WEEK

OOK VOOR VAKANTIE IN EIGEN LAND!
Ringselvenweg 2, 6002 SW Weert
eert
www.crematoriumweerterland.nl
0495 54 52 08

Wij zijn gesloten
van 3 tot en met
22 augustus.
Vanaf 25 augustus
staan wij weer voor u klaar!
Kapelaniestraat 1-b
Nederweert
Tel. 0495-632366

Spijkerbroeken al v.a. € 29.90

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

3
containerverhuur 10-40m
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

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

Redactie-adres:

6030 AA Nederweert
tel. (0495) 63 26 25
fax (0495) 63 11 57
info@drukkerijvandeursen.nl
www.drukkerijvandeursen.nl
www.facebook.com/

NCP erkend
Onderhoudsbedrijf REOB

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251
www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl
Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

drukkerijvandeursen
Hoofdredacteur:
Huib van Deursen
Afhaaladressen:
cldgroep, Leveroy
Phicoop, Ospel
Jumbo, Nederweert
Bruna Gommans, Nederweert
Gemeentehuis, Nederweert
Drukkerij van Deursen, Nederweert

www

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

JAARGANG

94 • 30

JULI

2020

MOBIELE
AIRCO’S

EN VENTILATOREN

eert

www.brinkmansoptiek.nl

betrouwbaar en comfortabel fietsen
begint bij Richard VaessenTweewielers

Postbus 2724

24 uur per dag bereikbaar

Lindanusstraat 3 - Nederweert
Tel. (0495) 63 13 83

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 13.30 - 18.00
Vrijdag koopavond / zaterdag 09.00 - 17.00 / maandag gesloten

Pannenweg 231

0495 53 33 22

31 •

Aandacht voor haar
Tel. 0495-625714
Expert Lambers Nederweert
www.expert.nl

FOLLEA®

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

Workshops fotografie met Nando Harmsen

Beleef en fotografeer De Groote Peel
Het Nationaal Park De Groote Peel
inspireert niet alleen wandelaars.
Ook voor workshops biedt de Peelnatuur een inspirerend decor. Fotograaf Nando Harmsen geeft er
workshops fotografie. Hij laat zien
hoe je prachtige foto’s kunt maken op verschillende tijdstippen
van de dag. De workshops starten
bij het Buitencentrum De Pelen
aan de Moostdijk 15 te Ospel.
Leer fotograferen in de natuur
Ga op pad met Fotograaf Nando
Harmsen en beleef én fotografeer
Nationaal Park De Groote Peel in
verschillende seizoenen en op verschillende momenten van de dag.
Elke workshop heeft dus een ander
thema. Een workshop bestaat uit een
stukje theorie en veel praktijk. Iedere
deelnemer ontvangt een uitgebreid
e-book waarin de aspecten van fotograferen aan bod komen, in eenvoudige duidelijke woorden. Dit e-book
is een goede voorbereiding voor de
workshop en biedt een handig naslagwerk voor later.
Voor dag en dauw of aan het eind
van de dag
Op zaterdag 29 augustus om 6.00 uur
is er een workshop ‘voor dag en dauw’.
Stap vroeg uit je bed voor een prachtige landschapsfoto van dat ene moment: het krieken van de dag. Om dit
moment op een spannende manier vast

te leggen leer je tijdens deze workshop
onder andere gebruik te maken van
het juiste brandpunt en standpunt.
De laatste workshop dit jaar is op 21
november en heeft als thema ‘aan het
eind van de dag’. De workshop start
om 14.30 uur. In deze tijd van het jaar
staat de zon dan al vrij laag. Voordeel
hiervan is het warme licht en de lange
schaduwen. Met creatief gebruik van
brandpuntafstand en standpunt leer
je het landschap op een spannende
manier vast te leggen.

