks bijdrage die door een 
vaste kern van parochianen wordt 
overgemaakt. In de meest gevallen 
hebben deze een machtiging ver-
strekt voor een automatische over-
boeking. De kerk-gezins-bijdrage 
is momenteel �€ 80 of meer per jaar 
per gezin. Omgerekend is dit slechts 
1,50 per week. Bij een betaling van 
minimaal 80 euro per jaar zijn rouw- 
en trouwdiensten gratis en ontvan-
gen parochianen een reductie op 
de grafrechten bij begraving op het 
parochieel kerkhof. Deze vaste groep 
parochianen is de laatste jaren wat 
aan het afnemen (door overlijden), 
waardoor het voor het bestuur steeds 
moeilijker wordt om de touwtjes aan 
elkaar te knopen merkt de penning-
meester op. Op degenen die tot nu 
toe geen kerkbijdrage betalen wordt 
een beroep gedaan om mee te doen 
voor behoud van de parochie met de 
mooie en historische St.-Lambertus-
kerk – hét monument van Neder-
weert. Met name dat monument kost 
jaarlijks handen vol geld aan normaal 
onderhoud. Aan kerk/gezinsbijdrage 
wordt ontvangen een bedrag van �€
41.338 dat bedrag is meer dan dat 
wat nodig is voor onderhoud van de 
monumentale kerk met bijbehorende 
begraafplaats  n.l. �€ 44.800. Hierbij 
wordt opgemerkt dat de kosten voor 
onderhoud  stijgen terwijl de inkom-
sten dalen. Zou dit normaal onder-
houd niet geschieden dan raakt het 

monument in verval en dat is iets wat 
niemand in Nederweert  zou willen. 
Zo raakte ook het monumentaal Cle-
rinxorgel in verval indien wij dit nu 
niet hadden laten restaureren. Voor 
die restauratie komt de kerk nog ruim 
30.000 euro tekort. 
Vanwege de coronacrises heeft de pa-
rochie niet alleen veel collecte gelden 
moeten missen, maar daarnaast ook 
inkomsten bij uitvaarten en heeft de 
Orgelkring geen Benefiet concerten 
kunnen organiseren om het tekort 
voor het orgel weg te werken.
Al met al grote zorgen voor de paro-
chie die dit jaar, door de coronacrises 
een nog  groter tekort verwacht.
Met een noodkreet doet de parochie-
commissie/bestuur een verzoek aan 
alle  inwoners van de parochie, gelo-
vig of niet gelovig,  om een steentje 
bij te dragen voor het onderhoud van 
het monumentale gebouw.
U kunt de bijdrage overmaken op 
banknummer NL80RABO 0135 
5072 27 van: Kerk Sint-Lambertus 
te Nederweert met vermelding 
“onderhoud”  of “kerkbijdrage”.
Wilt u meer informatie stuur dan 
uw vraag naar: penningmeester@
kerknederweert.nl
dan wel telefonisch 0495-633421. 
Maakt u geen gebruik van internet 
dan kunt u het verslag ook ophalen tij-
dens het spreekuur  van 10. tot 11 uur 
in het parochiecentrum op maandag, 
woensdag en vrijdag. Ook zullen een 
aantal exemplaren achter in de kerk 
worden gelegd om mee te nemen.

