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Vanaf deze week is het 5G-net-
werk van T-Mobile Nederland 
ook in Nederweert beschikbaar. 
Inwoners en bedrijven van de 
gemeente krijgen in de komende 
dagen toegang tot de ongekende 
mogelijkheden die het 5G-net-
werk biedt. Mogelijkheden die 
zorgen voor digitale innovatie 
van stad en dorp, zodat lokale 
ondernemers verder kunnen in-
noveren en inwoners nog meer 
uit hun smartphone of tablet 
kunnen halen. 

Nederweert beschikt binnen een aan-
tal dagen over het T-Mobile 5G-net-
werk. Daarmee stapt deze gemeente, 
samen met het grootste gedeelte van 
de rest van Nederland, in een nieuwe 
fase van mobiel internet. Een ontwik-
keling waar de afgelopen jaren veel 
over gesproken is. De 5G-technologie 
neemt Nederland mee naar een toe-
komst van ongekende mogelijkhe-
den. Eind 2020 is het 5G-netwerk van 
T-Mobile landelijk dekkend. 

Tisha van Lammeren, Directeur Con-
sumentenmarkt: “We hebben kei-
hard gewerkt aan onze ambitie een 
5G-netwerk van wereldklasse aan te 
bieden. Een netwerk, dat consumen-
ten ook in Nederweert toegang geeft 
tot nieuwe toepassingen, waarmee 
zij in het dagelijks leven nog meer 
uit hun smartphone of tablet kunnen 
halen. Daar zijn we trots op. Omdat T-
Mobile 50% van het mobiele dataver-
keer in Nederland afhandelt, is een 
ijzersterk en toekomstbestendig net-
werk nodig. Met de lancering van 5G 
hebben we een netwerk met een on-
gekende capaciteit, waarmee we het 
dataverkeer van miljoenen Unlimited 

Nieuw tijdperk in digitale innovatie van Nederlandse steden en dorpen

5G nu ook beschikbaar in Nederweert

klanten kunnen blijven faciliteren. 
We stoppen niet met het iedere dag 
weer beter maken van producten en 
diensten voor onze klanten. De intro-
ductie van dit 5G netwerk, dat is pas 
het begin.”

Slimmer en dynamischer
5G biedt mogelijkheden voor slim-
mere steden en dorpen (smart cities) 
in Nederland, waar alle inwoners, 
lokale ondernemers en organisaties 
profijt van kunnen hebben. Door veel 
gemeenten is daarom reikhalzend 
uitgekeken naar de mogelijkheden 
van smart cities. Bijvoorbeeld in de 
vorm van slimme verkeerslichten die 
zorgen voor een betere verkeers-
doorstroming tijdens spitsuur en zo 
bijvoorbeeld ambulances en politie 

helpen sneller op locatie te zijn. Slim-
me toepassingen in de verkeerslich-
ten zorgen ervoor dat de weg zoveel 
mogelijk vrij is voor de hulpverleners. 
In drukke steden die logistieke pro-
blemen ervaren met parkeren en fi-
les, kunnen slimme sensoren helpen 
de infrastructuur te verbeteren. Leon 
Toet, Directeur Zakelijke Markt: “Op-
timale connectiviteit is onmisbaar in 
de gedigitaliseerde samenleving. 
Ook voor de lokale economie in Ne-
derweert. Het nieuwe 5G-netwerk 
ondersteunt Internet of Things en 
andere digitale technologieën. Dat 
biedt nieuwe kansen voor startups, 
bedrijven, scholen en overheidsor-
ganisaties. We nodigen hen dan ook 
van harte uit samen met ons te ont-
dekken welke innovaties en techno-

logieën voor hen kunnen werken om 
een volgende stap naar de toekomst 
te maken. De mogelijkheden voor on-
dernemers in Nederweert zijn einde-
loos.”

Toegang tot 5G
In de komende dagen krijgen klan-
ten met een T-Mobile Unlimited en 
Unlimited Plus abonnement en een 
geschikt 5G-toestel automatisch 
toegang tot het 5G-netwerk van T-
Mobile. Gebruikers met een T-Mobile 
Go abonnement zonder Unlimited, 
kunnen dan 5G-toegang als optie 
toevoegen aan hun abonnement. Het 
nieuwe netwerk biedt ondernemers 
mogelijkheden voor nieuwe innova-
tieve en laagdrempelige IoT-toepas-
singen.

Midden in de nacht denk je een 
inbreker in je huis te horen. Wat 
doe je dan? De stichting Natio-
nale Inbraakpreventie deed hier 
onderzoek naar en kwam tot de 
conclusie dat mensen onnodig 
het gevaar van een confrontatie 
met de inbreker opzoeken.

Ruim een kwart (26,9%) zegt dat ze 
direct gaan kijken of wat er aan de 
hand is. Bijna 10% belt eerst nog 112 
en gaat vervolgens kijken of er een 
inbreker rondloopt. Circa 18% van de 
vrouwen vraagt of hun partner even 
poolshoogte wil gaan nemen. Coen 
Staal, voorzitter van de stichting hier-
over: “Een inbreker zoekt liever niet 
de confrontatie met de bewoner. Om 
die reden breekt hij ’s nachts in. Als 
hij voelt dat hij in het nauw komt en 
niet meer op tijd kan vluchten, weet 
je niet wat zijn reactie zal zijn. Een 
plotselinge confrontatie met een be-
woner kan hem er dan toe brengen 
om geweld te gebruiken. Dat moet je 
echt altijd proberen te voorkomen.”

Landelijke politie
Ongeveer de helft van de onder-
vraagden in dit onderzoek, gaat 
de confrontatie met een eventuele 
inbreker niet aan. Men belt 112 en 
blijft in bed liggen luisteren (12%) 
of maakt veel lawaai en doet het 
licht aan in de hoop dat de inbreker 
het hazepad kiest (9,7%). Sybren van 
der Velden, projectleider woningin-
braken van de Landelijke Politie zegt 
hierover: “Het meest effectief is om 
eerst 112 te bellen en te melden, met 
je naam en adres, dat je waarschijn-
lijk een inbreker in je huis hoort. 

Wacht enkele minuten, doe dan het 
licht in je slaapkamer aan en maak la-
waai.” Ruim 15% van de responden-
ten zegt dit te doen. Van der Velden 
waarschuwt: “Zoek nooit de confron-
tatie met de inbreker op, ook niet 
met een verdedigingsmiddel, zoals 
een knuppel, hoezeer dat ook tegen 
het rechtvaardigheidsgevoel indruist. 
Die knuppel kan namelijk ook tegen 
je gebruikt worden.”