Elke workshops duurt ongeveer
vier uur en is vooral geschikt
voor de beginnende fotograaf
met een camera die handmatige
instelmogelijkheden ter beschikking heeft. Voor nachtfotografie
is een systeemcamera of spiegelreflex camera aan te raden. Voor
informatie, deelnamekosten en
reserveren kijk op: www.staatsbosbeheer.nl /natuurfotografiepelen Voor meer informatie over
Nando Harmsen: www.nandoonline.nl

Buitencentrum De Pelen, startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van een wandeling
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
terecht.
Het Buitencentrum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor
meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen

Museum Klok & Peel mag zich
‘dementievriendelijk’ noemen
Wethouder Janine Spoor van de
gemeente Asten heeft dinsdag
jongstleden in Museum Klok &
Peel het certificaat ‘Samen dementievriendelijk’ uitgereikt aan
Bram Nugteren, de vrijwilligerscoordinator van het museum. Daarmee heeft het museum de status
‘dementievriendelijk’ verworven.
Dat betekent dat het museum
voldoende deskundigheid in huis
heeft om mensen met dementie
op passende wijze te ontvangen.
Met de vergrijzing van de bevolking
wordt dementie volksziekte nummer
1. We krijgen er allemaal mee te maken. Niet alleen in familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de
winkel of op het werk. En dan komt de
uitdaging: hoe gaan we daarmee om?
Allereerst is het van belang dat de
signalen herkend worden. Dat is
niet altijd eenvoudig. Immers: veel
mensen maken wel eens mee dat
ze niet of slecht op woorden of namen kunnen komen. Of dat ze spullen kwijt zijn, omdat ze niet op hun
vaste plaats liggen. En vergeetachtig
zijn we allemaal wel eens. Maar het
wordt lastiger als mensen bij voorbeeld moeite krijgen met gewone
handelingen als boodschappen doen
of aankleden. Of als ze verdwalen op
een vaste route, of niet meer weten
welke dag het is.
Dat zijn signalen van dementie. En
hoe dan te handelen?
Vrijwilligerscoördinator Bram Nugteren van Museum Klok & Peel heeft
zich dat ook afgevraagd. Om vervolgens in overleg met de museumleiding
rondleiders en medewerkers te vragen zich te verdiepen in omgang met
mensen met dementie. Dat leidde tot
twee trainingen ‘Goed omgaan met
dementie’, waarbij cursisten werden
onderwezen in het herkennen van signalen van dementie en het toepassen
van het GOED-protocol (Geruststellen,

Vlnr Petra Raijmakers, Janine Spoor, Bram Nugteren, Ivonne Berkers
Oogcontact, Even meedenken, Dankjewel). De trainingen werden verzorgd door Petra Raijmakers en Ivonne
Berkers. Beiden zijn ook betrokken bij
het landelijke programma ‘Samen dementievriendelijk’.
Dat het onderwerp leeft, bleek uit de
interesse van de rondleiders. De twee
trainingen bleken niet voldoende om
alle geïnteresseerden te bedienen.
Later dit jaar vinden daarom een
derde en wellicht een vierde training
plaats in het museum.
ParticipatiePoort
‘Samen dementievriendelijk’ past in de
strategie van Museum Klok & Peel om
betekenisvol te zijn voor allerlei bijzondere groepen in de samenleving.
Ook het project Participatiepoort is
daarvan een uiting. Bekend is dat het
museum circa 200 zeer betrokken mensen telt, van wie circa 170 vrijwilligers.
Minder bekend maar wel heel bijzon-

der is, dat er in de ParticipatiePoort
Klok & Peel ook ongeveer 20 mensen
werkzaam zijn in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening en re-integratie. Daarmee is het museum een instelling waarin een grote diversiteit aan
mensen een functie vervullen.
Bijzondere groepen
Ook de bezoekers zijn zeer divers en
voor hen probeert het museum zo
toegankelijk mogelijk te zijn. Niet alleen voor mensen met een beperking
in de mobiliteit. Enkele jaren geleden
vond in Klok & Peel een zeer geslaagde jaarlijkse blind-dovendag plaats.
De 200 deelnemers beleefden de collectie via aangepaste rondleidingen
op een andere manier dan de meeste
andere mensen.
Zorginstellingen
Het museum wil er ook zijn voor bewoners van zorginstellingen in de

Fotograaf Cor vd Ven
omgeving. De instellingen De Lisse en
Amaliazorg in Asten beschikken over
een speciale pas waarmee bewoners
tegen zeer gereduceerd tarief het
museum kunnen bezoeken. Die pas
is via de balie van die instellingen op
te vragen. Volgens vrijwilligerscoördinator Bram Nugteren wordt van
deze service druk gebruik gemaakt.
Voor Museum Klok & Peel reden om
die dan ook aan andere instellingen
aan te bieden, bijvoorbeeld aan zorgboerderijen in de omgeving.
Ook Korein Kinderplein beschikt over
zo’n pas. In het verlengde daarvan
heeft Museum Klok & Peel ook speciale afspraken met enkele scholen
in de buurt, met name de Horizon en
het Varendonck College.
Museum Klok & Peel ligt aan de Ostaderstraat 23 te Asten. Meer informatie over het museum en de speciale groepsmogelijkheden: www.
museumklokenpeel.nl