Groot financieel tekort bij de 
St. Lambertusparochie

St. Rochusstraat 20
6031 BH Nederweert

Tel. (0495) 631936

Foundation - Lingerie - Badmode
www.tullemans-koppen.nl

50%

20%
BADPAKKEN - NACHTGOED

SALE
BH’S - SLIPS - STRINGS
BIKINI’S
BH’S - SLIPS - STRINGS

50%

Kruidenwandel/workshop met herborist Diana Vossen

Ontdek de plantenwereld 
van De Groote Peel

Op zondag 12 juli kan je, samen 
met herborist Diana Vossen, op 
pad voor een Kruidenwandel/
workshop in Nationaal Park De 
Groote Peel. Tijdens een korte 
excursie maak je kennis met de 
flora van dit hoogveengebied en 
ontdek je de bijzondere eigen-
schappen van (wilde) kruiden en 
planten. De excursie start bij het 
buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Feiten en weetjes over planten en 
kruiden
Vaak lopen we er aan voorbij, of zelfs 
er over heen. Soms noemen we het 
onkruid, maar in de natuur zijn veel 
eetbare en geneeskrachtige kruiden 
en planten te vinden. Ook in Natio-
naal Park De Groote Peel komen veel 
verschillende soorten voor. Tijdens de 
Kruidenwandel/workshop op zondag 
12 juli vertelt herborist Diana Vossen 
over de naamverklaring, volksgebrui-
ken en geneeskracht van wilde krui-
den en planten die groeien langs de 
oude peelbanen. Je krijgt informatie 
die soms al eeuwenoud is en omge-
ven met oude verhalen en legenden. 
Wist je bijvoorbeeld dat er veel krui-
den werden gebruikt in bier en bit-
ters? En dat je kamille moet plukken 
voor 24 juni (St. Jan) omdat anders 
Petronella de Heks de bloemen komt 
besprenkelen (en dat belooft niet 
veel goeds)? Een veel voorkomende 
struik met diverse gebruikstoepassin-
gen is de vuilboom ook wel ‘sporke-

hout’ genoemd. De naam vuilboom 
verwijst naar het feit dat de schors 
een laxerende, vuil afdrijvende wer-
king heeft. Maar pas op; de schors 
moet eerst lange tijd gedroogd zijn 
want anders is ze giftig. 

Zo vertelt Diana nog veel meer leuke 
en interessante feiten en weetjes 
over planten en kruiden. Na afloop 
van de activiteit is er een klein proe-
verijtje voor de deelnemers. 

Er zijn op 12 juli twee excursies; 
om 11.00 en om 14.00 uur die star-
ten bij het buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospel. Deel-
name kost € 10,- per volwassene 
en € 7,50 per kind, inclusief een 
klein proeverijtje in de kruidentuin 
van de Peelboerderij. Reserveren 
via: www.staatsbosbeheer.nl/krui-
dengrootepeel Meer informatie 
via: depelen@staatsbosbeheer.nl 
of telefonisch: 0495 – 641 497

Buitencentrum De Pelen, start-
punt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de excursie 
kan je nog heerlijk struinen door de 
winkel van het buitencentrum. Hier 
vind je boeken, Streekproducten en 
leuke souvenirs. Voor een hapje en 
een drankje kun je bij de Peelkiosk en 
(op zondag) in de Peelboerderij te-
recht. Het Buitencentrum is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: www.staatsbosbe-
heer.nl/depelen 

Foto:  Marijke Vaes-Schroën | Staatsbosbeheer

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 
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‘Opvoeden in het dialect’ en 
het Weerter SportAkkoord 

in WeertFM Take Away

Logopediste Imke Bongaerts is 
zondag 5 juli te gast in WeertFM 
Take Away over het tweetalig op-
voeden van kinderen. Verder is er 
aandacht voor de nieuwe uitkijk-
toren in De Groote Peel en wordt 
het Weerter Sportakkoord onder 
de loep genomen door Weert in 
Beweging en sportwethouder 
Tessa Geelen (gemeente Weert). 
Het programma is tussen 14:00 en 
17:00 uur te beluisteren en bekij-
ken via WeertFM radio en tv.

Opvoeden in het dialect
Het tweetalig opvoeden van kinderen 
heeft een bewezen positieve werking 
op de hersenontwikkeling van kinde-
ren. Is dat effect er ook bij het opvoe-
den van kinderen in de Nederlandse 
taal en de dialecten in het Weerter-
land? Logopediste Imke Bongaerts is 
te gast om daar uitleg over te geven.