Als er toch ingebroken is
In het onderzoek werd tevens aan de 
orde gesteld hoe men zou reageren 
als men ’s ochtends tot de ontdek-
king komt dat er is ingebroken en er 
spullen zijn ontvreemd. Ruim de helft 
(52%) zegt boos of woest te zijn. Of 
geïrriteerd (13%). “Je verwacht uiter-

aard niet de ravage die de inbreker 
heeft achtergelaten, wanneer je ‘s 
morgens je woonkamer binnenkomt. 
Reacties als geschrokken (46%), ver-
ontwaardigd (25%) en verrast (8%), 
zijn dan ook logisch”, aldus Staal. Uit 
eerder onderzoek van de stichting 
bleek dat bijna driekwart emotionele 
gevolgen ervaart na een inbraak. Dat 
blijkt nu wederom uit de gegeven 
antwoorden: Je voelt je onveilig (34), 
angstig (21%) en kwetsbaar (15%). 
Opvallend is dat een op de vijf res-
pondenten (22%) aangeeft vooral blij 
te zijn, dat hem/haar en de gezinsle-
den niets is overkomen.

Preventie
Staal: “Voorkomen is nog altijd be-
ter dan genezen. Check daarom eens 

enkele onderdelen van je huis, zoals 
de achter- en voordeurbeveiliging en 
de sloten op je openslaande raam. 
Op www.inbraakmislukt.nl staat een 
check om die delen van je huis een-
voudig na te lopen. Door het treffen 
van de juiste maatregelen kun je de 
kans op een inbraak enorm verklei-
nen. Inbrekers zoeken altijd huizen 
op waar ze het makkelijkste binnen 
kunnen komen. Laat dat dan in ieder 
geval niet jouw huis zijn!
Verder is het ook belangrijk om 
een vaste of mobiele telefoon tot 
je beschikking te hebben op je 
slaapkamer, om 112 te bellen of de 
Whatsapp-groep van je buurt in te 
seinen. 

Lees verder elders in dit blad.

Een inbreker in de nacht? Meteen 112 bellen, licht aan doen en lawaai maken!

Voorkom confrontatie met inbreker ‘s nachts
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Zo maak je je personeel 
dementievriendelijk

Weten jouw medewerkers hoe zij klan-
ten met dementie kunnen herkennen? 
En weten zij hoe zij kunnen reageren 
op verward gedrag? Over deze en 
andere vragen organiseert Punt Wel-
zijn op 7 en 14 september de training 
‘GOED omgaan met dementie’. 

In de interactieve training leren 
medewerkers meer over dementie 
en hoe zij klanten met deze ziekte 
het beste kunnen helpen. Er wordt 
gewerkt met situaties die voor kun-
nen komen in de praktijk. Hoe rea-
geer je bijvoorbeeld als iemand zijn 
portemonnee is vergeten? Of als ie-
mand voor de derde keer komt vra-
gen waar de koffie ligt? Met andere 
woorden: in de training leren de me-
dewerkers hoe je goed kunt omgaan 
en contact kunt maken met mensen 
met dementie!

Wat kan jouw bedrijf hieraan heb-
ben? Albert Heijn ging jou voor en 
is in Weert één van de bedrijven die 
aandacht heeft voor klanten met de 
ziekte dementie. “Op het moment 

dat het personeel er bewust van is 
dat dementie meer is dan alleen eens 
iets vergeten, kunnen we deze klant 
op een passende manier benaderen 
en helpen, zodat deze met een goed 
gevoel naar huis kan gaan” (Hannie 
Cuijpers, supermarktmanager).

De training wordt gegeven op 7 sep-
tember in Weert en op 14 september 
in Nederweert, telkens van 19:00 tot 
21:30 uur. Meld je medewerkers aan 
of laat hen zichzelf aanmelden voor 1 
september via mantelzorg@puntwel-
zijn.nl. Bij de aanmelding kunnen zij 
(eventueel) situaties benoemen in de 
omgang met mensen met dementie 
die ze graag besproken zouden wil-
len zien. Deze training wordt eenma-
lig kosteloos aangeboden.

Lukt het jou niet om hierbij te zijn? 
Kijk dan eens op www.samendemen-
tievriendelijk.nl. Hier vind je diverse 
korte online trainingen, o.a. voor me-
dewerkers van winkels, een telefoni-
sche klantenservice, banken, horeca, 
thuiszorg en het gemeentehuis. 

Foto: MantelzorgNL

Invoering CoronaMelder in 
Limburg gepland op 1 september

Achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan de coronavirus-app 
CoronaMelder. Deze app, die mo-
gelijk per 1 september landelijk 
ingevoerd wordt, is een aanvul-
lend middel op de RIVM-richtlij-
nen om een tweede coronagolf 
te voorkomen. Vanaf half augus-
tus wordt in de praktijk getest 
hoe CoronaMelder werkt in aan-
vulling op het reguliere bron- en 
contactonderzoek van de GGD. 
In de tweede helft van augustus 
spreekt de Tweede Kamer zich uit 
over CoronaMelder. Of je de app 
wilt gebruiken, bepaal je zelf.

Het coronavirus is nog steeds in Ne-
derland. Ook in Limburg. Daarom is 
het belangrijk alert te blijven en je te 
houden aan de basisregels: houd 1,5 
meter afstand, werk zoveel mogelijk 
thuis, vermijd drukke plekken en was 
vaak je handen. Heb je klachten? Blijf 
dan thuis en laat je testen. Alleen als 
nieuwe besmettingen snel worden 
ontdekt, kunnen we elkaar bescher-
men. CoronaMelder helpt hierbij. 
Dankzij de app krijgen meer mensen 
in korte tijd bericht dat ze in de buurt 
zijn geweest van een besmet per-
soon. Dit kan een bekende zijn, maar 
bijvoorbeeld ook iemand bij wie je 
in de buurt zat in het openbaar ver-
voer die ook de app op zijn of haar 
telefoon had staan. Hierdoor bereikt 
CoronaMelder, ter aanvulling op het 
reguliere bron- en contactonderzoek 
van de GGD, ook mensen die een be-
smet persoon niet kent of herinnert. 
Doordat al die mensen zich eerder 
kunnen laten testen, wordt de kans 
op verdere verspreiding van het virus 
beperkt.

Vijf wist-je-datjes over Corona-
Melder
1. De app is nog in ontwikkeling. 

Eind augustus wordt beslist of de 
app er komt.

2. Het gebruik van de app is vrijwil-
lig. Niemand mag je verplichten 
de app te gebruiken.

3. CoronaMelder werkt met Blu-
etooth, niet met locatiegegevens 
(GPS). De app weet dus niet waar 
je bent en kan je niet volgen.

4. In de app vul je geen persoonlijke 
gegevens zoals je naam of tele-
foonnummer in.

5. CoronaMelder geeft geen meldin-
gen over actuele besmettingen in 
de buurt. Daarom is het belangrijk 
ook 1,5 meter afstand te houden 
en veelvuldig je handen te wassen.