Stichting Land van Horne

uitvaartbegeleiding

Parochie Sint-Lambertus
H.H. MISSEN IN WEEKEINDE
Sint-Lambertus/Nederweert: zaterdag 18.00
uur, zondag 09.30 uur.
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen/Ospel: 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 Schoolstraat 2, 6031 CW Nederweert, gesprek met
pastoor volgens afspraak (tel. 631317);
E-mailadres: pastoor@kerknederweert.nl
Parochiecentrum: Kerkstraat 58, kantooruren maandag, woensdag en vrijdag 10.0011.00 uur voor het bestellen van HH. Missen,
afhalen van doopbewijzen enz. tel. 625887;
e-mail adres kantoor: administratie@kerknederweert.nl. Voor het overmaken van misstipendia, kerkbijdrage, giften e.d. NL80 RABO
01355 072 27 ten name R.K. Kerk St. Lambertus te Nederweert.
Website: www.kerknederweert.nl
Liturgische kalender
van 30 juli tot en met 8 augustus 2020.
DONDERDAG 30 juli
H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar
9.00 uur - H. Mis – Tot bijzondere intentie
VRIJDAG 31 juli
H. Ignatius van Loyola, priester
9.00 uur H. Mis
ZATERDAG 1 augustus
H. Alfonsus Maria de Liguori, bisschop en
kerkleraar
18.00 uur H. Mis – maanddienst Lisa Truijen,
maanddienst Gerrit en Mia Haenen-Teeuwen, jaardienst Bertha en Teng WijenBongers, jaardienst Toos Saes-Davits en Jos
Saes, Petrus Hubertus Verheijen en Dina
Verheijen-Horijon vanwege verjaardag.
ZONDAG 2 augustus
18e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. – Marie Koppen, Jaardienst
Jan Moonen en tevens voor Thijs Moonen.
MAANDAG 3 augustus
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph
DINSDAG 4 augustus
H. Johannes Maria Vianney
Geen H. Mis
WOENSDAG 5 augustus
Geen H. Mis
DONDERDAG 6 augustus
Gedaanteverandering van de Heer
Geen H. Mis
VRIJDAG 7 augustus
HH. Sixtus II paus en gezellen, martelaren
Geen H. Mis
ZATERDAG 8 augustus
H. Dominicus, priester
18.00 uur H. Mis – jaardienst Truus Kessels
tevens voor verjaardag.

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
1 t/m 8 augustus
ZATERDAG 1 augustus: 19.15 uur H. Mis.
ZATERDAG 8 augustus: 19.15 uur H. Mis.
LEZERS: zaterdag 1 augustus Marjo Timmermans, zaterdag 8 augustus Maria van
Nieuwenhoven.
MISDIENAARS: zaterdag 1 augustus Lois
Beerens en Niek Wijen.
OVERLEDEN: Cor Strijbos-Ramaekers is op
10 juli overleden. Dat zij mag rusten in vrede.
“Soms is loslaten veel krachtiger
dan verdedigen of vashouden.”

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 2 augustus 2020, aanvang 11 uur
H. Mis voor het geestelijke en tijdelijk welzijn van de parochie.
Lector Annie van Nieuwenhoven
Misdienaar: Thum Vossen
Collectant: Bert Verheggen
Vanaf 1 juli geldt een maximum van 100 personen. 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. 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!

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

Samen met jullie geeft uitvaartbegeleiding van den Boom
zorgvuldig vorm aan een persoonlijk afscheid.
Zodat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken.
Nederweert-Ospel | 0495 625 356 | www.uitvaartvandenboom.nl

Na een leven vol van knokken en onuitputtelijke energie, zijn we trots
op wat je hebt bereikt.
Je was zo sterk als een olifant.
De herinnering aan jouw goedheid en niet aflatende levensblijheid zullen
ons sterk maken.

* Venlo, 24 mei 1951

Zondag 2 augustus, 18e zondag door het
jaar, 10.00 voor eigen intenties.