Het Weerter Sportakkoord
De afgelopen maanden werd er in 
Weert met vele sportverenigingen, 
Weert in Beweging, Punt Welzijn, 
het Huis voor de Sport Limburg en 
de gemeente Weert gewerkt aan het 
Weerter Sportakkoord. Afgelopen 
week werden de handtekeningen 
onder het akkoord gezet. Weert in 
Beweging en sportwethouder Tessa 
Geelen van de gemeente Weert ver-
tellen in WeertFM Take Away over de 
Weerter sportambities.

Verder in de uitzending
Marijke Vaes van Buitencentrum De 
Pelen is te gast over de activiteiten 
in De Groote Peel en de nieuwe uit-
kijktoren die in het natuurgebied 
moet verrijzen. Vers Lid in de orde 
van Oranje Nassau Peter Wijen uit 
Nederweert-Eind vertelt over het 
ontvangen van de versierselen die 
horen bij zijn nieuwe titel. Stan Heer-
schap is te gast over het nieuws dat 
de supermarkten van de Heerschap 
Groep worden getransformeerd. Én 
onze verslaggever is op een bijzon-
dere plek in het Weerterland.

WeertFM Take Away
Iedere zondagmiddag ontvangen de 
presentatoren van WeertFM tussen 
14:00 en 17:00 uur gasten digitaal in de 
uitzending over actuele onderwerpen 
in het Weerterland. Met een blik voor-
uit brengt WeertFM alles wat er in het 
Weerterland speelt via radio en tv.

WeertFM TV is te bekijken via kanaal 
40 (Ziggo Weert), 36 (Ziggo Neder-
weert), 1417 (KPN) en 2064 (andere 
aanbieders) én WeertFM.nl.
WeertFM radio is te beluisteren op 
je radio via 107.5 FM en 97.0 FM én 
WeertFM.nl.

Jori Horst, leerling techniek van 
Het Kwadrant in Weert, heeft voor 
een keuzevak een gedenkboom ge-
maakt. De boom, gemaakt uit Cor-
tenstaal, heeft hij samen ontwor-
pen met klasgenoot Sidney Steuten.

Nadat het ontwerp klaar was en hij 
de vorm klaar had, kon hij beginnen 
met het lassen van de karakteristieke 
schors van de boom. Helaas brak toen 
het Coronavirus uit en lag het project 
stil. Gelukkig had hij voldoende vaar-
digheden laten zien om beoordeeld 
te kunnen worden met een positief 
resultaat. Jori is geslaagd, en ook nog 
eens cum laude. Maar de boom was 
nog niet klaar.

Vanaf het moment dat Het Kwadrant 
weer gedeeltelijk open mocht voor 

Ook Duikteam Nederweert  ont-
waakt ook uit de lockdown. Het 
eerste evenement is alweer een feit, 
uiteraard Coronaproof. Afgelopen 
weekend gingen we met een groep 
enthousiastelingen duiken in Horst. 
Eerst bij daglicht daarna een nacht-
duik. Het was voor iedereen weer 
even wennen. Na maanden van “ge-
heelonthouding”  was het een heer-
lijk gevoel de gewichtloosheid van 
het water weer te voelen en de vissen 
weer eens recht in de ogen te kunnen 
kijken als ze vrolijk rondzwemmen.
In september trappen we ook het 
zwembad seizoen weer af. Uiteraard 

Onderwater ontwaken 
uit de lockdown

gaan we weer interessante trainingen 
verzorgen, lang uitgestelde opleidin-
gen geven én  proefduiken organise-
ren. Alles voldoet aan de protocollen 
die door PADI /NOB zijn opgesteld.
 
Wil je informatie over ons Duikteam, 
opleidingen of heb je 101 andere vra-
gen, wij staan klaar om ze voor je te 
beantwoorden. Je kunt tot septem-
ber contact met ons opnemen via 
info@duikteamnederweert.nl. Kijk 
ook eens op onze facebook pagina 
“duikteam nederweert” daar vind je 
nog veel meer foto’s van ons en onze 
evenementen voor jong en oud. 