De komende periode vinden er ver-
schillende testen plaatsen. Zo wordt 
de app bijvoorbeeld vanaf 17 au-
gustus in de praktijk getest in de 
GGD-regio’s Twente en Rotterdam-
Rijnmond, één van de grootste GGD-
regio’s in Nederland.

Lees meer over CoronaMelder op www.
coronamelder.nl of www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/coronavirus-app.

Een inbreker in de nacht? Meteen 112 bellen, licht aan doen en lawaai maken!

Voorkom confrontatie met inbreker ‘s nachts
Vervolg voorpagina.

Echter, 1 op de 6 respondenten 
(16,4%) kan daar op de slaapkamer 
niet over beschikken. “Zorgelijk”, 
vindt Staal.

Over de stichting Nationale In-
braakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpre-
ventie Weken is een publiek private 
samenwerking met als doel woning-
bezitters meer bewust te maken van 
goede inbraakpreventie. Om zo bij te 
dragen aan de doelstelling van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie 
het aantal inbraken en inbraakpogin-
gen substantieel te verlagen. Werd in 

2012 nog  91.000 keer ingebroken of 
een poging daartoe gedaan in 2016 
was dit gedaald naar 55.000. De stich-
ting voert tweemaal per jaar cam-
pagne, in mei en november. Partners 
in de stichting zijn de bedrijven Assa 
Abloy, Nauta Veilig en SecuProducts 
in nauwe samenwerking met het Mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie en 
het Verbond van Verzekeraars. 

Kijk voor meer informatie over o.a. 
inbraakmethoden en inbraakpreven-
tie op www.inbraakmislukt.nl

*)  onderzoek van de stichting Nati-
onale Inbraakpreventie Weken onder 
828 huishoudens in september 2017

Van maandag 7 tot en met zondag 
13 september vindt de Week van 
Lezen en Schrijven plaats. Daar-
mee krijgt de bekende Week van 
de Alfabetisering een nieuwe en 
toegankelijke naam. Stichting Le-
zen en Schrijven organiseert de 
themaweek voor het zestiende jaar 
op rij. Tijdens de Week van Lezen 
en Schrijven vraagt de organisatie 
samen met honderden gemeen-
ten, bibliotheken, ziekenhuizen 
en vrijwilligersorganisaties, extra 
aandacht voor het verminderen en 
voorkomen van laaggeletterdheid 
in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen vol-
wassenen hebben moeite met le-
zen, schrijven en/of rekenen. Vaak 
missen zij ook digitale vaardighe-
den om goed om te gaan met een 
computer, smartphone en tablet.

Begrijpelijk
Stichting Lezen en Schrijven kiest be-
wust voor een nieuwe naam: Week 
van Lezen en Schrijven. Die naam is 
toegankelijker en dekt de lading beter. 
Iedereen begrijpt voortaan waar de 
themaweek over gaat: kunnen lezen 
en schrijven. De samenleving wordt 
namelijk sterker als iedereen kan le-
zen en schrijven. Partnerorganisaties, 
media en vooral laaggeletterden zelf 
gaven de voorbije jaren met regelmaat 
aan dat de naam Week van de Alfa-
betisering ongeschikt is. Het woord 
‘alfabetisering’ is moeilijk om te lezen, 
te schrijven en uit te spreken. Boven-
dien geeft die naam juist een verkeerd 
beeld van het onderwerp. Te vaak is er 
verwarring met analfabetisme.

Webpagina
Stichting Lezen en Schrijven roept ook 
dit jaar het Nederlandse publiek, taal-
netwerken en bedrijven op om taal-
activiteiten te organiseren tijdens de 
Week van Lezen en Schrijven. Zodat 
we met elkaar het belang van lezen, 
schrijven, rekenen en digitale vaardig-
heden zichtbaar maken. Iedereen kan 
op weekvanlezenenschrijven.nl infor-

Week van de Alfabetisering krijgt nieuwe 
naam: Week van Lezen en Schrijven

matie vinden over de themaweek. Op 
de webpagina staan suggesties voor 
uiteenlopende activiteiten, zoals voor-
leesmiddagen, taallunches, digitale 
taalquiz, theater-, muziek- en filma-
vonden over laaggeletterdheid en mi-
nisymposia. Ook is er op de pagina een 
stappenplan voor het organiseren van 
activiteiten. Belangstellenden kunnen 
banners, flyers, posters en stickers van 
de Week van Lezen en Schrijven down-
loaden. De materialen zijn zowel on-
line bruikbaar als voor drukwerk.

Dennie, laaggeletterde:
“Het woord ‘alfabetisering’ is erg lastig 
voor mij. Ik weet niet hoe ik het moet 
uitspreken. Dat lukt zelden in één keer. 
En ik weet ook helemaal niet wat het 
betekent. Ik heb al mijn hele leven 
moeite met lezen en schrijven. Daar 
heb ik mij jarenlang voor geschaamd. 
Ik durfde het niet te vertellen aan mijn 
meisje, mijn familie en al helemaal niet 
aan vrienden en collega’s. Vorig jaar 
verzamelde ik al mijn moed en zette 
ik die schaamte opzij. Inmiddels heb ik 
taalles en gaat er een wereld voor mij 
open.
Dáár gaat het om in deze themaweek. 
Dat ik en velen met mij er niet alleen 
voor staan. Maar dat heel Nederland 
weet wat laaggeletterdheid is. En hoe 
we dat kunnen stoppen.”

Antoinette de Graaf-Driesen, ad-
junct-directeur Stichting Lezen en 
Schrijven:
“Met de nieuwe naam Week van Lezen 
en Schrijven zeggen we in begrijpelijke 
taal waar de themaweek over gaat. 
Het is belangrijk dat iedereen mee 
kan doen in de samenleving. Dat kan 
alleen als iedereen kan lezen en schrij-
ven. Bij vrijwel alles in ons leven, heb-
ben we die basisvaardigheden nodig. 
Stichting Lezen en Schrijven zet zich 
dan ook in voor het verminderen en 
voorkomen van laaggeletterdheid in 
Nederland. In deze themaweek sluiten 
ieder jaar honderden bedrijven en dui-
zenden mensen zich aan bij ons werk.”

Zomerse activiteiten vanaf buitencentrum De Pelen

Elke dag iets te doen in De Groote Peel 

Staatsbosbeheer biedt deze zo-
mer activiteiten mét maar ook 
zonder gids in De Groote Peel. Zo 
kan je zelf kiezen wat het beste 
bij jou past. Op woensdag zijn er 
Zin-in-Zomertochten en op vrij-
dag Zomeravondwandelingen. 
En dagelijks kan je, samen met je 
gezin, het Kabouterpad of de Peel 
Beleef-je-Buiten Tocht doen. Alle 
activiteiten starten bij het Buiten-
centrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 in Ospel.