† Ospel, 22 juli 2020

Jack Op ’t Root

Vrijdag 7 augustus, 1e vrijdag van de
maand: Ziekencommunie.

Ospel: Jack

Zaterdag 8 augustus, 19.00 jrd Toon van
Tulden, ghm Drika Caris-Kessels.

Weert: Jean-Paul †

MISDIENAARS: Za. 1 aug. 19.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; Zo. 2 aug. 10.00: Tom Kessels, Nick Stijnen; Za. 8 aug. 19.00: Rick van
Hulsen.

Ospel: Jolanda en Bart
Fem

CORONA: Bent u vanwege de coronagevaar
bezorgd om naar de kerk te komen ? Neem
dan gerust een mondkapje mee ter bescherming van u zelf en anderen.
Uit KOORGELEIDE:
(uitgave van de Sint-Gregoriusvereniging in
het bisdom Roermond)
“Het in stil in de kerk ………
Denk aan de mensen die stierven in eenzaamheid
door plastic gescheiden van de werkelijkheid.
Denk aan de dierbaren op afstand gehouden
door onzichtbare muren die we om hen
bouwden.
Denk aan de mensen die in hun nabijheid
bleven
door hen de laatste zorg en menselijkheid
te geven.
Denk aan de zekerheid van leven en dood
dat maakt Gods mensen klein of groot”.
Ad Voesten.
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 1 aug. 2020 – 8 aug. 2020
Zondagmorgen 2 augustus 09.30 uur:
Als jrd. voor Truus Wetemans, Miel Wetemans en familie, Grietje Verstappen
Als hgm. uit dankbaarheid, Als hgm. voor
Luci Verstappen-Roost
Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in augustus
zal er een eucharistieviering worden gehouden in onze parochiekerk telkens om
09.30 uur.
- Zondag 2 augustus
- Zondag 16 augustus
- Zondag 30 augustus
• 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 bezoeken voor een persoonlijk gebed of om
een kaarsje op te steken.

Aandacht voor haar
FOLLEA®

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

Vitaal Thuis
Meerdere zorgvragen en toch
lekker thuis blijven wonen

echtgenote van

Donderdag 6 augustus, 19.00 voor de zieken.

OVERLEDEN: Op17 juli jl. overleed Annie
Douven-van Grimbergen 76 jaar, adres Zorgcentrum St. Joseph. Moge zij rusten in vrede.



Hannie Op ’t Root – van Bakel

KERKDIENSTEN 1 - 8 augustus
Zaterdag 1 augustus, H. Alfonsus Maria
de’Liguori, bisschop en kerkleraar, 19.00 ghm
Cornelis Kuepers, echtgenote en familie.

DOOPSEL: Door het sacrament van het H.
Doopsel is Ties Bongers, Meester Schakenhof 13, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Wij wensen dopeling en ouders van
harte proficiat en een gezegende toekomst.

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

Familie van Bakel
Familie Op ’t Root
22 juli 2020
Kampersweg 12, 6035 PM Ospel
Door de momenteel geldende regelgeving, konden we helaas niet met
iedereen samen van Hannie afscheid nemen in het crematorium.
U kunt wel een blijk van medeleven achterlaten op de herinneringspagina
van Hannie, via www.uitvaart-vangansewinkel.nl.
Hannie hielt van bloemen, maar die zijn vaak voor even. Een donatie
aan de Stichting Vrienden van de Interne Pomp (VIP Stichting) zou zij
zeer hebben gewaardeerd.
U kunt uw gift overmaken op bankrek.no. NL17 ABNA 049 350 4826
van de stichting.
Mochten wij iemand vergeten zijn te berichten, gelieve deze annonce
dan als kennisgeving aan te nemen.
Uitvaartverzorging van Gansewinkel Weert, 0495-543815

Het team van Vitaal Thuis
bestaat uit behandelaren
met specialistische kennis
en ervaring. Denk aan een
ergotherapeut, fysiotherapeut
en diëtiste. Deze kennis zetten
ze in bij mensen thuis, zodat
zij in de eigen omgeving zo
vitaal mogelijk ouder worden.
Behandelaren werken nauw
met elkaar samen, maar óók
met de wijkverpleegkundige,
de huisarts of de behandelaar

in de wijk.
Het team van Vitaal Thuis
is er ook voor partners en
andere naasten. Het team
informeert hen over de aard
van de klachten en legt hen uit
hoe zij bij alledaagse dingen
kunnen ondersteunen. Ook
voor revalidatie na corona
kunt u terecht bij Vitaal Thuis.
Zij behandelen volgens de
richtlijnen van het RIVM.