Humanitas opent haar 4e 
Formulieren Steunpunt!

Vanaf 10 juli gaan de deuren open 
van het 4e Formulieren Steunpunt 
HUMANITAS, gelegen in het Rode 
Kruisgebouw aan de Boerhaavestraat 
15a, in Weert.   

Onze vrijwilligers staan voortaan ook 
elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 
12.00 uur klaar voor deze vorm van 
hulpverlening. U bent van harte wel-
kom!

Er komen veel vragen binnen voor 
hulp en ondersteuning bij het for-
mulieren invullen (de mensen zien 
door de bomen het bos niet meer), 
en vaak staat er een grote doos onder 
de brievenbus met veel ongeopende 
brieven, veelal van belastingdienst, 
deurwaarder e.d., waar men zich 
geen raad mee weet. 

Formulieren Steunpunt Humanitas 
helpt deze mensen daarbij, als ze het 
zelf even niet redden. 

Wij zijn laagdrempelig en mensen/
ouders schamen zich niet om ook met 
hun vragen over opvoeding, gezin en 
de vele regels in onze maatschappij bij 
ons te komen. Maatschappelijke On-
dersteuning Humanitas gaat samen 
met hen op zoek naar mogelijke op-
lossingen, en we begeleiden hen daar-
bij totdat ze weer zelfstandig kunnen 
functioneren. Elke week is er bij elk 
Formulieren Steunpunt een inloop-
spreekuur van twee uur waar de men-
sen met hun vragen binnen kunnen 
lopen, en de hulp van de vrijwilligers 
van Humanitas is helemaal GRATIS!  

KEENT ONDERNEEMT, Sint Jozefs-
kerkplein 3A, Weert • Donderdagmor-
gen van 10:00 tot 12:00 uur. 

DE GUNNERIJ, Lambertushof 2, Ne-
derweert • Donderdagmiddag van 
13:00 tot 15:00 uur.  

FATIMA AAN ZET, ingang WILHEL-
MINASTRAAT 64, WEERT • Maandag-
middag van 13:00 tot 15:00 uur.

FORMULIEREN STEUNPUNT NR. 4: 
in het Rode Kruis gebouw, Boer-
haavestraat 15a, Weert. • Vrijdag-
morgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Bij Brede school MARKEENT is een 
Meldpunt gevestigd. Daar kunt u 
uw hulpvraag ook doorgeven, en zij 
zorgen er dan voor dat u zo snel mo-
gelijk door HUMANITAS FORMULIE-
REN STEUNPUNT geholpen wordt!

U BENT VAN HARTE WELKOM!

MS collecteweek 
(16-21 november 2020): 

collectanten gezocht in 
NEDERWEERT!

Van 16 t/m 21 november 2020 
vindt de landelijke huis-aan-
huiscollecte van het Nationaal 
MS Fonds plaats. We zijn hard 
op zoek naar collectanten in de 
gemeente  NEDERWEERT. Help jij 
ons in de strijd tegen multiple 
sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. Het is een 
ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. Doordat er iets mis is in het af-
weersysteem, wordt de laag om de 
zenuwen aangevallen en beschadigd. 
Hierdoor komen signalen van en naar 
de hersenen niet (goed) door, waar-
door verlammings- en uitvalsver-
schijnselen optreden. In Nederland 
hebben 17.000 mensen MS en elk jaar 
komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De 
eerste symptomen treden meestal op 
tussen het 20e en 40e levensjaar. 

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. 
Onderzoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te genezen 
is. Onderzoek is daarom hard nodig. 
Nationaal MS Fonds investeert de op-
brengst uit de MS collecte in innova-
tieve onderzoeken naar MS.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft 
grote impact, ook op het Nationaal 
MS Fonds. Door de maatregelen heb-
ben we onze fondsenwervende eve-
nementen moeten uitstellen of afge-
lasten. Hierdoor lopen wij inkomsten 
mis. MS staat helaas niet stil. Onder-
zoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan. 

Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is 
niet moeilijk en kost maar twee uur 
van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl /col-
lecteren 

La Place heeft opnieuw de deu-
ren van haar restaurant in Ne-
derweert langs de A2 geopend. 
Bovendien biedt La Place Neder-
weert Roevenpeel een geheel 
nieuw zomermenu en een afhaal-
service aan voor haar vertrouwde 
La Place klassiekers én de heerlij-
ke nieuwe gerechten. Bezoekers 
kunnen hier elke dag tussen 10.00 
en 20.00 uur terecht en hebben 
volop keuze uit het gevarieerde 
aanbod van vers gemaakte pro-
ducten van La Place.
 
Nu de horeca door de versoepeling 
van de coronamaatregelen weer open 
is, mag La Place Nederweert Roeven-
peel weer gasten in het restaurant 
verwelkomen. Ook biedt zij hier nu 
een take-away aan. “Nadat de horeca 
langdurig moest sluiten, hebben we 
La Place Take Away op 20 locaties in 
het Nederland geïntroduceerd om 
deze nieuwe service te testen. De po-
sitieve resultaten zijn aanleiding om 
deze service nu ook in Nederweert 
aan te bieden”, vertelt Chris Meijers, 
directeur van La Place. Het assorti-
ment in zowel het restaurant als de 
take-away bestaat uit vertrouwde La 
Place-klassiekers, zoals verse sinaas-
appelsap, aardbeien-smoothies en 
verschillende sandwiches, zoals de 
focaccia met tonijnsalade. “Ook biedt 
La Place Take Away loaded fries, soe-
pen, salade bowls, verschillende koe-
ken, muffins, brownies en warme 
dranken aan. “Alle gerechten worden 
ter plekke vers bereid, hygiënisch ver-
pakt en zijn on-the-go mee te nemen. 
Zo kunnen ook gasten die niet in het 
restaurant kunnen plaatsnemen, 
genieten van alle producten van La 
Place en kunnen zij de smaak van vers 
gemaakt ervaren”, aldus Meijers.
 
Vernieuwd assortiment
Deze zomer heeft La Place allerlei 
maaltijden en producten aan haar 
aanbod toegevoegd om gasten nóg 
meer keuze te bieden. Zo is er een 
volledig vernieuwd sandwichas-
sortiment, waarbij ook de La Place-
klassiekers in een nieuw jasje zijn 

La Place Nederweert Roevenpeel 
heeft haar deuren weer geopend

gestoken. Gasten kunnen hun warme 
maaltijd van de grill zelf samenstel-
len, waarbij de (seizoens)salade extra 
in de spotlight staat. Zij hebben een 
ruime keuze uit vlees-, vis-, maar ook 
vegetarische gerechten. Ook is er een 
vernieuwd koffiemenu met nog meer 
keuze. De echte koffieliefhebber ge-
niet deze zomer van diverse soorten 
Iced Coffee’s zoals de nieuwe Creamy 
Iced Coffee Caramello - een ijskoude 
latte macchiato met een vleugje ka-
ramel.
 
Extra aandacht voor hygiëne
Om verspreiding met het coronavi-
rus te voorkomen, gelden ook bij La 
Place verschillende maatregelen. Be-
zoekers en medewerkers dienen min-
stens anderhalve meter afstand van 
elkaar te houden. Alle medewerkers 
dragen handschoenen. Daarnaast zijn 
veel producten voorverpakt. Sappen 
worden gepresenteerd in wegwerp-
bekers met deksel, zodat het ook 
makkelijk is om de gerechten mee te 
nemen voor onderweg of thuis. Ook 
wordt klanten gevraagd om bij voor-
keur contactloos te betalen. Ook kun-
nen zij niet alleen binnen, maar ook 
op het terras hun maaltijd consume-
ren, terwijl de kinderen zich verma-
ken in de kinderhoek. Ook kunnen de 
gasten van La Place weer gebruik ma-
ken van de toiletten en is het La Place 
Extra loyalty-programme weer actief.
 