Met een Peelgids op pad in de Peel
In de zomervakantie zijn er elke 
woensdagmiddag (t/m 19 augustus) 
‘Zin in Zomertochten’ in De Groote 
Peel. Tijdens deze gezinstocht ga, sa-
men met een Peelgids, op zoek naar 
vlinders, spulletjes verzamelen op het 
scharrelpad, waterdieren scheppen 
en nog veel meer leuke opdrachten 
doen in de natuur. Informatief, edu-
catief en sPeels! Geschikt voor gezin-
nen met kinderen vanaf 4 jaar. 

Op vrijdag kan je genieten van Zo-
meravondwandeling. Als het licht ver-
dwijnt voor het donker is er meteen 
een andere sfeer. Kleuren vervagen, 
vogels zingen hun laatste lied en die-
ren die in de avond actief zijn komen 
tevoorschijn. Met een beetje geluk 
zie/hoor je nachtzwaluwen en vleer-
muizen. Geschikt voor volwassenen en 
gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. 

De Zin in Zomertocht start elke 
woensdag t/m 19 augustus om 
11.00 uur bij de ingang van het 
Buitencentrum De Pelen. Deel-
name kost € 6,- voor volwassene 
en € 4,- per kind, inclusief een 

dierenpin voor de kinderen. De 
activiteit duurt 1,5 – 2 uur. Re-
serveren via de webwinkel van 
Staatsbosbeheer is noodzakelijk 
via: www.staatsbosbeheer.nl/
peelontdektochten 

De Zomeravondwandelingen star-
ten om 20.30 uur bij de ingang 
van buitencentrum De Pelen. De 
activiteit duurt ongeveer 1,5  uur. 
Deelname kost € 6,- voor volwas-
senen en € 4,- per kind, Reserve-
ren via de webwinkel van Staats-
bosbeheer is noodzakelijk via: 
www.staatsbosbeheer.nl/zomer-
avonddepelen 

Ontdektochten voor elke dag!
Ga je liever met je eigen gezin en zón-
der gids op pad, dan kan je het Ka-
bouterpad of de Peel Beleef-je-Buiten 
Tocht doen. Deze ontdektochten zijn 
dagelijks – tussen 10.00 en 17.00 uur 
– bij de balie van het buitencentrum 
verkrijgbaar. Deelname kost € 3,50 per 
kind en je hoeft niet te reserveren. 
Kijk voor meer informatie op: www.
staatsbosbeheer.nl/depelen  

(Na)genieten bij het Buitencentrum
Voor of na afloop van een wande-
ling kan je heerlijk struinen door de 
winkel van Buitencentrum De Pelen. 
Hier vind je mooie souvenirs, interes-
sante natuurboeken en smakelijke 
streekproducten. Bij de inpandige 
horeca ‘buitengewoon lekker’ kan je 
genieten van een hapje en drankje. Er 
is een natuurlijke speeltuin en pick-
nickweide. De Pelen is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer 
informatie: www.staatsbosbeheer.nl/
depelen   

Weekblad digitaal lezen?

www.drukkerijvandeursen.nl

De wolf nu te zien in 
Museum Klok & Peel

De wolf is al diverse malen gezien 
in de Peel. Volgens recente be-
richten over aanvallen in Some-
ren en Sterksel, zou de wolf die 
plaatsen al hebben bezocht. Maar 
of de wolf zich daadwerkelijk in 
De Peel gaat vestigen, dat zal de 
toekomst leren. Museum Klok & 
Peel speelt in op de actualiteit 
met een nieuwe biotoop, waarin 
de wolf vanaf nu kan worden be-
wonderd.

Actueel onderwerp
Het is een bijzonder actueel onder-
werp, de wolf. De laatste tijd haalt hij 
regelmatig de kranten. Niet alleen in 
positieve zin. Voor de biodiversiteit 
zou het mooi zijn. Wolven bejagen 
vooral oude en zieke prooidieren en 
zorgen voor extra stress bij prooidie-
ren, die daardoor minder nakomelin-
gen krijgen. Prooiresten die achter-
blijven lokken vervolgens aaseters 
zoals raven, zeearenden en talloze 
insecten, waardoor de biodiversiteit 

stijgt. Die stijgt ook bij planten. Waar 
wolven verblijven, gaan andere die-
ren weg en krijgen de planten weer 
een kans. Het bos vernieuwt zich en 
er komen meer nieuwe dieren.

De wolf is een beschermd roofdier 
met scherpe tanden en krachtige ka-
ken. Wolven kunnen gevaarlijk zijn, 
maar zijn vooral erg bang voor men-
sen. Favoriete prooidieren voor wol-
ven zijn reeën, bevers en wilde zwij-
nen, die in roedelverband worden 
bejaagd. Solitaire wolven vergrijpen 
zich eerder aan een gemakkelijkere 
prooi zoals schapen. We ontkomen 
niet aan het nemen van maatrege-
len in de vorm van afrastering, wan-
neer de wolf terugkeert in onze om-
geving.

Speciale vakantieactiviteiten rond-
om de wolf
Speciaal voor kinderen zijn er activi-
teiten rondom de wolf in het zomer-
programma van Museum Klok & Peel.

Fotograaf Rob Fritsen

Cultureel Lint ruimer van opzet

Jaarlijks wordt het culturele sei-
zoen in Weert geopend met het 
feestelijke Cultureel Lint, dé uit-
markt van Weert. Ook voor 2020 
staat het evenement op de plan-
ning, weliswaar in aangepaste 
vorm vanwege het coronavirus.

Koopzondag 20 september staat de 
negende editie van Cultureel Lint, dé 
Weerter uitmarkt, op de kalender. 
De organisatie is druk doende met 
de voorbereidingen, waarbij dit jaar 
vanwege het coronavirus vanzelf-
sprekend meer nadruk zal liggen op 
ruimte en daarmee niet alleen plaats-
vindt in het centrum.

Samenwerking
Met betrokken partijen, waaronder 
de Gemeente Weert, is intensief 
contact om het evenement passend 
binnen gestelde kaders doorgang 
te laten hebben en de vergunning 
rond te krijgen. De organisatie van 
Cultureel Lint kijkt vol vertrouwen 
uit naar de negende editie, maar 
beseft terdege dat het afhankelijk 
is van veel externe factoren. Door 
nadrukkelijk samen te werken, ken-
nis te bundelen en nauwlettend de 
actualiteit te volgen, wordt gewerkt 
aan een weloverwogen programme-

ring van een coronabestendig Cultu-
reel Lint.