 Bel voor meer informatie 0900 333 55 55, of e-mail naar
vitaalthuis@landvanhorne.nl.



Kapel O.L. Vrouw van
Lourdes in Schoor

IK ZORG: Bart Konings
“We doen het echt met zijn allen,
de behandelaren én de zorg.”

Voor inlichtingen en of intenties
0495 625288 of 06-11485769
Kerkbijdrage Rabo rek. nr.
NL81 RABO 0135 5092 46
Zondag 2 augustus
Nu nog geen diensten in onze kapel !

Groene Kruis
Postbus 694, 5900 AR Venlo
www.groenekruis.nl

Maar per september willen wij indien mogelijk, met in achtneming van de RIVM regels
dat op zondagmorgen om 10.00 uur er weer
H. missen en diensten zullen zijn, in onze
prachtige kapel.
Namens kapelbestuur.

Groene Kruis Thuiszorg
Telefoon: 088 - 61 088 61
Groene Kruis Ledenorganisatie
Telefoon: 088 - 61 076 54

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- H. Maria, ik vraag om gezondheid in de familie, en voor mijn kleindochter, dat zij een
leven mag hebben zonder pijn.
- Maria, dank U voor de zorgen, en dat ik uit
de problemen ben
- Heilige moeder, geef mij de zegen en dat
alle problemen opgelost worden, ook de
zegen aan onze kinderen, Dank U moeder.

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

Iets om over na te denken:
Als er hoop is voor deze wereld, dan ligt die in
kleine gebaren van menselijke vriendelijkheid.
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.

STEVENS

"Als fysiotherapeut bouw ik een band op met cliënten. Vooral
bij intensieve revalidatietrajecten leer je cliënten echt goed
kennen. De meesten komen via het ziekenhuis bij ons in het
Geriatrisch Revalidatiecentrum. Ze zijn soms volledig afhankelijk
van anderen. Voor hen kun je veel betekenen. Het is dan ook
geweldig wanneer zij na een revalidatietraject weer zelfstandig
naar huis gaan."
 Lees het verhaal van fysiotherapeut Bart op
www.landvanhorne.nl/home/ik-zorg-verhalen.

TELEVISIES

Senioren Menu voor € 10,80

Bij Gasterij de Brabander

UW (O)LED-TV
ADRES!

Sluis 13, 0495-663 466
wel reserveren

EN!!
ACTIEPRIJZ
onze
Kijk op
!
internetsite

L.K.V. afd. Nederweert

De Televisie Specialist

Beste dames,
We hopen dat jullie allemaal nog
goed gezond zijn. We willen laten
weten dat de vakantie in Valkenburg
door gaat.
Eerste week:
Van maandag 21 september t/m vrijdag 26 september
Tweede week:
Van maandag 28 september t/m vrijdag 2 oktober
Wie meer wil weten, even contact
opnemen met Bets van Mierlo.

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

Samsung, Sony, Philips, LG, Sonos

Grootschoterweg 105
Gr
05
BUDEL-SCHOOT (NL)
Tel. 0031 (0)495 49 36 16



Zoek jij mooi en
belangrijk werk?

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

www.stevensbudelschoot.nl
www
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Groeten het bestuur

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.

ŏ

Vogelsbleek 18/A

ŏ

6001 BE WEERT

ŏ

(0495) 549 630

ŏ

www.geuns.nl

ŏ


Stichting Land van Horne | Werthaboulevard 3
6001 HZ Weert | 0900 333 55 55

GemeenteContact

samen groots, samen doen!

Tappen maar
Een wens van de buurtvereniging St.
Rochus is in vervulling gegaan. Het
kanaalpark De Heerlijkheid heeft een
watertappunt gekregen. Begin juli is
het tappunt door WML geplaatst en
getest. De plaatsing is mede mogelijk
dankzij een bijdrage van de Provincie
Limburg.
Het drinkwater is van uitstekende
kwaliteit en veilig om te drinken. Het
coronavirus wordt niet aangetroffen in
ons drinkwater. Dit wordt nauwlettend
in de gaten gehouden. Belangrijk is om
bij het tappen de hygiëne richtlijnen
aan te houden:
Bedien de drukknop met schone
handen.
De stakeholders kwamen tijdens de bijeenkomst tot een gezamenlijk gedragen advies. Foto: gemeente Nederweert.