Over La Place
Sinds 1987 is La Place een succesvolle 
foodserviceformule waarbij natuurlijke, 
dagverse en huisgemaakte producten 
de hoofdrol spelen. De horecaketen 
combineert het beste van de markt met 
een selfservice restaurant. Sinds de op-
richting speelt La Place in op de trend 
van gezonde voeding. Zo werken de 
professionals enkel met verse grond-
stoffen en worden eigen, unieke recep-
ten voor de ogen van de klant bereid. 
La Place heeft naast 70 vestigingen in 
Nederland ook locaties in de Verenigde 
Staten, Canada, Bali, Frankrijk, Spanje, 
Oostenrijk en Duitsland. Begin 2016 is 
de foodserviceformule overgenomen 
door Jumbo Groep Holding B.V.

Gevarieerd aanbod uit een zomermenu met de lekkerste gerechten en verfris-
sende zomerdrankjes: van creamy Iced Coffee Caramello tot Franse eclairs

Leerling techniek van Het Kwadrant 
maakt stalen gedenkboom

Foto: J. Roosen

haar leerlingen kwam Jori weer naar 
school om de boom af te maken, ook 
al had hij zijn diploma op zak. Elke 
morgen is hij op school te vinden om 
ervoor te zorgen dat de boom klaar is 
voor de zomervakantie.

Als hij klaar is, wordt de boom buiten 
in de opslag gelegd zodat hij kan aan-
roesten. In november 2020 wordt de 
boom geplaatst op de Algemene Be-
graafplaats in Budel, de woonplaats 
van Jori. De gedenkboom wordt ge-
plaatst bij de kindergrafjes; een lang 
gekoesterde wens van de beheerder 
en met hem ouders van overleden 
kindjes.
Een uniek voorbeeld van realistische 
buitenschoolse projecten waar Het 
Kwadrant al een paar jaar met succes 
op inzet.

St. Kindervakantiewerk 
Nederweert komt met een 

alternatief programma 2020

Van 10 t/m 21 augustus is het moge-
lijk om via de website van KVW mee  
te doen aan het alternatief program-
ma.
Deelname is gratis en je kunt, als je 
goed je best hebt gedaan, ook nog 
een prijsje winnen. 
Het alternatief programma houd re-
kening met je leeftijd, dus voor elke 
leeftijd is er iets!!

Nu op onze website extra 
informatie, kijk vlug op: 

www.kvwnederweert.nl 

Groetjes,
KVW Nederweert

Ralf Jonkers (35) is de nieuwe be-
stuursvoorzitter van de lokale po-
litieke partij JAN uit Nederweert. 
Dinsdagavond 30 juni hebben 
de leden van JAN unaniem inge-
stemd met zijn voordracht. Hij 
neemt hiermee het stokje over 
van Carla Dieteren, die onlangs 
de functie als wethouder namens 
JAN heeft aanvaard.

In het dagelijkse leven werkt Ralf als 
Business Analist bij Scholt Energy in 
Valkenswaard. De afgelopen jaren 
heeft hij ruime ervaring in de politiek 
opgedaan als fractieondersteuner bij 
JAN. Ralf is blij met de steun vanuit de 
partij: “Het is fijn om zo hartelijk ont-
vangen te worden als voorzitter. De 
reacties van de leden waren hartver-
warmend. Ik heb dan ook heel veel zin 
om in dit bestuur aan de slag te gaan!” 
 

Nieuwe bestuursvoorzitter JAN

Wil jij ook een echte LEGO Master 
worden? Kom dan in de zomerva-
kantie naar Bibliocenter Weert en 
doe mee met de Steengoed met 
LEGOTM workshops! 