Ruimtelijke opzet
Met name de ruimtelijke invulling 
van het programma staat centraal tij-
dens Cultureel Lint 2020. Gebruikelijk 
vond de start van het culturele sei-
zoen plaats in de binnenstad. Dit jaar 
wordt daarnaast ook gekozen voor 
locaties in de wijken rondom het cen-
trum, om hiermee bezoekers meer 
rust en ruimte te bieden. Op een 
aantal locaties zal het noodzakelijk 
zijn vooraf zitplaatsen te reserveren, 
hierover wordt op later moment ge-
communiceerd via de website en so-
cial media-kanalen van Cultureel Lint.

Cultureel Lint
Tijdens Cultureel Lint laten professio-
nele- en amateurkunstenaars, vereni-
gingen en culturele instellingen het 
publiek genieten van allerlei, gratis 
voorstellingen op het gebied van mu-
ziek, theater, literatuur, beeldende 
kunst enz. Het evenement wordt ge-
organiseerd door de drie professionele 
culturele instellingen van Weert, Munt-
theater, RICK en Muziekcentrum De 
Bosuil, gebundeld onder de naam Stich-
ting Cultureel Lint. Meer informatie is 
te vinden op www.cultureellint.nl.

Zangeres Wendy van Dooren lan-
ceert haar nieuwe campagne: 
MUZIEK AAN HUIS. 

Het zijn bewogen en onzekere tijden. 
Wat kan wel, wat kan niet? Kan ik 
mijn verjaardag of huwelijksdag nog 
wel groots vieren? Of kan ik die ene 
dierbare persoon eens extra in het 
zonnetje zetten? 
Jazeker... dat kan!

In plaats van muziek op locatie brengt 
Wendy deze live naar je toe: MUZIEK 
AAN HUIS. In de huiskamer of in de 
tuin wordt jouw speciale dag, feestje 
of verrassing een bijzonder en onver-
getelijk moment. 
Want sfeervolle livemuziek... dat is 
nèt dat beetje extra!

Dus heb je thuis iets te vieren met fa-
milie of vrienden en wil je dit graag 

nóg specialer maken? 
Of wil je graag iemand verrassen? Of 
zomaar voor de gezelligheid? 

Dan is MUZIEK AAN HUIS de perfecte 
kers op de taart!

Voor boekingen en info: 
info@wendyvandooren.nl
www.wendyvandooren.nl

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

Op dinsdag 28 juli ontving Milou van 
Nieuwenhoven een postpakket, met 
haar nieuwe ID-kaart. Milou is de eerste 
inwoner in de gemeente Nederweert 
die van deze nieuwe service gebruik 
kan maken. We hadden gevraagd om 
het proces te testen. Reden om haar 
naast de nieuwe ID-kaart een bosje 
bloemen aan te bieden. Ook Mandy 
de Bruin heeft aangeven het bezor-
gingsproces te willen testen. Ook zij 
ontvangt een bloemetje zodra haar 
identiteitsbewijs wordt bezorgd. Vanaf 
1 september voeren we de service in 
voor iedereen. 

Het aanvragen van een paspoort of 
ID-kaart moet in het gemeentehuis 
gebeuren. Dat verandert niet. Maar 
vanaf 1 september kunt u aangeven of 
u het document thuis of op het werk 
wilt laten bezorgen. U krijgt vervolgens 

een bericht via e-mail of sms waarin u 
aangeeft in welk tijdvak van 4 uur u het 
document wilt ontvangen. Paspoorten 
en ID-kaarten worden van maandag tot 
en met zaterdag tussen 08:00-20:00 uur 
bezorgd.

Onderzoek thuisbezorgen en kosten 
Vorig jaar vroeg de gemeenteraad om 
de mogelijkheden van het thuisbezor-
gen van paspoorten en ID-kaarten te 
onderzoeken. In de tweede helft van 
2019 is dit onderzoek afgerond waarna 
de resultaten zijn gepresenteerd aan 
raadsleden en andere belangstellenden. 
Het thuisbezorgen van paspoorten en 
ID-kaarten is vervolgens opgenomen 
in de begroting 2020 en goedgekeurd 
door de gemeenteraad. De kosten per 
bezorging bedragen 4,95 euro. Dat 
geldt ook wanneer je meerdere ID-kaar-
ten tegelijk thuis laat bezorgen.

Paspoort en ID-kaarten thuisbezorgd
Vanaf 1 september voeren we de service in voor iedereen

Maatschappelijke 
initiatieven 
Onze gemeente bruist van de initiatie-
ven die bijdragen aan de leefbaarheid. 
Ze zorgt ervoor dat Nederweerter-
naren zich verbonden en betrokken 
voelen, elkaar ontmoeten en iets voor 
elkaar doen. Inmiddels zijn de open 
eettafels, open inlopen, samentuinen, 
belcirkel, wandelgroepen, et cetera 
niet meer weg te denken. Vindt u het 
leuk om dorpsgenoten te ontmoeten 
en een praatje te maken of samen 
actief te zijn? 

Kijk eens op de initiatievenkaart van 
Nederweert! Ga hiervoor naar 
www.nederweert.nl/indebuurt.

Milou van Nieuwenhoven kreeg als eerste haar ID-kaart thuisbezorgd. Danique van de Kruijs bracht haar namens de collega’s van dienstverlening het bloemetje. 
Foto: Nederweert24. 

De kermis in Nederweert gaat dit jaar 
niet door. Burgemeester Op de Laak heeft 
dat op dinsdag 28 juli besloten. Dit jaar 
zou de kermis plaatsvinden van vrijdag 28 
augustus tot en met dinsdag 1 september. 
Maar het coronavirus maakt dat dit jaar 
alles anders is. 

Veilig en verantwoord
Burgemeester Op de Laak over het be-
sluit: “We wisten al vroeg dat een kermis 
organiseren een hele uitdaging zou wor-
den. Toen de Nederlandse regering de 
regels rond kermissen versoepelde was er 

ook even hoop dat het evenement door 
zou kunnen gaan. Er is gekeken naar de 
mogelijkheden om de kermis veilig en 
verantwoord te organiseren. Helaas blijkt 
dat uiteindelijk niet mogelijk.”

Geen gemakkelijke keuze
Kermiswethouder Peter Koolen begrijpt 
dat dit besluit tot teleurstelling kan lei-
den bij de kermisliefhebbers en de onder-
nemers. “Het is was dan ook geen gemak-
kelijke keuze.” De kermis in de kern van 
Nederweert was de laatste kermis van het 
seizoen in de gemeente Nederweert.

Donderdag 6 augustus 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

Afvaltips
Nadat ze geleegd zijn liggen ze er 
keurig bij, de (ondergrondse) afvalcon-
tainers. Maar het aantal bijplaatsingen 
blijft bestaan. Is een bak vol? Check of 
in een andere bak ruimte is. 

Een tweede tip
Gebruik geen (te) grote zakken. Die 
vallen niet door. De container is dan niet 
vol, maar toch kan er niets meer bij.

Een derde tip
Spreid het aanbod. Het is helaas niet 
mogelijk om de bakken in het weekend 
te legen. Breng afval daarom doorde-
weeks als het kan.

Het juiste bedrag
Om ervoor te zorgen dat het netjes blijft, 
blijven we in het weekend het afval 

opruimen. We gaan ook steekproefsge-
wijs gedumpt afval onderzoeken om de 
afzender(s) te kunnen achterhalen. De 
boete voor het dumpen van afval is inmid-
dels € 390,-. Om er voor te zorgen dat dit 
bekend is, zijn de borden bij de containers 
aangepast, mét het juiste bedrag. 

Maak van afval geen zwerfafval. 
Samen houden we Nederweert schoon. 

Kermis Nederweert gaat helaas niet door

Hoog cholesterol kan erfelijk zijn

Bescherm uzelf tegen hart- en vaatziekten
Een hoog cholesterol is niet goed voor uw gezondheid, want het veroorzaakt 
aderverkalking, ofwel het dichtslibben van de aderen. In veel families is de 
oorzaak van een hoog cholesterol een genetische afwijking, die men erft van 
vader of moeder. Dat heet Familiaire Hypercholesterolemie (FH). Het komt 
voor bij 1 op de 250 mensen in Nederland.  

Met FH lopen mensen een veel grotere 
kans al een hartaanval of beroerte te 
krijgen voor hun 60e levensjaar. U merkt er 
eigenlijk niets van, totdat in het slechtste 
geval een hartaanval of beroerte optreedt. 
Het goede nieuws bij deze erfelijke 
aandoening is dat FH met medicijnen en 
leefstijl goed te behandelen is, als u er op 
jonge leeftijd bij bent. De gezondheid van 
uw vaten wordt dan in de gaten gehouden 
en u kunt met een behandeling even oud 
worden als mensen zonder FH. Het is 
belangrijk u op tijd te laten testen op FH 
als hart- en vaatziekten voorkomen in de 
familie en uw cholesterol te hoog is.

Hoe weet u dat u hoog
cholesterol erfelijk is?
Prof. dr. Erik Stroes is expert in erfelijk 
hoog cholesterol en medisch directeur van 
Stichting LEEFH, die zich bezig houdt met 
opsporing en testen van de aandoening 
FH. Zijn advies is: “Als het cholesterol 
hoog is, en hart- en vaatziekten komen 
vaak voor in de familie, bespreek met de 
dokter of het zinvol is een DNA-bloedtest 
te doen om te ontdekken of uw cholesterol 
te hoog is vanwege een erfelijke, geneti-
sche afwijking. Deze test kun u zelf of voor 
u kind (vanaf 5 jaar) aanvragen via leefh.nl
of via de huisarts. De DNA-test wordt 
door het laboratorium in het Amsterdam 
UMC uitgevoerd. Het onderzoek duurt een 
aantal weken.”

Caspar en Sara hebben
erfelijk hoog cholesterol
Caspar: ”Mijn vader kreeg rond zijn veertig-
ste zijn eerste hartinfarct en is op 76-jarige 
leeftijd overleden. We dachten toen dat 
het misschien weleens erfelijk zou kunnen 
zijn, maar we hebben er niets mee gedaan.”  
Caspar liet uiteindelijk toch zijn bloed op 
DNA testen. Toen kwam hij erachter dat 
hij Familiaire Hypercholesterolemie (FH) 
had. Ook zijn twee dochters werden getest 
en zijn jongste dochter Sara bleek ook de 

genetische afwijking FH te hebben. Met 
medicijnen en gezonde leefstijl kunnen 
ze zich nu beschermen tegen hart- en 
vaatziekten op jonge leeftijd.

Gezonde leefstijl en medicijnen
De behandeling voor mensen met FH 
bestaat meestal uit medicijnen en 
leefstijlaanpassingen. Omdat de vaten 
sneller dicht kunnen slibben,  is het 
advies om vanaf jonge leeftijd gezond 
te eten, voldoende te bewegen, niet 
te roken en op gewicht te blijven. 

Medicijnen zijn nodig om het cholesterol 
zo laag mogelijk te houden, zodat de 
vaatwand schoon blijft. Wat voor u het 
beste is bespreekt u met een arts. Er 
zijn in Nederland 25 LEEFH centra in 
ziekenhuizen, waar u een beroep kunt 
doen op verpleegkundigen en artsen 
voor een behandeling.

Bescherm uzelf en de familie
Als FH ontdekt is bij u, is het bijna 
zeker dat andere familieleden het ook 
hebben. De kans dat FH van ouder op 

kind wordt doorgegeven, is namelijk 
50%. Helaas wordt uw familie niet 
automatisch geïnformeerd. Er zijn 
zelfs 5.000 families in Nederland 
die het nog niet weten. Dan is het 
dus belangrijk dat u het zelf ook aan 
familieleden en kinderen vertelt. 
Dat kan soms lastig zijn. De een 
zal het serieus oppakken en zich 
laten testen, de ander misschien 
niet meteen. Voor hulp en vragen 
kunt u bellen met de consulentes 
van Stichting LEEFH. Ook vindt u 
op de website leefh.nl video’s en 
materialen om het goed uit te leggen. 
Zo kunt u niet alleen uzelf maar ook 
de hele familie beschermen.

Stichting LEEFH helpt
Heeft u vragen of twijfelt u?
Kijk op leefh.nl of bel met een 
van de opgeleide consulentes.

U kunt er terecht met vragen als:
•	 Wat	is	hoog	cholesterol?
•	 Is	een	DNA	test	zinvol?
•	 Stel	ik	heb	FH	en	dan?
•	 Waar	kan	ik	terecht	voor	advies	en	

hulp	in	mijn	regio?
•	 Hoe	kan	ik	het	beste	mijn	familie	

informeren?

Caspar en dochter Sara



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 6 tot en met 15 augustus 2020.

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.

ZONDAG 9 augustus
19e zondag door het jaar
9.30 uur H. Mis. – jaardienst Tinus Mertens 
en Fien Mertens-Janssen, Ouders Verheijen-
van den Kerkhof vanwege verjaardag, jaar-
dienst Tot bijzondere intentie (TP)

MAANDAG 10 augustus
H. Laurentius, diaken en martelaar
Geen H. Mis in zorgcentrum St. Joseph

DINSDAG 11 augustus
H. Clara, maagd
Geen H. Mis

WOENSDAG 12 augustus
H. Johanna Francisca de Chanel, kloosterlinge
Geen H. Mis 

DONDERDAG 13 augustus
HH. Pontianus, paus , en Hippolytus, pries-
ter, martelaren
Geen H. Mis 

VRIJDAG 14 augustus
H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester, martelares.
Geen H. Mis 

ZATERDAG 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
18.00 uur H. Mis – Leen Moonen-Steuten 
vanwege veerjaardag, Overleden familie 
Veugelers -de Wit, Voor de zielenrust van 
Harrie Jonckers.