Verbinding Ospeldijk – De Pelen
Samen werken aan verbeteren verkeersveiligheid
Al jaren bestaat de wens om de verbinding tussen de kern van Ospeldijk en
buitencentrum De Pelen verkeersveiliger
te maken. We pakken dit nu samen met
belanghebbenden op. Afgelopen week is
een belangrijke stap gezet: een bijeenkomst met de stakeholders uit het gebied.
Er waren vertegenwoordigers van
Staatsbosbeheer, de Fietsersbond,
Dorpsraad Ospeldijk, het Thomashuis,
de Boeren van Nederweert, de Veiligheidsregio Limburg – Noord, Veilig
Verkeer Nederland, het Routebureau
Noord- en Midden-Limburg, de Ontginningsdijk en Schepengraaf en het
Gehandicaptenplatform.
Onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter werd een aantal mogelijkhe-

SKO
Impressie

den besproken om de situatie te verbeteren waaronder een verbinding
via de Ontginningsdijk en Schepengraaf. Daarbij werden ook de resultaten van een enquête betrokken
die door 124 mensen was ingevuld.
De kern van het probleem is dat de
huidige verbinding via de Moostdijk
erg smal is en dat al het verkeer gezamenlijk gebruik maakt van de weg.
Het gaat dan om landbouwverkeer,
vrachtverkeer, auto’s, fietsers, ruiters,
wandelaars, etc.
De stakeholders spraken uiteindelijk
gezamenlijk hun voorkeur uit voor
een toekomstbestendig vrijliggend
fietspad oostelijk of westelijk langs
de Moostdijk. De voor- en nadelen van beide varianten worden de

TE KOOP:

BOSBESSEN,

zelf plukken, € 3,- per kilo

komende periode verder onderzocht.
De resultaten hiervan worden na de
zomervakantie verwacht.

Bloemenzee
Bijna 150 inwoners reageerden dit
voorjaar op de oproep voor een gratis
bloemen- en kruidenmengsel.
Inmiddels zien we op veel plaatsen
prachtige zeeën van bloemen. Laat
ons meegenieten en stuur ons foto’s
van de resultaten van uw bloemen- en
kruidenmengsel. Voor de makers van
de vijf mooiste foto’s hebben we een
leuke verrassing in petto. Inzenden
kan tot en met 23 augustus naar communicatie@nederweert.nl.

Het onderwerp duurzaamheid staat
bij iedereen wel op de agenda. Duurzaamheid is ook een breed begrip. Zo
kun je bij duurzaamheid bijvoorbeeld
aan duurzame kleding, duurzaam
voedsel of duurzame energie denken.
Om een inzicht te geven waar de gemeente qua duurzaamheid mee bezig
is, is er een duurzaamheidskalender
gemaakt.
Inzicht
Als gemeente hebben we stevige ambities op het gebied van duurzaamheid.
Om projecten en activiteiten voor de
komende jaren inzichtelijk te maken is
er de duurzaamheidskalender opgesteld.
Tijdlijn
De duurzaamheidskalender is een overzichtelijke tijdlijn die laat zien waar
de gemeente zoal mee bezig is op
het gebied van duurzaamheid. Zowel
groot als klein. Denk aan de elektri-

Computercursussen bij Bibliocenter
weer van start

E. Duijts
tel. 641309 of 06-22284221

ZOEKERTJES

Altijd golven die komen en gaan
Altijd handen die dragen
Altijd schepping
Karin Vossen
www.schrijverskringospel.nl

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

D

Zoveel zandkorrels in de branding
zoveel sterren aan het firmament
maken een mens

Via sociaal media ontvangt u constant 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 gevraagd, personeel gezocht.
Plaats een zoekertje voor slechts € 10,00
incl. BTW maximaal 15 woorden.

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

OR
BEE
L

De zee neemt
en de zee die geeft

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

Onderhoudsbedrijf REOB

Beatrixlaan 46
6006 AK Weert
Tel: 0495-545251
www.derksenbrandbeveiliging.nl
info@derksenbrandbeveiliging.nl
Verkoop, jaarlijkse controle
Vraag vrijblijvende prijsopgave

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

VO

NCP erkend

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

GEVRAAGD
Gevraagd carnavalskleding voor kinderen 06-123 456 78

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

Voorkom zoveel mogelijk direct
contact met de tap.
Raak het punt waar het drinkwater
uitstroomt niet aan.
Tip: de drukknop kan bijvoorbeeld ook
bediend worden door gebruik te maken
van een schone zakdoek of handschoen.