Van 16 juli t/m 20 augustus 2020 kun 
je bij Bibliocenter zes weken lang 
op donderdagochtend van 10.30 tot 
11.30 uur aan de slag met LEGO! Tij-
dens de workshops werk je aan een 
cool LEGO bouwproject.
Kruip in de huid van een echte inge-
nieur en bouw aan een LEGO project 
geïnspireerd door een technisch the-
ma! Maak bijvoorbeeld een ruimte-
station dat gekoppeld kan worden, 
ontdek de techniek van een pretpark, 
bouw een zweefmolen en onderzoek 
hoe je een stabiele toren kunt maken. 

De Steengoed met LEGOTM work-
shops hebben de volgende thema’s: 
16 juli – Machines; hoe werken takels, 
hefbomen en katrollen?
23 juli – Torens; hoe bouw je een vei-
lige toren mét een lift erin?
30 juli – Kermis; ga aan de slag met je 

Bibliocenter - Steengoed met LEGOTM 

workshops in de zomervakantie
favoriete attractie.
6 augustus – Dieren; bouw een ma-
chine in de vorm van een insect.
13 augustus – Ruimte; maak een ruim-
teschip.
20 augustus – Voertuigen; bouw een 
perfecte auto.
Na elke workshop krijg je een goo-
die en een take-homekaart mee voor 
thuis!
Wacht niet te lang met aanmelden, 
er zijn een beperkt aantal plaatsen. 
Deelname kan alleen na aanmelding 
op www.bibliocenter.nl/lego 

Informatie:
De workshops vinden plaats bij Biblio-
center in Weert en kosten e€9,50 per 
workshop. De workshops zijn voor 
kinderen van 7 t/m 12 jaar en worden 
verzorgd door Mad Science.

Voor vragen neem contact op met Bi-
bliocenter via telefoonnummer 088-
2432000. Je kunt natuurlijk ook je 
vraag stellen via het contactformulier 
op de website www.bibliocenter.nl of 
via de mail info@bibliocenter.nl

Punt Welzijn organiseert al een aan-
tal jaren een maatschappelijke beurs-
vloer. Tijdens dit evenement worden 
verbindingen gelegd tussen bedrij-
ven, vrijwilligersorganisaties, scholen 
en serviceclubs in Weert. Vanwege de 
coronasituatie is de jubileumeditie 
van de Beursvloer verschoven naar 
het voorjaar van 2021. De Beursvloer 
vindt dan voor het eerst plaats voor 
Weert én Nederweert. Datum en lo-
catie volgen nog. 

Toch matches maken? Dat kan! Punt 
Welzijn is er namelijk het hele jaar 
door voor bedrijven en vrijwilligers-
organisaties. Zij kunnen een hulp-
vraag- of aanbod (denk aan helpende 

handen, kennis of faciliteiten) be-
kend maken en dan wordt er samen 
gezocht naar een match. Interesse? 
Plaats je vraag of aanbod op de di-
gitale sociale marktplaats, via www.
puntwelzijn.nl /socialemarktplaats 
(en dan doorklikken naar de adver-
tentiesite). Hulp hierbij nodig? Bel 
Punt Welzijn op 0495-697900.

Ook is Punt Welzijn op zoek naar een 
leuke locatie waar ongeveer 100 men-
sen terecht kunnen. Ben of ken jij een 
bedrijf die in het voorjaar graag een 
locatie beschikbaar wil stellen voor 
de Beursvloer? Neem dan contact 
op met Mariska Sanders, via 0495-
697900 of m.sanders@puntwelzijn.nl. 

Jubileumeditie Beursvloer 
verplaatst naar 2021

  
 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.

Loverstraat 12 • 6031 VD  Nederweert
Tel. 0495-840661

www.salonarabesque.nl
Behandeling op afspraak.

Spot-Away-behandeling 
Gezichtsbehandelingen

Hot Stone massage
Spa behandelingen 
Lichaamsmassage

Sportmassage
Spray-tan

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren