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 7 - 15 augustus

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

Zaterdag 8 augustus, H. Dominicus, pries-
ter, 19.00 jrd Toon van Tulden, ghm Drika 
Caris-Kessels (verjaardag).

Zondag 9 augustus, 19e zondag door het 
jaar, 10.00 voor het welzijn van de parochie 
en parochianen. 

Donderdag 13 augustus, 19.00 voor de 
zieken. 

Zaterdag 15 augustus, Hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming, 19.00 Annie 
Steijvers-Ras, zwd  Alda Bruekers, .

MISDIENAARS: Za. 8 aug. 19.00: Rick van 
Hulsen; Zo. 9 aug. 10.00: Willem, Pieter en 
Ceciel Tullemans; Za. 15 aug. 19.00: Tom 
Dirks. 

DOOPSELS: Door het sacrament van het H. 
Doopsel is Kenji Geurtjens, Klaproosstraat 5, 
in onze geloofsgemeenschap opgenomen. 
Wij wensen dopeling en ouders van harte 
proficiat en een gezegende toekomst. 

OVERLEDEN: Op 22 juli jl. overleed Hannie 
Op ’t Root-van Bakel, oud 69 jaar, Kampers-
weg 12. Op 24 juli jl. overleed Nellie Riet-
jens-Beerens, levenspartner van Bèr de Wit, 
oud 83 jaar, Past. Vullersstraat 54.  Mogen zij 
rusten in vrede.

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

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

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

Parochie 
H. Gerardus-Majella

Pastoor R. Schuffelers tel. 631317.
Contactadres: Lenie Mackus 

Tjongerstraat 3 tel. 626380 / 06-22617907 
e-mail: leniemackus@gmail.com
website: www.parochies-beno.nl

IBAN nummer: NL96RABO 0135507715

1 t/m 8 augustus

ZATERDAG 8 augustus: 19.15 uur H. Mis.

ZATERDAG 15 augustus: 19.15 uur H. Mis.

LEZERS: zaterdag 8 augustus Maria van 
Nieuwenhoven, zaterdag 15 augustus Door-
tje Linders.

MISDIENAARS: zaterdag 15 augustus Ayla 
Beerens en Lise Vaes.

“Soms moet je accepteren dat bepaalde 
dingen nooit meer worden zoals ze waren.”

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 8 aug. 2020 – 15 aug. 2020

Op zondagmorgen 9 augustus zal er geen 
eucharistieviering in onze parochiekerk wor-
den gehouden.

Mededelingen:
• Op de volgende zondagen in augustus 

zal er een eucharistieviering worden ge-
houden in onze parochiekerk telkens om 
09.30 uur.
- Zondag 2 augustus
 -Zondag 16 augustus
- Zondag 30 augustus

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

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 9 augustus 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

We moeten wel alle richtlijnen van het RIVM 
in acht nemen met als basisregel minimaal 1,5 
meter afstand van elkaar houden, zowel lo-
pend als zittend. 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!

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

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 9 augustus
Nu nog geen diensten in onze kapel !

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.

Gelezen in het intentieboek van onze kapel.
- Maria, steun ons beiden, in de nieuwe si-

tuatie en dat hetgeen voor ons het beste 
is ons mag toekomen. Dank U.

Iets om over na te denken: 
Hoe nauwgezetter je luistert naar de stem in 
jezelf, hoe beter je hoort wat er buiten gebeurt.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Dinsdag 11 augustus is 

Cor van den Heurik

50 jaar 
in dienst bij 

MOONEN PACKAGING
Van harte gefeliciteerd 

met dit jubileum!

Ine, de kinderen 
en kleinkinderen.

Boekenmarkt 2020 
Kelpen-Oler gecanceld

Omdat de organisatie  de veiligheid 
van haar bezoekers i.v.m. Covis-19 
niet voldoende kan garanderen gaat 
Boekenmarkt 2020, die voor 10 en 11 
oktober a.s. stond gepland, niet door.
Dat betekent een enorme financi-
ele aderlating voor Muziekvereniging 
Fanfare Sint Liduina Kelpen-Oler, die 
in juni ook al de Fietsenmakt moest 
cancelen.

De Boekenmarkt staat bekend om 
zijn grote kwaliteit, kwantiteit en ge-
weldige sortering en is mede door de 
zeer lage prijzen jaarlijks de grootste 
en aantrekkelijkste van Midden Lim-
burg geworden.
De Boekenmarkt kan, bij gunstige 
Covid-19-ontwikkelingen, wellicht in 
het voorjaar van 2021 weer georgani-
seerd worden.

De inname en sortering van nog goed 
uitziende boeken gaat gewoon door. 
Geen encyclopedieën en geen tijd-
schriften s.v.p. LP’s DVD’s juist wel.
Bel hiervoor met Tim Schmitz 06-570 
048 94 of Lei Bours 06-418 387 83. Aan-
levering wordt dan met u geregeld.

Urnenveldwandeling met 
Weerter stadsgidsen 

De Weerter stadsgidsen organi-
seren op zondag 9 augustus weer 
een open wandeling. Deze maand 
vindt de wandeling plaats in het 
grootste urnenveld van Noord-
west-Europa, gelegen op de Bosh-
overheide, aan de rand van Weert.

Op de Boshoverheide werden tus-
sen 1050 en 400 jaar v. Chr. (Brons-
IJzertijd) duizenden overledenen ge-
cremeerd, de as in urnen gedaan en 
begraven in grafheuvels.
Hoe ziet zo’n grafheuvel eruit? Waar-
om ligt dat urnenveld hier? Met wel-
ke rituelen werd de crematie en be-
graving omgeven? Waar kwamen die 
vroege bewoners vandaan en waar-
om verdwenen ze weer? Hoe is dit 
unieke gebied ontdekt en hoe wor-
den de grafheuvels nu beschermd?
Dat zijn allemaal vragen die tijdens de 

Tijdens Burendag, op zaterdag 26 
september, wordt voor de derde 
keer De Gezelligste Straat van 
Nederweert gekozen. Vorig jaar 
was de Klumpenstraat in Neder-
weert-Eind de winnaar. Waar ligt 
die straat dit jaar? Doe mee! De 
winnaar krijgt een wisseltrofee 
en mag zich één jaar lang de ge-
zelligste straat van Nederweert 
noemen.