Duurzaamheid in één oogopslag

Plattepeeldijk 25

Het leven neemt
Het leven geeft

Donderdag 30 juli 2020

sche deelauto’s, de aanplant van 365
bomen, het doorlopen van het proces
om windmolens te kunnen bouwen en
het beleid rond zonne-energie. Maar
ook het bewust inkopen van duurzame
koffie bekers, gerecycled papier en het
warmteplan maken deel van uit van de
projecten en activiteiten.
Positieve energie
Wethouder Voss is erg te spreken over
de kalender. “Het is een instrument
waarmee we de gemeenteraad meer
overzicht geven,” aldus de wethouder.
Want er gebeurd veel en er moet nog
meer gebeuren. Hans van de Kerkhof is
duurzaamheidscoördinator. Ook hij ziet
dat er heel veel gaande is. Of het nu
bij ondernemers of bewoners is. “Veel
mensen willen hun steentje bijdragen
aan een duurzamere wereld. Het is positieve energie die we nodig hebben.”
De duurzaamheidskalender is te downloaden op www.nederweert.nl.

Alternatief programma KVW
Zoals u mogelijk weet gaat KVW Nederweert en de Wandelvierdaagse
vanwege Corona, dit jaar, niet door.
Nu hebben wij voor de kinderen van de
basisscholen een alternatief programma samengesteld op onze website.
Om die opdrachten te kunnen maken
zullen de kinderen op verschillende
plaatsen gaan zoeken naar antwoorden op gestelde vragen en daarbij is
het mogelijk dat ze ook bij u kloppen.

Dit staat te gebeuren van 10 t/m 21
augustus.
Wij vragen u vriendelijk, voor zover
als mogelijk, de kinderen te helpen
bij het oplossen van de vraagstukken.
Alvast vriendelijke dank voor uw medewerking.
Bestuur en vrijwilligers
KVW Nederweert

De eerste twee winnaars van de
zomeractie zijn bekend!

Heb je een computer, laptop of
tablet en wil je daar beter mee
leren omgaan? Vanaf september gaan de computercursussen
bij Bibliocenter weer van start.
Er is een veelzijdig aanbod voor
beginners en gevorderden. Voor
elk wat wils. Van een cursus voor
mensen die nauwelijks of geen
ervaring hebben met de computer tot een cursus fotobewerking
op de pc en typecursus voor kinderen en volwassenen. Tevens
zijn er vanaf nu ook gratis online
trainingen te volgen.
Kijk voor een overzicht van alle cursussen die starten in Weert, Stramproy en Heel op www.bibliocenter.nl/
computercursussen. Ook als je geen
lid bent van de bibliotheek ben je van
harte welkom om deel te nemen aan
de cursussen.
Cursusaanbod
Je kunt je onder andere inschrijven
voor een cursus Orde op de pc, basiscursus Excel, basiscursus Windows
10, fotobewerking op de PC, werken
met mappen en bestanden, adressenbestanden en etiketten maken, Windows 10 en nog veel meer. In oktober

starten ook de typecursussen weer bij
Bibliocenter Weert.
Kleinschalig, zeer betaalbaar en
voor iedereen toegankelijk
Je werkt in een kleine groep met veel
persoonlijke begeleiding. Iedere cursist heeft een eigen pc of laptop tot
zijn beschikking. Tijdens de eerste les
ontvang je het bijbehorende cursusmateriaal.
Gratis online trainingen
Wil je niet wachten? Volg dan alvast
de gratis online trainingen. Vanaf nu
kun je direct aan de slag met gratis
online trainingen via de bibliotheek!
Er is keus uit 28 gratis cursussen
van SkillsTown i.s.m. de Koninklijke
Bibliotheek, ook voor wie geen lid is!
Klantenservice
Bibliocenter is van maandag tot met
vrijdag telefonisch bereikbaar van
8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 088-2432000. Of kijk op
www.bibliocenter.nl.
Voor inhoudelijke informatie over
de cursussen kun je bellen naar Els
Meeuwissen 088-2432030 of een
email sturen naar e.meeuwissen@bibliocenter.nl.