Zelf invullen
Wethouder Carla Dieteren gaat 
samen met de leefbaarheidsregis-
seurs op stap langs alle aangemelde 
straten. Zij kiest ook de winnaar uit. 
Bewoners kunnen bijvoorbeeld hun 
straat versieren, feestverlichting aan-
brengen en/of hun tuintjes aanpas-
sen. De mensen mogen het helemaal 
zelf invullen maar het verhaal erbij 
is ook belangrijk. “Vooral initiatie-
ven die het samenhorigheidsgevoel 
versterken zijn zeer kansrijk,” aldus 
leefbaarheidsregisseur Harold van 
der Haar. “In deze tijd van corona vin-
den we het belangrijk dat straten en 
buurten naar elkaar omkijken en el-
kaar helpen. Ik ben erg benieuwd hoe 
dat tot uitdrukking komt bij de aan-
melders”, aldus wethouder Dieteren.

Winterpakket winnen
De winnende straat ontvangt een 
mooi winterpakket, met o.a. een 
kerstboom, lampjes en een oliebol-
lenmix. Daarmee kan de buurt in de 

decemberperiode nog een keer ge-
zellig worden gemaakt.

Aanmelden
Wil je meedoen met je straat? Meld 
je dan aan. Dat kan tot 11 september 
door een mail te sturen naar Harold 
van der Haar, via h.vanderhaar@ne-
derweert.nl Vermeld in het bericht 
uiteraard om welke straat het gaat en 
geef een korte omschrijving van het 
plan.

Bijdrage voor activiteit via 
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale ini-
tiatieven en bevordert zo contact en 
verbinding tussen groepen mensen. 
Daarom is het mogelijk als buurt tot 
16 augustus een aanvraag tot maxi-
maal € 350,- in te dienen bij het 
Oranje Fonds om jullie Burendagplan 
te kunnen uitvoeren. Ook kan een 
Burendag-feestpakket worden aan-
gevraagd. Kijk voor meer informatie 
op www.burendag.nl

Veilig vieren
Ook op anderhalve meter afstand zijn 
er genoeg leuke en veilige activitei-
ten die je samen met je buren kunt 
ondernemen. Veiligheid en gezond-
heid gaan boven alles. De gemeente 
roept alle deelnemers dan ook drin-
gend op alle geldende voorschriften 
vanuit de Rijksoverheid en RIVM in 
acht te nemen bij het vieren van Bu-
rendag en de Gezelligste straat.

Theaterboerderij Boeket 
organiseert:

Poppenkast Jan Klaassen en de 
kroon van de koning
Zondag 9 augustus, om 11:00 uur kos-
ten zijn € 3,00 P.P.
Reserveren is verplicht via website: 
www.theaterboerderijboeket.nl.

“De voorstelling is buiten in de tuin, 
tenzij het heel hard regent. Dan in 
de theaterschuur, met corona-regels. 
Daarom is reserveren belangrijk!”
Rosselsweg 3 te Nederweert

wandeling aan bod komen. 
Maar ook de IJzeren Rijn komt aan 
bod, een spoorlijn die dwars door het 
gebied loopt. Er is ook aandacht voor 
de veranderingen in dit dynamische 
stuiflandschap en de invloed op de na-
tuur door de zinkfabriek van Dorplein.
Volgens de begeleidende stadgids 
wordt het ‘een wandeling door een 
prachtig gebied op zoek naar de spo-
ren van onze vroege voorouders…’.

De wandeling kost € 3,-- p.p. (kinderen 
tot 12 jaar gratis)  en duurt ca. 1,5 uur
Vertrekpunt: om 14.00 uur parkeer-
plaats Urnenveld, langs de spoorlijn
Aanmelden via: info@stadsgidsen-
weert.nl

Zie ook www.stadsgidsenweert.nl 
of bel 06 24 40 39 51

Te koop:
appels en pruimen

Fruitbedrijf Hoeben
Heysterstraat 17

Senioren Menu voor € 10,80
Bij Gasterij de Brabander

Sluis 13,  0495-663 466 
wel reserveren

Stultiens
uurwerkreparatie
Odamolenstraat 4, Weert

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

UW (O)LED TV ADRES!
De  Televisie  Specialist 

met een verrassend

LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

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

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

Peter Eilers
Tel. 06-24184996

www.petereilers.com
info@petereilers.com

Reparatie en verkoop
keukenapparatuur • 

wasmachines • 
drogers • 

 etc • 

Waar ligt de gezelligste straat?

Nieuwe functie voor 
voormalige kleuterschool 

Budschop

De voormalige kleuterschool aan 
de Beatrixstraat krijgt een nieu-
we functie. Het gebouw stond 
jaren te koop. Het bedrijf Corto-
Clinics wil zich nu in het pand ves-
tigen. Op 28 juli heeft het bedrijf 
de plannen gedeeld met omwo-
nenden. Het gebouw wordt ver-
bouwd tot een kliniek voor heup- 
en knieartrose.

“Kleinschalig en huiselijk, een plek 
waar je je thuis voelt” aldus Nanne 
Kort, oprichter van CortoClinics. “Ons 
concept is er op gericht om dicht bij 
de cliënt te staan op een plek waar hij 
zich welkom en thuis voelt. Vandaar 
dat onze keuze op Budschop viel.”

Passende invulling
Nadat in 2015 de onderwijsfunctie 
van het gebouw overbodig werd 
kwam het in handen van de gemeen-
te en werd het in de verkoop gezet. 
Uitgangspunt bij het zoeken van een 
koper was een passende invulling, 
passend bij de maatschappelijke be-
stemming van het pand. De locatie 
biedt kansen voor een niet alledaagse 
invulling.

Welkom
Wethouder Koolen is blij met deze 
invulling: “De bedrijfsfilosofie van 
CortoClinics past uitstekend op deze 
plek. Het is fijn dat dit pand eindelijk 
een nieuwe invulling krijgt en verloe-
dering wordt voorkomen. We heten 
CortoClinics van harte welkom!”

Informatieavond
De avond voor de omwonenden ver-
liep goed. Er was ruimte voor discus-
sie en vragen te stellen. In een pret-
tige ambiance zijn omwonenden en 
belanghebbenden, geïnformeerd. 
Vanwege de corona-maatregelen 
was het helaas niet mogelijk om er 
een vrije inloopavond van te maken. 
Maar het bedrijf zet in de toekomst 
graag de deuren open voor geïnte-
resseerden. De planning is dat het 
pand na afronding van de formalitei-
ten grondig wordt verbouwd zodat 
het een frisse en passende uitstraling 
krijgt. In het voorjaar van 2021 wil 
CortoClinics haar deuren openen.