Wij feliciteren mevr. T. Janssen en
mevr. C. Jacobs.
Beiden hebben waardebonnen t.w.v.
€ 50,00 gewonnen.
Ook jij kan nog winnen!
Op 7 augustus trekken we nog 2 gelukkige winnaars van € 100,00 en 6
van € 50,00.
Leuk shoppen, uit eten, je auto wassen, een bezoekje aan de kapper?
Liefst in je eigen gemeente? En kun je
daarbij wel een extraatje gebruiken?
De leden van Ondernemersvereniging
Nederweert denken met je mee. Spaar
voor € 200 aan kassabonnen of betaalbewijzen van OVN-leden. Doe ze
in de speciale envelop (te verkrijgen

bij de deelnemende ondernemers of
bij de inleverpunten). Deponeer de
envelop in de inleverbussen bij Guulke, Hubo Duijts, Carool, Jumbo Heerschap of Pleunis Mode en maak kans
op een OVN-waardecheque van € 100.
Je mag zo vaak meedoen als je wilt.
Heb jij al enveloppen in een van de
bussen gedaan? Natuurlijk doen deze
in de tweede trekking ook weer mee.
De actie loopt nog t/m 6 augustus.
De deelnemende OVN-leden zijn te
herkennen aan de poster in de etalage en zijn vermeld op https://ovnederweert.nl/.
Shop lokaal en win € 100,- terug op je
aankopen in Nederweert!

Aanbiedingen geldig van 30 juli t/m 12 augustus 2020.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Rambo Pantserbeits Tuin- en Steigerhout

Rambo Pantserbeits Tuin- & Steigerhout is een gemakkelijk aan te brengen 1 pot-systeem, dit betekend dat je geen grondverf nodig hebt voor deze beits. Met de Pantserbeits blijft het hout 2 jaar
beschermt tegen alle weersomstandigheden. Geef je tuin- & steigerhout zoals meubels, schutting of schuurtje eenvoudig een mooie stoere vintage look. Verkrijgbaar in 8 kleuren.

Muurverf

Lakken

Histor
Monodek Clean

Histor
Monodek Revolution

Drost
Alaska+

Sigma
Sigmatin DGL Matt

Sigma
Sigmatex Superlatex Matt

Sikkens
Alpha Rezisto Mat

Drost
Devesil FS

Drost Drostal
DB Zijdeglans

Drost Devetaal
Multiprimer Express

Drost Devetaal
Supreme Grondlak

Drost Devetaal
Supreme Hoogglans

Sikkens
Alphatex IQ Mat

Sikkens
Rubbol Primer

Sikkens
Rubbol EPS

Sikkens
Rubbol AZ

Sikkens
Rubbol XD High Gloss

Boonstoppel Garantietex Acryl

Sigma Façade Topcoat Satin

10L
≈
80m²

10L
≈
80m²

Boonstoppel Garantietex Acryl is een waterverdunbare, matte muurverf. Deze muurverf, op basis van
kunstharsdispersie, is enkel geschikt om binnenshuis te gebruiken. Kenmerkend aan deze muurverf is de
waterdampdoorlatendheid, gemakkelijke verwerking en gladde structuur. Bij De Verfzaak kun je deze
muurverf in de door jou gewenste kleur te laten mengen.

Poell De Verfzaak

Roermondseweg 100
(tussen Gamma en Praxis)
6004 AV Weert

Sigma Façade Topcoat Satin is een bijzonder veelzijdige en universele gevelverf voor buiten. Deze gevelverf
is gemaakt op basis van acrylaatdispersie, gemakkelijk aan te brengen en dekt goed. Daarnaast is het
carbonatatieremmend, heeft een uitstekende hechting en heeft het een lage waterdampdiffusieweerstand.
Te gebruiken voor beton, metselwerk, cellenbeton, pleisterwerk en cementgebonden plaatmaterialen.

0495 - 74 59 16
Ma - Vr 08.00 - 17.00
09.00 - 17.00
Za
11.00 - 16.00
Zo

Ook vessgingen in:
Baarle-Nassau | Cuijk | Eindhoven
Hoensbroek | Maastricht | Panningen
Roermond | Siiard | Valkenswaard | Venlo
Shop online

www.deverfzaak.nl

